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Szoftver és licenc
Mint azt korábban említettük a számítógép két fő eleme a
hardver és a szoftver. A szoftverek a számítógépek elengedhetetlen kellékei. Nélkülük a gépek csak szobadísznek valók, a szoftverek működtetik a gépet, mutatják meg, mit
mivel és hogyan hajtson végre.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje három
óra.

Szoftvertípusok
A szoftverek két nagy csoportja az operációs rendszerek és az alkalmazói szoftverek.
A szoftverek két fontos csoportja:
 Rendszerszoftverek: A számítógép működtetését, vezérlését
végzi, ide tartoznak az operációs rendszer és segédprogramjai.
 Felhasználói programok: Más szóval alkalmazások, alkalmazói szoftverek, amelyeket a felhasználók egy meghatározott
céllal (adatbázis-kezelés, rajzolás, képfeldolgozás stb.) használnak.

A szoftverek verziói
A szoftverek fejlesztése nagyon gyors ütemben zajlik, egy éven belül egy programnak akár több új változata megjelenhet, nem is beszélve a különböző operációs rendszerbeli változatokról. A szoftverek általában lefelé kompatibilisek, azaz a korábbi változatok fájlformátumait rendszerint ismerik, a korábbi szoftverbe viszont nem
biztos, hogy beolvashatjuk a későbbi változattal készült dokumentumot, adatbázist.
Szükség van tehát a szoftverek különféle verzióinak megkülönböztetésére. Ha minden új változat új nevet kapna, képtelenség lenne eldönteni, melyik programnak melyik az elődje, ezért bevezették
az egyes változatok megkülönböztetésére szolgáló verziószámokat.
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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Általában a programok első, kereskedelmi változatba kerülő vagy
másképpen kibocsátott változata 1.0 verziószámról indul, majd a
különféle továbbfejlesztésektől függően kaphat új verziószámot,
például 1.1, 1.5, 2.0, stb. Ezeket a verziószámokat a gyártók teljesen szubjektív módon adják termékeiknek, a sorszámozásra nincsen általánosan elfogadott szabály, de általában az egész és a nem
egész számjegyű változás között van különbség, mint fejlesztés és
javítás (némely programnál a platform jele is szerepel a verziószámban, például Oracle 8.1.6i).
Az utóbbi időben divatba jött a programok egyes verzióinak évszámokkal történő megkülönböztetése. Például a Microsoft Office
irodai programcsomag újabb verziói az Office 95, Office 97, Office
2000, Office 2003, 2010, 2013, 2016 rendszer elnevezéseket kapták
(közben 2002-ben volt egy Office XP is). Az Autodesk is így jelöli
2000 óta a közkedvelt AutoCAD tervezőszoftvereket.

Operációs rendszer szoftverek
Az operációs rendszer feladata a számítógép vezérlése, a hardverelemek közötti kapcsolat biztosítása, az optimális működés fenntartása, a be- és kiviteli egységek hatékony kezelése, eljárások, folyamatok (processzek), kommunikációs folyamatok és fájlok kezelése
A korszerű operációs rendszerek munkájukat hierarchikus felépítésben végzik, melyben minden szint más hardver és szoftverkomponenseket kezel. A rendszermag (kernel) a legalsó szinten helyezkedik el és az erőforrások elosztásáért felel. Az erőforrásokat (például a memóriát) ugyanis egymással konkuráló eszközök és felhasználók veszik igénybe.
Az operációs rendszereket többféle módon osztályozzák. Így lehetnek:
 egy- vagy többfelhasználósak,
 egyszerre egy vagy több program futtatására képesek,
 az elérés módja szerint kötegeltek, interaktívak vagy valós
idejűek,
 a hardver mérete szerint nagy-, kis- vagy mikrogépesek,
 a rendszer struktúrája szerint centralizáltak, elosztottak, hálózatiak,
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a kezelt memóriaméret, címtartomány szerint 16, 32 vagy 64
bitesek (a 32 bites rendszerek legfeljebb 3 GB memóriát kezelnek),
 az operációs rendszer célja szerint általánosak (például DOS,
Windows, UNIX és implementációi, mint AIX, Solaris, Linux,
XENIX) vagy speciálisak (például kis hordozható gépek,
palmtopok vagy mobiltelefonok operációs rendszerei).
Az operációs rendszerek segédprogramjai kiterjesztik az operációs
rendszerek lehetőségeit. Olykor ezeket a programokat nem az operációs rendszer fejlesztője, hanem külső fejlesztő cég készíti. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy együtt árulják az operációs rendszerrel,
illetve shareware vagy freeware termékek (lásd a Szerzői jog és
törvény fejezetben). Fő felhasználási területeik a fájlkezelés, lemezkezelés, diagnosztika, biztonságtechnika. Gyakori jelenség, hogy
valamely segédprogram az operációs rendszer egy későbbi változatába már annak részeként épül be (például így került a lemeztöredezettség mentesítés, vagy a CD-írás a Windows XP operációs
rendszerbe.).
Kérdés: Melyek az operációs rendszerek fő funkciói?

Parancssoros operációs rendszerek
A parancssoros operációs rendszerek a felhasználók vagy az adminisztrátor utasításait a felhasználói konzolon keresztül, begépelve
kapják. Az utasítások tartalmazzák a végrehajtandó feladatot, a feladatba vont adatokat, fájlokat, mint paramétereket valamint a parancs működésére vonatkozó opciókat, melyek a parancs működését módosítják.
Például a lemezmásoló utasítás: COPY A: B: /v, esetében a
COPY a parancs, az A, és B a két paraméter, vagyis az A lemezt
másoljuk a B-re, a /v pedig az opció, miszerint a parancs teljesítését
végrehajtása után ellenőrizze a rendszer.
Parancssoros például a DOS (Disk Operating System), amely a
személyi számítógépek Windows előtt elterjedten használt operációs rendszere. Mivel egyes utasításokat, kötegelt parancsfájlokat
(batch) a mai napig ilyen karakteres felületen adhatunk meg, ez az
üzemmód elérhető a Windows alatt is (bár leginkább csak a rendECDL - Számítógépes alapismeretek
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szergazdák használják). A felhasználók szempontjából lényeges
viszont, hogy a hardvert nem közvetlenül kezelő DOS alatti programok futtathatók a Windows alatt is.

Grafikus felhasználói felületű operációs
rendszerek
A grafikus felhasználói felület (GUI – Graphical User Interface) része az operációs rendszernek és általában jellemző, hogy a hardverrel szemben sokkal több követelményt támaszt. Ennek fejében
viszont biztosítja a számítógép monitorán megjelenő ablakok, ikonok, menük és más rajzos elemek segítségével végezhető vezérlését. Ez a működési mód szinte teljesen kiküszöböli a parancsok begépeléssel végzett megadását, ami önmagában felgyorsítja az ilyen
rendszerek kezelését és annak elsajátítását. A korszerű operációs
rendszerek (Windows, UNIX) mind rendelkeznek grafikus felhasználói felülettel.

Hálózati operációs rendszerek
A hálózati szolgáltatások segítségével csatlakoztatjuk számítógépünket más számítógépekhez vagy magánhálózathoz. A számítógépek hálózatba kapcsolása több előnnyel jár:
 A felhasználók a hálózaton keresztül kommunikálhatnak egymással.
 Hozzáférhetünk más számítógépek fájljaihoz és mappáihoz.
 A felhasználók felajánlhatják mások számára saját a számítógépük fájljait és mappáit.
 Használhatjuk a többi számítógéphez kapcsolt eszközöket (például többféle nyomtatót, rajzgépet stb.).
Másik számítógéphez vagy hálózathoz többféle módon kapcsolódhatunk: közvetlen kábelkapcsolattal, magánhálózathoz modem vagy
csatoló, illetve hálózati csatolókártya, szükség esetén virtuális magánhálózati (VPN) kapcsolat segítségével kapcsolódhatunk.
Az informatikában tapasztalható fejlődési irányokból megállapítható, hogy az elkülönült számítógép-alkalmazások területe folyamatosan csökken, ezzel szemben rohamosan nő a közös számítási
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tevékenységek, a számítógépek közötti kommunikáció, az erőforrások megosztásának szerepe. A hálózati kapcsolatok segítségével a
munkacsoportok közös mappákon dolgozhatnak, a munkaállomások
kezelői a hálózat egyik megosztott CD-meghajtójáról telepíthetik
programjaikat, nem szükséges drága perifériákat (nyomtatókat, szalagos egységeket stb.) minden munkaállomáshoz beszerezni. A hálózatra csatlakozók üzenetet küldhetnek egymásnak, levelezhetnek.
Több számítógépet használhatunk egy kisebb irodában vagy otthon is. Ezekkel hatékonyabban dolgozhatunk, ha az egyes gépekhez kapcsolódó más hardvereszközök (például nyomtatók, képolvasók, kamerák) és mappák, fájlok, valamint az internetkapcsolat a
többiek számára is elérhetők. A másik gépen folyó munkát természetesen nem zavarja a hálózati tevékenység.

Nyilvános és magánhálózati kapcsolatok Ethernet hálózatban

A Windows operációs rendszert futtató gépek különböző módon
kapcsolhatók össze. A kis hálózatok leggyakoribb hálózati modellje
az egyenrangú hálózat (munkacsoport). Itt a számítógépek kiszolgáló nélkül, közvetlenül kommunikálnak egymással, érik el a hálózati
erőforrásokat. Ez a modell ugyanazon a helyen tíznél kevesebb
számítógépet tartalmazó elrendezésekhez a legalkalmasabb. Mindegyik felhasználó maga dönti el, hogy a számítógépe mely adatait,
milyen erőforrásait osztja meg a többiekkel a hálózaton keresztül.
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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A kisméretű irodai hálózat lehetőségei:
 Egyetlen számítógép használata a teljes hálózat és az internetkapcsolat védelmének biztosítására.
 Egyetlen internetkapcsolat megosztása a hálózat összes
számítógépével.
 Munkavégzés a hálózat bármely számítógépén tárolt fájlokkal.
 Nyomtató, amelyre valamennyi számítógépről küldhető
nyomtatási feladat.
 Játékok több felhasználó egyidejű részvételével.

Alkalmazói szoftverek
Az alkalmazói szoftverek, alkalmazások mindig egy meghatározott
céllal készülnek. Így futtatásukkal rendszerint nem operációs rendszerbeli feladatot látunk el, hanem a gépet irodaautomatizálási, tervezési, szervezési, nyilvántartási, grafikai vagy egyéb rendeltetéssel
használjuk.
A leggyakoribb felhasználási területeket és jellegzetességeiket
röviden összefoglaljuk a következőkben.

Irodaautomatizálás
Ide tartozó feladatok a dokumentumok létrehozása, kezelése, archiválása, a csoportmunka és kommunikáció támogatása. A dokumentumok létrehozására szövegszerkesztőket, táblázatkezelőket, levelező programokat és grafikai programokat használunk.
A szövegszerkesztőkben megoldható a dokumentum létrehozása
mellett több szerkesztési művelet, mint másolás, mozgatás, törlés,
beszúrás, valamint alapvető formázások, a szöveg különféle kiemelése, a végeredmény eltárolása és kinyomtatása. A szövegszerkesztő fejlettségétől függően további funkciókkal is találkozhatunk,
mint például egyszerű táblázatok és más objektumok kezelése, beillesztése, jegyzetek és megjegyzések kezelése, korrektúra kezelés,
helyesírás-ellenőrzés és más nyelvi szolgáltatások. Fontos lehet az
integrált irodai környezetekben a sablonok szerinti dokumentumkezelés, ami a legújabb szövegszerkesztőkben általában megtalálható.
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Elterjedten használt szövegszerkesztők a Microsoft Windows részeként telepített Wordpad, valamint más kereskedelmi termékek:
Microsoft Word, Corel Worperfect, IBM WordPro stb., ingyenes a
StarOffice és klónjai: OpenOffice, LibreOffice, EuroOffice.
A táblázatkezelő programok a táblázatban tárolt adatok feldolgozására használhatók. Segítségükkel a szöveges, dátum, numerikus
(ide tartozóan a pénznem formátumú), illetve logikai adatokkal számításokat végezhetünk, az adatokat csoportosíthatjuk kiválogathatjuk, képleteket értékelhetünk ki, az eredményeket lista formájában
vagy grafikusan is megjeleníthetjük.
Elterjedten használt táblázatkezelő a Microsoft Excel, a Corel
Quattro Pro, illetve az IBM Lotus 1–2–3 programja, valamint itt szintén szerepet kap az ingyenes StarOffice, OpenOffice, LibreOffice.
A grafikai programokkal a fenti dokumentumokba kerülő, illetve
külön alkalmazott raszteres (pixelgrafikus) képek és vektoros ábrák
állíthatók elő. A vektorgrafikus szoftverek az ábrázolás során a képet alkotó alakzatokat matematikai egyenletekkel írják le, ebből
adódik az az előny, hogy az ilyen képek korlátlan mértékben nagyíthatók és kisebb helyet foglalnak el, hátrányuk, hogy fényképek kezelésére nem alkalmasak (bár ma már léteznek hibrid rendszerek
is). A tervezőrendszerekben vektorgrafikát alkalmaznak. Ezzel
szemben a rasztergrafikus kép pixelekből áll, és az állományok a
kép minden egyes képpontjának színét és egyéb jellemzőit eltárolják. E tárolási és feldolgozási mód előnye, hogy minden egyes képpont külön szerkeszthető, így fényképek feldolgozására, retusálására kiválóan használható, hátránya viszont az, hogy ezek a képek
sokkal nagyobb lemezterületet foglalnak és a számítógép memóriájának méretével szemben is igényesebbek, ugyanakkor az ilyen képek minőségromlás nélkül csak korlátozottan nagyíthatók.

Adatbázis-kezelés
Az adatbázis-kezelő rendszerek nagyobb, egymással kapcsolatban
álló szoftverek, amelyek célja adatbázisok létrehozása, kezelése,
elérhetőségük biztosítása a felhasználók számára. Az adatbázis az
adatok szervezett gyűjteménye, amely lehetővé teszi az adatok tetszőleges szempontok szerinti rendszerezését és visszakeresését.
Az adatbázisokban valós jelenségek jellemzőit, illetve a közöttük
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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fennálló kapcsolatokat tárolunk. Sok rendszer ezek mellett az adatbázisban tárolja a bevitellel, a lekérdezéssel, a speciális adatbázisműveletekkel kapcsolatos objektumokat is (például szűrőket, tárolt
eljárásokat, jogosultsági előírásokat stb.). Az adatbázisok két fő tárolási módja a tábla és a hierarchikus fa. Az adatbázis-kezelőket
nagyon sok más felhasználói program is támogatja, azaz a tárolt
adatbázisok felé kimenetet biztosít, illetve onnan adatokat vesz át.
Ilyenek lehetnek például egyes tervező és táblázatkezelő rendszerek.

Számítógéppel segített mérnöki munka
A CAE (Computer Aided Engineering) a mérnöki munka több területén, a legkülönbözőbb szakmákban használatos. Segítségével
elemzéseket készíthetünk működő rendszerekről vagy méretezhetünk (statikailag, mechanikailag, áramlástanilag stb.) új rendszerek
tervezése során. Olykor ide sorolják, néha külön ágnak tekintik a
számítógéppel segített tervezést és gyártást.

Számítógéppel segített tervezés
A CAD (Computer Aided Design) a tervezőprogramok segítségével
végzett tervezői, korábban rajzolói munkát támogatja. Ebben előre
gyártott elemkészleteket, sablonokat és módszereket biztosít a felhasználók részére. A CAD rajzolói programok rendszerint vektorgrafikus alapúak, de sokszor biztosítják a raszteres adatok kivitelét,
valamint a vektoros rajzokba beépítését is (például egy vektoros
térkép, helyszínrajz alatt megjelenítik a terület légifotóját). A tervezőrendszerek lehetnek kétdimenziósak vagy térbeliek, korszerű változataik nemcsak anyag és mennyiség-kimutatásokra, hanem modellkészítésre és a tervdokumentáció internetes publikálására is alkalmasak. Speciális hardverei a nagyméretű digitalizáló táblák, lapolvasók és rajzgépek.

Számítógéppel segített gyártás
A CAM (Computer Aided Manufacturing) a tervezőprogramok kimeneteként előálló dokumentáció alapján vezérli a gyártást, olykor
ténylegesen a prototípuskészítő berendezést. Speciális hardverei a
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legkülönbözőbb gyártóberendezések a térbeli modellkészítéstől a
lézeres lapszabászatig.

Térinformatika
A térinformatika a földrajzi helyhez kötött információk gyűjtésével,
tárolásával, elemzésével és az eredmények publikálásával foglalkozik. Ennek egy megvalósítása a GIS (Geographical Informations
System), azaz a földrajzi információs rendszer, amit térbeli vagy
földrajzi adatokkal való munkára terveztek. Ez egyrészt egy speciális adatbank rendszer, speciális térbeli vonatkozásokkal rendelkező
adatokkal, másrészt egy utasításkészlet, amely ezekkel az adatokkal dolgozni képes.
Alkalmazási területei széleskörűek: földrajzi információ, döntéstámogatás, tájékoztatás, közmű és vagyonnyilvántartás, helymeghatározás, járműkövetés stb. Az asztali térképező rendszereket említik
DTM (DeskTop Mapping) rövidítéssel is.

Számítógéppel segített képzés
A CAI (Computer Aided Instruction), valamint az eLearning a képzést és tanulást segíti a korszerű távoktatás eszközeivel. Segítségével a tanulók a számítógéppel támogatva, illetve azon keresztül
kommunikálva a távolban lévő oktatóval, tudásbázissal sajátítja el a
számára előirt tananyagot. A tananyag újabban rendszerint valamilyen írt szöveget, képet, hangot, videofelvételeket ötvöző multimédia
alkalmazás. Speciális hardverelemei a multimédiás gépekkel azonosak.

Kiadványszerkesztés
Az asztali kiadványszerkesztés, azaz a DTP (DeskTop Publishing)
már a kiadói tevékenység, illetve a manuális nyomtatvány-előállítás
minél nagyobb automatizálására, a kiadványok gyorsabb és olcsóbb
előállítására helyezi a hangsúlyt. A nyomdai előkészítés során a
különböző forrásdokumentumokból (szövegszerkesztőből származó
írásos dokumentumok, táblázatok, képek, vektoros ábrák stb.) állítjuk elő a könyvet, szórólapot, reklámkiadványt. Az ilyen alkalmazások jellegzetességei a nagy pontosság, az előre megtervezett mesECDL - Számítógépes alapismeretek
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teroldalak, a színre bontási lehetőség, a képmanipuláció, a jegyzékek automatikus generálása (tárgymutató, tartalom- és ábrajegyzék,
kereszthivatkozások). Speciális hardvere a lapolvasó (sík, dob és
filmszkenner), illetve a levilágító berendezés. Különleges szoftverei
az optikai karakterfelismerést végző OCR (Optical Character
Recognition) programok, amelyek a lapolvasóról származó raszteres képet értelmezhető, szerkeszthető szöveggé alakítják.

Multimédia
A multimédia szövegek, hangok, grafikák, képek és mozgó
videófilmek együttes, interaktív kezelését megoldó számítógépes
szolgáltatás. A multimédia fontos tulajdonsága az interaktivitás. E
nélkül a tévé is nyújtja a különféle információtípusok kezelését. A
multimédiával kapcsolatosan az interaktivitás folyamatos ember-gép
párbeszédet jelent. Jellemzője, hogy speciális hardverkiegészítéseket, hangkártyát, hangszórót (illetve újabban CD és DVD lejátszót) igényel. A multimédiával részletesen foglalkozunk Középfokú
számítástechnikai ismeretek című könyvünkben. Ide sorolhatók a
prezentációkat, bemutatókat készítő, levetítő programok is.

Tranzakció-feldolgozó rendszerek
A TPS (Transaction Processing Systems) rendszerek feladata a
helyfoglalás, speciális robotok és automaták (például pénzkiadók,
vonalkódolvasó pénztárgépek) kezelése. Jellegzetességük a pontosság, biztonság, gyorsaság, többszintű ellenőrzés, hitelesítés és
visszaigazolás.
Kérdés: Milyen főbb számítógép felhasználói területeket ismer?

Közösségi alkalmazások
A közösségi szoftverek a felhasználói interaktivitást lehetővé tevő
programok, melyek egy meghatározó adatbázis-motorra támaszkodva biztosítják az emberek közötti virtuális kapcsolatot és együttműködést. A közösségi hálózatok azonos érdeklődésű felhasználói
egymás közt osztják meg adataikat és hozzáférnek a megosztott
információkhoz. A megosztott adatok lehetnek: üzenet, email, chat,
voice chat, képek, audio, video, blog (webnapló), fájlmegosztás stb.
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Ilyen közösségi oldal a MySpace, a Facebook, a Google G+ vagy a
média-oldalak, mint a Flickr, Instagram, Pinterest (kép), YouTube
(video-tár), Tumblr (bloggyűjtemény), Twitter (rövid, maximum 144
karakteres üzenetek közzétételére).

Grafikus felhasználói felület
A grafikus felhasználói felületű operációs rendszereknél már említettük ezt a különleges felhasználói interfészt. A grafikus felhasználói
felület (GUI) azonban nemcsak az operációs rendszerek sajátossága lehet, hanem már korábban, a parancssoros operációs rendszereknél is alkalmazták. Ilyenek a grafikus és tervező programok,
amelyek már működtek a DOS operációs rendszer alatt is (például
az AutoCAD). E programok szintén a grafikus mutatóeszközöket és
a parancsok képi megfelelőit, ikonokat, valamint ablak- és menütechnikát alkalmaztak. Ezek a megjelenítési módok tekinthetők a
grafikus operációs rendszerek elődeinek. Tulajdonképpen az első
Windowsok is csak a DOS operációs rendszerek segédprogramjai
voltak. Önmagukban nem indultak el, szükség volt mindig a DOS
betöltésére, amihez grafikus felületet nyújtottak.
A felhasználó a képernyőn általában ablakokat és menüket, illetve más vezérlőelemeket, mint nyomógombokat, választókapcsolókat, jelölőnégyzeteket, listapaneleket lát, amelyekkel kommunikál a
rendszerrel. Ezen objektumokból áll össze a felhasználói felület (interfész), a rendszer és a felhasználó közötti kommunikációt biztosító
felületet. A felhasználói felület szerepe az interaktív, párbeszédes
rendszerek elterjedésével megnőtt. A teljes számítógépes rendszer
sikerét vagy bukását jelentheti a felhasználói felület minősége.
A felhasználói felületek ősei a munkafolyamat-leíró (job control)
és vezérlőnyelvek (command language) voltak, amelyeknél az angol
nyelvre emlékeztető utasításokat kellett bevinni a számítógépbe. A
számítógép egyidejűleg egyetlen utasítássort értelmezett. Az utasítások párbeszédes jellege erősödött, amikor a monitoron megjelenő
prompt jel ösztönözte a felhasználót a válaszadásra. Hamarosan
egyre több szolgáltatást építettek be a vezérlőnyelvekbe. Ilyenek a
fájlkezelés, interaktív szerkesztés, elektronikus levelezés stb. Gondoljunk a közismert DOS állomány- és könyvtárkezelő parancsaira,
a hálózatkezelő utasításokra a Novell Netware protokollban.
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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Óriási jelentőségű változást hozott az áttérés az írógépszerű beviteli egységekről a kurzorral címezhető megjelenítőkre. Ennek segítségével az üzleti életben szokásos nyomtatványokhoz hasonló
felhasználói interfészeket alakítottak ki. Az űrlapszerű, karakter alapú beviteli képernyőkön a felhasználó maga dönthette el, milyen
sorrendben viszi be az adatokat. Egyre több alkalmazói programban
jelentek meg az ideiglenes rányíló menük (pop-up menü), amelyek
az információk és utasítások hierarchikus rendszerezése mellett
lehetővé tették a képernyőre már rá nem férő információ megjelenítését, a többablakos megjelenítés pedig biztosította a feladatok (és
a program szoftveres környezete) közötti ide-oda kapcsolást. Itt
gondoljunk az akkori, DOS alatt működő igen jó szövegszerkesztőkre, mint a Word, Wordstar, MultiEdit. A természetes felhasználói
igénynek megfelelően jelentek meg ezek a lehetőségek az operációs rendszerek kezelői felületén is. Például ilyen a Dosshell vagy a
Norton Commander segédprogram, ami igazából csak egységes
vezérlőfelületbe foglalja össze az operációs rendszerbeli utasításokat és más segédprogramokat.
Az interaktív szerkesztést követően létrejöttek a képernyőszerkesztők, a felhasználói igények kutatásán alapuló interfésztervezés
nyomán hamar nyilvánvalóvá vált az interaktív, képernyő-orientált
felületek teljesítménynövelő hatása. A grafikus képernyők elterjedésével alakították ki a grafikus felhasználói interfészeket (GUI –
Graphical User Interface), amelyeknél az információ átadásához
ikonokat (kis képeket) alkalmaztak (lásd a mellékelt ábrát).
A passzív, a felhasználót csak körülményesen segítő vezérlő
nyelvi interfész helyett a menü típusú felhasználói felület azonban
ezzel szemben választási lehetőségeket kínál fel. A leggyakrabban
használt parancsokat, lehetőségeket a közvetlen elérésű menü
egyetlen ablakban kínálja fel. Ezzel ellentétben a taxonomikus menü
hierarchikusan kategóriákba sorolja a kérdéses területet, a felhasználónak ebben a hierarchiában kell navigálnia. A grafikus felhasználói felületen a menükiválasztás leggyorsabb módja, ha egérrel rákattintunk a kívánt menüpontra, ekkor az adott parancs végrehajtásra
kerül vagy megjelenik egy rányíló menü. A képernyő egyszerre több
menüt is tartalmazhat, ezeket nyomógombokkal hívjuk elő. Ezekre
kattintva legördülő (pull-down) menü jeleníthető meg. Ennek a tech-
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nikának legszebb példái a vektor- és rasztergrafikus rajzolóprogramok, ahol menük és párbeszédpanelek sokasága (paletta, lebegő
és dokkolt ablak) tartható tetszőleges helyen a képernyőn.

A Photoshop felhasználói felülete ablakokkal palettákkal, ikonokkal és más
vezérlőkkel

A grafikus felhasználói felületek technikai kivitelezését a nagyfelbontású képernyők kifejlesztése tette lehetővé. A jelenlegi interaktív
kommunikáció a hagyományos fogalmak és eszközök helyébe helyezi a számítógép képernyőjén látható elemeket. Íróasztalunknak a
számítógép képernyője felel meg, amelyre helyezzük ikonként megjelenő dokumentumainkat, programjainkat (tehát a tényleges objektumok képi megfelelőit), amelyeket jelenleg egérrel végzett kattintással nyitunk ki, mozgatunk, indítunk el. Az elektronikus irodai
rendszerek és az operációs rendszerek szimulációs metaforát alkalmaznak a dokumentumok megnyitására, a be- és kimenő dokuECDL - Számítógépes alapismeretek
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mentumok számára szolgáló irattálcákkal, dossziékkal, iratgyűjtőkkel, illetve papírkosarakkal.
Egyelőre a hagyományos megoldások és az új fejlesztések is kiaknázzák a számítógéppel folytatott párbeszédben a menüket és
párbeszédablakokat. A menük különböző választható funkciók, eszközök, paraméterek stb. listáját, a párbeszédablakok ezek egész
csoportjait kínálják. A futtatott programok kérdéseire ezeken keresztül adott válaszok módosítják a program futását, megadják, hogy
egy parancsot milyen objektumokkal és hogyan kell végrehajtani, az
eredmény hova kerüljön stb. Ezekkel az eszközökkel a számítógéppel dolgozó ember munkája nemcsak könnyebbé, hanem jóval
gyorsabbá és áttekinthetőbbé is vált.
Kérdés: Mik a grafikus felhasználói felület előnyei és elemei?

A szerzői jog
A szerzői jog a szerző és alkotásainak jogi védelmével foglalkozik. A
szerzői joggal kapcsolatos legfelső szintű előírásunk az 1999. évi
LXXVI. törvény a szerzői jogról.
A törvény a médiától és az alkotás tárgyától, valamint a mű színvonalától vagy szubjektív megítélésétől függetlenül általánosan érvényes.
Részletek a vagyoni jogokra vonatkozó általános szabályokból:
16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos
joga van a mű anyagi formában és nem anyagi formában történő
bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.
(2) A szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is.
(3) A szerzőt megilleti a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak
kereskedelmi hasznosításának és az ilyen hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga is.
(4) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a szerzőt a mű felhasználására adott engedély fejében díjazás illeti meg, amelynek - eltérő
megállapodás hiányában - a felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel
kell arányban állnia. A díjazásról a jogosult csak kifejezett nyilatko-
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zattal mondhat le. Ha a törvény a felhasználási szerződés érvényességét megszabott alakhoz köti, a díjazásról való lemondás is
csak a megszabott alakban érvényes.
(5) A törvényben meghatározott esetekben a szerzőt a mű felhasználásáért megfelelő díjazás illeti meg anélkül, hogy a felhasználás
engedélyezésére kizárólagos joga volna. A törvény kizárhatja az
ilyen díjazásról való lemondás jogát; a szerző ilyen rendelkezés hiányában is csak kifejezett nyilatkozattal mondhat le a díjazásról.
(6) Jogosulatlan a felhasználás különösen akkor, ha arra törvény
vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, vagy ha a
felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a művet.
(7) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a felhasználó köteles a
szerzőt vagy jogutódját, illetve a közös jogkezelő szervezetet (8593. §) a felhasználás módjáról és mértékéről tájékoztatni.
17. § A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18-19. §),
b) a terjesztés (23. §),
c) a nyilvános előadás (24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27.
§),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §),
f) az átdolgozás (29. §),
g) a kiállítás (69. §).
A többszörözés joga
18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és
hogy erre másnak engedélyt adjon. Többszörözés:
a) a mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése,
bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint
b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésről.
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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A védelmi idő
31. § (1) A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított
hetven éven át részesülnek védelemben.

A szerzői jog értelmezése az informatikában
A számítógép működtetéséhez mindenképpen szükségünk van
szoftverre. A szoftver szerzői joga az azt megalkotó szerzőt illeti. A
szerzői jogvédelem kiterjed a szerzőséggel kapcsolatos vagyoni
jogok védelmére is. A szerzői jog, illetve sokszor a tulajdonjog a
szerzőnél, illetve a gyártónál marad, aki az adott szoftvertermék
használati jogát árusítja, illetve adja bérbe. A szerzői jogi védelem a
szerzőt és alkotását a mű létrejöttének pillanatától megilleti, előfeltétele csak az alkotás eredeti jellege (tekintet nélkül az alkotással
kapcsolatos értékítéletre és megjelenési formájára).
A jogsértések egyik lehetséges módja, hogy internetről vagy
adathordozóról ingyenesen vagy illegális forgalomban (tehát az eredeti jogosultak tudta és szándéka nélkül) képeket, filmeket, zenéket,
programokat töltenek le, vagy másolnak. Holott a szerzők kizárólagos joga, hogy művükről bármiféle sokszorosítást engedélyezzenek
(függetlenül a másolás, sokszorosítás módjától). A szerzői jogi szabályok megsértésekor az elkövetők ellen polgári, valamint büntetőjogi felelősségre vonással élhetnek.
Az internet jogi vonatkozásaival foglalkozó Dr. Verebics János
(www.extra.hu/verebics/) három fő kategóriát állított fel az internet
jogi problémáinak osztályozására:
1. Az internet megjelenése a hagyományos életviszonyokban (szólásszabadság, cenzúra és obszcenitás, jogválasztás és joghatóság,
bűncselekmények, rágalmazás, becsületsértés, erkölcs, magánszféra védelme).
2. Az internetre jellemző, de más jogterületekhez köthető életviszonyok (on-line banktevékenység, elektronikus kereskedelem, elektronikus posta, spamming – vagyis reklámlevelek kéretlen, tömeges
küldése, szoftverek licenc-kérdései, adóztatás, védjegyjog).
3. Kizárólag az interneten jelentkező, technikai alapú problémák
(digitális aláírás, domain nevek, titkosítás, hálózati biztonság,
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framing – vagyis a böngésző egy keretében megjelenített idegen
információk, linking – vagyis hivatkozott, de jogsértő információk).
Az internet szabályozásával kapcsolatos nehézségek okai az eltérő
területi szabályozásokból, ugyanakkor a határokat (semmilyen téren) nem ismerő felhasználásból, a többféle média alkalmazásából,
az ellenőrizhetőség hiányából, a névtelenségből, az önszerveződő
jellegből és a technikai megoldásokból származnak. E tulajdonságok adják ugyanakkor részben az internet értékét is, mely lényegétől nem fosztható meg. Az anonimitás és a szabad információáramlás gyakorlata megkérdőjelezi a szankcionálhatóságot is.

A hordozható eszközökön tárolt adatok
használata
A tulajdonjoggal kapcsolatban rögzíteni kell, ki is valójában az információ tulajdonosa; mennyit lehet kérni az információért; kik az
információs csatornák tulajdonosai; milyen feltételek mellett használhatók a magán adatbázisok; használhatók-e a cégek számítógépei magán célokra; hogyan lehet a szakértői rendszerek készítéséhez tudásukkal hozzájárult szakértőket kompenzálni?
Külön kérdés a személyes adatok védelme. Személyes adat az
1992. évi LXIII. tv. (Av tv.) szerint csak akkor kezelhető, ha ahhoz az
érintett hozzájárul, vagy azt a törvény, illetve – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete előírja.
A hordozható eszközökön (CD-ken, Zip lemezeken, floppy lemezeken) tárolt adatok használatára és terjesztésére vonatkozó szerzői jogi szabályok ismerete.

Jogszerű szoftverhasználat
A szoftvereket rendszerint viszonteladótól, OEM számítógépgyártótól vásároljuk, illetve az alábbi módokon jogtisztán szerezhetjük be.
A legegyszerűbb a dobozos termékvásárlás, ekkor a dobozos terméket a boltban kifizetjük, majd a szoftvert a dobozban talált adathordozóról feltelepítjük számítógépünkre. Ilyenkor a telepítés első
lépésében fogadjuk el a licencszerződés feltételeit, ellenkező esetben a telepítés megszakad. A licencfeltétel elfogadásához szükség
ECDL - Számítógépes alapismeretek

138

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ESZKÖZÖK

lehet személyes adatainkra és a szoftver (általában dobozán található) azonosító számára.
Az anyagi nyereség céljából létrehozott kereskedelmi szoftverek
védelmére különféle technikai (másolásvédelem, kódok, kötelező
internetes regisztráció, hardverkulcs) és jogi védelmi eszközöket
(látható jelei a matricák, hologramos tanúsítványok), módszereket
alkalmaznak. Míg az előbbiek az illegális másolás tényleges, fizikai
korlátozását célozza, az utóbbiak a törvényszerű felhasználás feltételeit határozzák meg.
Az új számítógépekkel, vagy egyes helyeken részegységekkel
együtt vásárolt, úgynevezett OEM-programok (Original Equipment
Manufacturer – az eredeti eszközgyártó, beszállító rövidítése) csak
az adott számítógépen használhatók. A szoftverek vásárlásával
kapcsolatban többféle licenckonstrukciót is kialakítottak (melyekkel
részletesen a Középfokú számítástechnikai ismeretek című könyvünkben foglalkozunk). Az OEM szerződés keretében vásárolt programok licencfeltételeire a számítógép-forgalmazónak kell(ene) felhívnia a vásárló figyelmét, hiszen az olykor előre telepített szoftvert
kap a gépével együtt.
A nagyvállalati és az egyéni felhasználókat is anyagilag és jogilag
érintik a licencelés különböző változatai, amelyek eltérő díjakkal járnak, így helyes alkalmazásuk jelentős megtakarítást eredményezhetnek, érdemes ezeknek a vásárlás előtt utánanézni (például milyen kedvezmények járnak frissítés vagy „kompetitív frissítés” esetén). A licencszerződés rendszerint egy szoftvertermék egyetlen
gépre telepítését engedélyezi, ha további gépeken is szeretnénk
használni a szoftvert, újabb licenceket kell vásárolnunk.
A freeware jelzésű szoftverek kötelezettség nélkül, teljesen ingyenesek, ezeket legálisan, korlátlan ideig használhatjuk. Ez általában a magáncélú felhasználásra igaz. Az üzleti, illetve vállalati célú
felhasználások esetén előfordulhat, hogy a terméket már meg kell
vásárolni.
A shareware programok csak korlátozott ideig működnek, vagy
nem tartalmaznak minden, a program fizetős változatában használható funkciót (esetleg minden működik, csak a dokumentum mentése, vagy a nyomtatás nem érhető el stb.). Ebben a változatban is
eldönthetjük azonban, szükségünk van-e rájuk. A teljes értékű, kor-
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látlan ideig használható szoftverhez a megadott határidő lejárta után
ki kell fizetnünk a regisztrációs díjat. Tulajdonképpen a legtöbb új
szoftvertermék más ehhez hasonlóan működik, még akkor is, ha
nem mondják rá, hogy shareware. Például a Microsoft Office, az
Adobe, vagy a Corel, sőt az Autodesk AutoCAD programjai általában 14-30 napig minden további nélkül ingyen használhatók, a bemutatási időszak letelte után azonban csak akkor, ha regisztráltatjuk
a szoftvert, aminek előfeltétele a vásárlás.
A béta vagy preview változatú szoftverek félkész termékek, tesztelés céljából és figyelem felkeltése érdekében bocsátják őket az
internet nagyközönsége elé. E változatok is tartalmazhatnak időkorlátot. A végleges változatú programokhoz csak a regisztrációs díj
kifizetése ellenében juthatunk hozzá. A tranzakció után letölthetjük,
vagy kérhetjük a telepítő postázását CD-n.
A felhasználó kizárólag biztonsági okból és egyetlen példányban
jogosult másolatot készíteni a szoftverről. A szoftver általában átruházható, ilyenkor a szoftver egészét, azaz a telepítőlemezeket, a
dokumentációt és a licencszerződést is át kell adni. Ezzel a korábbi
felhasználó, azaz az átruházó felhasználói joga megszűnik. A szoftver nem adható és vehető kölcsön, sem bérbe. A licencszerződést a
gyártó a szerződésben foglaltak megsértése miatt megszüntetheti.
A fent, alapvetően zárt forráskóddal szemben a szabad vagy nyílt
forráskódú szoftverek (FLOSS) szabadon használható, másolható,
terjeszthető, tanulmányozható és módosítható számítógépes programok. Ilyen például a GNU/Linux operációs rendszer és változatai
(Ubuntu, Android okostelefon platform stb.), a Mozilla Firefox és
Google Chrome böngésző, a LibreOffice (korábban OpenOffice.org)
irodai csomag.
Kérdés: Mi a különbség a dobozos, OEM, freeware, shareware
értékesítési módok között?

Licenckezelés
A szoftverek vásárlásával kapcsolatban többféle licenckonstrukciót
is kialakítottak. Ezek szintén követnek egyfajta szabványosodást,
mivel esetleg más néven, de minden gyártó, forgalmazó szinte kivétel nélkül hasonló megoldásokat alkalmaz. A legfontosabb, hogy a
szerzői jog, illetve sokszor a tulajdonjog a szerzőnél, illetve a gyárECDL - Számítógépes alapismeretek
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tónál marad, aki az adott szoftvertermék használati jogát árusítja,
illetve adja bérbe.
A licenc típusát, kezelési lehetőségeivel kapcsolatos információkat tartalmazza a végfelhasználói szerződés.
Nemcsak a nagyvállalati, hanem az egyéni felhasználókat is
anyagilag és jogilag érintik a licencelés különböző változatai, amelyek eltérő díjakkal járnak, így helyes alkalmazásuk jelentős megtakarítást eredményezhetnek.
Természetesen előfordulhat, hogy egy termékből többféle „kiszerelés” is létezik (standard, professional, developer stb.), amelyek
árban és funkcionalitásban is eltérhetnek egymástól. Vásárlás előtt
ezért mindenképpen pontosítsuk céljainkat, vizsgáljuk meg a rendelkezésre álló lehetőségeket.
A legegyszerűbb a „dobozos” termékvásárlás. Ilyenkor, mint az
áruház polcáról egy más terméket, megvesszük a szoftver teljes
változatát. A dobozos termék rendszerint tartalmazza a termékhez
adott legteljesebb dokumentációt, kézikönyveket, telepítési útmutatót. A dobozos termék a legdrágább, ugyanakkor nagyvállalatok
számára felesleges is, illetve rengeteg helyet igényel a dobozok,
kézikönyvek megfelelő tárolása, sok munkaerőt leköt a későbbi kezelés is.
Előfordul, hogy a dobozos terméket megvásárolhatjuk frissítési
alap + frissítés8 konstrukcióban. Ez olcsóbb, de bár itt tulajdonképpen két szoftvert kapunk, itt is csak az egyik programot, értelem
szerűen a frissítést (az upgrade változatot) használhatjuk jogosan.
Szintén olcsóbb a „dobozos upgrade”, amelyet azok vehetnek
igénybe, akik korábban már megvásárolták az adott szoftver egy
ilyen upgrade-re elfogadható változatát. Ez a legtöbbször az aktuális
változatot megelőző egy-két változatig terjed, tehát ilyenkor a három
változattal korábbi szoftverről már nem lehet frissíteni.
Az úgynevezett „kompetitív frissítési változat” (competitive upgrade) egyféle hűség, elkötelezettség fejében biztosított kedvezményes
árú terméket jelent. Ekkor a frissítési változathoz nem szükséges a
Meg kell különböztetni az Upgrade és az Update frissítést, amelynek elterjedt
magyar fordítása még nincs. Az upgrade a verzióváltást jelenti (például MS Office
2007-ről MS Office 2010-re), míg az update az adott változaton belüli javítást
(patch, mint például az Office javítócsomagja).
8
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program egy előző változata, hanem elfogadják a gyártó egy másik
termékét, sőt – olykor vitatható módon – egy konkurens gyártó termékét is, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy elcsábítsák a felhasználókat.
Az eddig bemutatott eljárások a hagyományos licencelés rendjében folynak, amelynek végén a vásárló a szoftvertermék felhasználásának örökös jogát szerzi meg. Csoportos licenckezelés esetén
fordul elő ezzel szemben az az újabb gyakorlat, amikor előfizetünk a
szoftverre, amelynek felhasználói jogát csak 2-3 évig birtokoljuk. Az
előfizetéssel az ezen időszakon belül megjelenő upgrade, update
változatok futtatására is jogot szerzünk. Az előfizetés tehát rendszeresen fizetendő, alacsonyabb díjjal jár, viszont a fejlesztő számára
némi biztonságot nyújt. Hasonló ehhez a szoftver követés
(maintenance).
A csoportos licencek közé tartoznak az „oktatótermi”, illetve „intézményi” változatok. Ekkor a megrendelő a felhasználói jogokat
egy adott verzió meghatározott számú példányának telepítésére
szerzi meg. Ezt bonyolíthatják az egyidejű futtatás korlátozásával.
Ilyenkor hálózati „lebegő” licencet alkalmaznak, és külön program
ügyel arra, hogy a hálózaton csak adott számú munkaállomás futtathatja a programot. A legfejlettebb ilyen rendszerek licenc kiszolgálót alkalmaznak, ahonnan a licenc (például otthoni munkára) kikölcsönözhető, ami természetesen a visszaadásig csökkenti a munkahelyen felhasználható licencek számát.
A korábban említett OEM (Original Equipment Manufacturer)
licencelés lényege, hogy a szoftvergyártó a hardvergyártókon és
forgalmazókon keresztül, meghatározott hardver eszközök együttes
vásárlásakor adja el termékeit. Az ilyen forgalmazási feltételek közé
tartozik, hogy az OEM licenc kizárólag az előírt hardverrel együtt
értékesíthető, melynek bizonyságául az OEM terméknek a megadott
hardveregység(ek)kel egy számlán kell szerepelnie. Operációs
rendszer esetén az OEM szoftvertermék kizárólag perifériának nem
minősülő hardver alkatrésszel, illetve komplett, összeszerelt számítógéppel adható el. Ez utóbbi a követelmény alkalmazás és szerver
szoftver esetén is. A komplett számítógép alatt legalább a CPU,
alaplap, merevlemez és ház tápegységgel alkatrészekből álló konfiguráció értendő. A felhasználó számára csak a fenti feltételekkel
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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birtokba került OEM licencek használata válik jogszerűvé. A jogszerű használat igazolására régebbi OEM szoftvereknél a papír alapú
licenc, újabb kiadású szoftvereknél – melyek csak elektronikus formátumban tartalmazzák a licencet – a COA (Certificate of
Authenticity), illetve új és régi kiadású szoftvereknél egyaránt a
számla megőrzése szükséges.
Az OEM szoftver elidegenítése csak az adott hardver eszközzel
együtt történhet, amellyel forgalomba került, hiszen a forgalomba
hozatal pillanatában „egybeolvadt” a hardver eszközzel. Ezzel a licenccel kizárólag az a szoftver termék használható, amelyről a licenc szól, vagyis kizárják a más nyelvi verzióra történő áttérést, illetve a korábbi változatok használatát (downgrade).

Adatvédelmi jogszabályok
Az adatok kezelésével, tehát összegyűjtésével, tárolásával, hozzáférésével kapcsolatban alapvetően fontos jogi kérdés az adatok védelmének biztosítása. Különösen fontos az érzékeny személyes
adatok védelme, amelyre szerencsére ma már országgyűlési biztos,
illetve 42 fős apparátusa is ügyel.
A felhasználók csak akkor vesznek igénybe egy informatikai
szolgáltatást, ha bizalmuk van a szolgáltatóban. Ezt a bizalmat az
adatok biztonságos kezelése alapozhatja meg. Alapvető szolgáltatói
kötelesség az illetéktelen hozzáférés megakadályozása a kezelt
információ teljes életciklusa alatt (keletkezés, továbbítás, feldolgozás, tárolás, elévülés, törlés). A biztonsági, védelmi szempontokat,
követelményeket egységes rendszerbe foglaltan kell kezelni, a megfelelő megoldásokat kialakítani. A biztonság olyan fontos elemekből
tevődik össze, mint:
 A felhasználó személyének azonosítása, hogy csak a jogosultak
férjenek az információhoz (autentikáció).
 A dokumentumok hitelességének biztosítása, hogy az eredetiség
megállapítható legyen. Ennek érdekében alakítják ki a digitális
aláírás, digitális vízjelek rendszerét, a hitelesítő szervezeteket.
 Az illetéktelen hozzáférés korlátozása. Ezt az üzenetek kódolásával, a fogadó helye dekódolásával oldják meg. A kriptológia az
üzenetek titkosításával foglalkozik. Alkalmazása különösen fon-
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tos, ha arra gondolunk, hogy interneten keresztül közvetített
üzeneteinket nyilvános szerveren tárolják.
A megfelelő jelszavak, illetve a jelszókezelés rendjének kialakítása, amely szabályozza a hozzáférési jogosultságot
(autorizáció). A jelszókezelés rendje szervezetenként egységesen kezelendő, meghatározza a jelszavak minimális hosszát, lejárati idejét (a korábbi jelszavak ismételt megadásának tiltásával), az engedélyezett rontások számát, az erős jelszavak, különleges karakterek alkalmazását. A Windows Server 2000 hálózati operációs rendszerben ez efféle beállításokat a csoportos
házirendben is előírhatják.
A hálózatok belső védelmének biztosítását biztonságos architektúrákkal, tűzfalakkal.
A kiszolgáló és hálózatvezérlő eszközök fizikai biztonságának
megoldását.
Rendszeres adatmentések készítését, különösen fontos rendszerek esetében katasztrófaterv kidolgozását stb.

A számítógép elindítása
A Windows 10 önálló operációs rendszer, amely a gép bekapcsolása vagy újraindítása után automatikusan betöltődik.
Ez annyit jelent, hogy az első bekapcsolás (hidegindítás) és az
újraindítás (melegindítás) során a számítógép végrehajtja az operációs rendszert betöltő és elindító programot, amely előkészíti a
számítógépet a használatra. A rendszerindító betölti a boot.ini állományban rögzített menüt és egyéb parancsokat (ez gépenként más
és más lehet, az igényektől függően átalakítható). Ebben a menüben választhatunk, hogy a gépünkre telepített operációs rendszerek
közül melyiken akarunk dolgozni.
A megfelelő menütételt a kurzormozgató (  vagy ) billentyűkkel
választjuk ki, majd az Enter billentyűt nyomjuk le. Ha ezt nem teszszük meg a képernyőn jelzett időtartam alatt, akkor a rendszer automatikusan a kijelölő sávval megjelölt menüelemet választja. Ha
módosítunk a használat során a képernyővezérlő kártya meghajtóján, felbontásán, esetleg kicseréltük a kártyát – és az eszköz nem
Windows 10 kompatibilis, Plug and Play eszköz –, akkor előfordulECDL - Számítógépes alapismeretek
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hat, hogy a hibás beállítások miatt a képernyő vezérlése nem megfelelő (nem látunk semmi értelmeset). Ilyenkor töltsük be újra a
rendszert és válasszuk a VGA módú rendszertöltést, ezt a felbontást ugyanis minden VGA monitor ismeri.

Rendszertöltés csökkentett módban
Ha probléma van az operációs rendszer betöltésével, vagy más hibát észlelünk, akkor próbáljuk meg a következő lépésekkel csökkentett módban elindítani (ha a Windows rendszer indításához szükséges fájlok hibásak vagy sérültek, akkor a helyreállítási konzol nyújthat segítséget).

Itt választjuk a biztonsági indítást

Régebbi Windows verzióknál az embléma megjelenése előtt választhattuk az F8 billentyű lenyomásával a rendszer-helyreállítási
beállítások menüt – ez a Windows 10-ben már nem érvényes, itt a
csökkentett módot a következőképpen érhetjük el, ha még működőképes az operációs rendszer (esetleg próbálkozhatunk a rendszer-
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töltés előtt a Shift+F8 billentyűkombináció nyomva tartásával is, de
erre csak a másodperc töredéke áll rendelkezésre).
Sokszor a beépített módszerek nem is érhetők el – például, ha a
rendszer egyáltalán nem indul el. Ezért bemutatunk egy módszert,
amellyel az indítási menüt egészíthetjük ki egy, az ábrán is látható
Csökkentett mód menüsorral.
A fenti menü összeállításához a következő lépéseket kell végrehajtanunk:
1. Nyissunk meg egy rendszergazdai parancsablakot! A jobb
egérgombbal vagy a +X billentyűkombinációval megjeleníthető Start menüben adjuk ki a Parancssor (rendszergazdai)
parancsot!
2. A Felhasználói fiókok felügyelete biztonsági ablakban az
Igen gombbal engedélyezzük a műveletet!
3. Adjuk ki a bcdedit /enum /v parancsot! Vagyis gépeljük be és
nyomjuk meg az Enter billentyűt!

A művelet eredménye a parancssorban

4. Az eredményül kapott lista Windows Boot Loader szakaszában jelöljük ki és másoljuk a vágólapra az identifier mező
utáni tulajdonságot, amit pirossal kereteztünk! Ehhez az ablak bal fölső ikonjának menüjéből adjuk ki a Szerkesztés 
Megjelölés parancsot, vagy a helyi menüben adjuk ki a MegECDL - Számítógépes alapismeretek
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5.

6.
7.

8.

jelölés parancsot! Utána húzással jelöljük ki a zárójelekkel
együtt a megjelölt részt, végül nyomjuk meg az Enter billentyűt (vagy adjuk ki a helyi menü Másolás parancsát)! A kijelölt rész ekkor a vágólapra kerül.
A parancssorba írjuk: bcdedit /copy {identifier} /d “Windows
10 csökkentett mód”. Az {identifier} helyére illesszük be a vágólapról a helyi menü Beillesztés parancsával a vágólapra
másolt tartalmat! Végül nyomjuk meg az Enter billentyűt!
A bejegyzés hozzáadását a rendszer visszaigazolja (the entry
was succesfully copied to…).
A Futtatás párbeszédpanelen indítsuk az msconfig parancsot, azaz nyissuk meg a Rendszerkonfiguráció ablakot, és
a csökkentett mód menüsorának kiválasztása után jelöljük be
a Biztonságos indítás jelölőnégyzetet (lásd az előző ábrát)!
Az OK gomb megnyomása után azonnal újraindíthatjuk a
rendszert (lásd az ábrát).

Azonnal újraindíthatjuk a rendszert

A rendszerindítás új menüje
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Az új menüben választhatjuk a Windows 10 csökkentett módban
indítását. Ekkor a rendszer a Rendszerkonfiguráció/Rendszerindítás párbeszédpanel-lapon beállítottak szerinti csökkentett módban indul, ahol elvégezhetjük a javításokat.
Ha az Alapértelmezések módosítások és más lehetőségek választása parancsot adjuk ki, akkor előbb a Beállítások ablak jelentkezik.

A Beállítások ablak

Itt az Időzítő módosítása paranccsal változtathatunk az alapértelmezett rendszer automatikus betöltésének indását megelőző időtartamon. Ez megfelel a a Rendszerkonfiguráció/Rendszerindítás
párbeszédpanel-lapon az Időkorlát mező módosításának.
Az Alapértelmezett operációs rendszer kijelölése paranccsal a
Válasszon egy operációs rendszert ablakhoz térünk vissza és
kattintással új, alapértelmezett rendszert választhatunk a menüelemek közül. Ez is beállítható, módosítható a Rendszerkonfiguráció/Rendszerindítás párbeszédpanel-lapon, a rendszer kiválasztásával, majd az Alapértelmezés gombra kattintva.
A Más lehetőségek választása paranccsal ismét egy újabb ablakot jeleníthetünk meg.
Itt a Folytatás paranccsal az alapértelmezés szerinti rendszerindításhoz térünk vissza.
Az Eszköz használata paranccsal a javításhoz USB kulcsot, hálózati kapcsolatokat és rendszer-helyreállító DVD-t is használhatunk.
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A Másik operációs rendszer használata paranccsal itt is a telepített operációs rendszerek közül választhatunk a rendszerindítás
számára.
A Számítógép kikapcsolása parancs a normál Start menüs Főkapcsoló/Leállítás parancsnak felel meg.

További javítási lehetőségek

A Hibaelhárítás paranccsal újabb helyreállító ablakhoz jutunk, amelyen választhatjuk a Gép alaphelyzetbe állítása parancsot, ekkor a
személyes fájlok megtarthatók vagy törölhetők, illetve a Speciális
lehetőségek parancsot. Ekkor újabb ablakban választhatunk egyre
komolyabb eszközöket a rendszer helyreállításához.
Minden, itt választható helyreállítás megőrzi saját állományainkat,
még akkor is, ha a rendszert egy korábbi állapotára állítjuk vissza.
A Speciális lehetőségek ablakban az általában automatikusan,
rendszerfrissítéskor, vagy tetszőleges időpontban, manuálisan rögzített állapotra állítjuk vissza a Rendszer-visszaállítás paranccsal.
A Rendszerkép helyreállítása paranccsal az eredeti telepítési
adathordozóról, vagy (például hálózati meghajtóra) elmentett
rendszerképfájlból állítjuk vissza a rendszert.
Az Előző build visszaállítása paranccsal a Windows egy korábbi rendszerfrissítés előtti állapotát hozhatjuk vissza. Ezt akkor válasszuk, ha valamilyen fatális hiba fordulna elő egy frissítésben (sajnos a megjelenés óta eltelt két hétben már volt rá példa, hogy egy
frissítés végtelen frissítési ciklusba vitte a rendszert).
A Parancssor paranccsal a teljes grafikus alrendszer kiküszöbölése mellett oldhatjuk meg a problémát. Csak képzett, illetve gyakorlott felhasználóknak, rendszergazdáknak javasolt.
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A speciális rendszer-helyreállítási lehetőségek

Az Indítási javítás paranccsal automatikusan próbálhatjuk meg a
hibák felderítését és javítását. Ehhez előbb egy rendszergazdai fiókot kell választanunk, megadnunk a jelszavát, majd elindul a diagnosztizálás. Ha az automatikus megoldás nem talál javítható hibát,
akkor ismét a Speciális lehetőségek ablakot jeleníti meg, ahonnan
választhatunk manuális megoldást is.
Az Indítási beállítások paranccsal a korábban megszokott csökkentett módhoz hasonlító képernyőt jeleníthetjük meg, amelyről a
rendszer különböző funkcionális csökkentésével járó állapotokban
indíthatunk.

A különféle csökkentett üzemmódok parancsai

 A Microsoft msconfig rendszerkonfigurációs programját használva (a Futtatás párbeszédpanelen indítsuk az msconfig paranECDL - Számítógépes alapismeretek

150

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ESZKÖZÖK

csot). A párbeszédpanel Rendszerindítás lapján jelöljük be a Biztonságos indítás jelölőnégyzetet, majd az OK gombbal zárjuk be a
panelt! Ezt követően a következő ábra szerinti párbeszédpanelen
választhatjuk az azonnali, csökkentett módú újraindítást, vagy a Kilépés újraindítás nélkül gombbal ennek elhalasztását. Ekkor folytathatjuk a munkát, de a legközelebbi indítás csökkentett módban
történik majd. Ilyenkor például még az Office programjai sem használhatók, mert elérhetetlenné válik a licenckulcs (a normál – az Általános panellap Szokásos indítás rádiógombjával beállított – módú indításnál minden helyreáll).
Minimális csökkentett módban csak a legfontosabb illesztőprogramokat tölti be, és a legszükségesebb szolgáltatásokat indítja el, ezt
érdemes választanunk, ha a hibát egy új hardver vagy illesztőprogram telepítése okozta.

Általános indítási beállítások

Hálózat csökkentett módban a legfontosabb illesztőprogramok betöltése mellett elérhetővé teszi a hálózatot is, ami szükséges akkor,
ha a helyreállító eszközök, rendszermásolat egy hálózati mappán
találhatók.
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Ezekhez választhatjuk az Általános panellap Hibakeresési indítás vagy Szelektív indítás lehetőségeit is. Ez utóbbi esetben a jelölőnégyzetekkel választhatunk a betöltendő elemek közül. A Szolgáltatások panellapon szintén jelölőnégyzetekkel állíthatjuk be az indítandó szolgáltatásokat. Hibakeresési indítás esetében minden
szolgáltatást kikapcsolunk.
Az Eszközök panellapról is elérhetjük a legfontosabb diagnosztikai eszközöket (ezeket a Hálózatkezelés, hibaelhárítás, hangolás
kötetben részletezzük)
 A Gépházban is beállítható a csökkentett mód. Ehhez jelenítsük meg a Gépházat a Start menüből vagy a +I billentyűkombinációval, majd válasszuk a Frissítés és biztonság, majd a Helyreállítást és a Speciális rendszerindítás/Újraindítást (lásd az ábrát).
Az Újraindítás gombra kattintás előtt mentsünk el minden nyitott
dokumentumot és zárjuk be a futó programokat (ennek érdekében a
Windows biztonsági kérdést tesz fel)! Kijelentkezés után a következő képernyőn a Hibaelhárítás paranccsal válasszuk a csökkentett
módot!

Újraindítás beállítása a Gépházból

A Hibaelhárítás ablakban válasszuk a Speciális lehetőségeket,
majd ott az Indítási beállításokat, végül kattintsunk az Újraindítás
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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gombra! Ekkor megjelennek a betöltési lehetőségek, amelyeket a
funkcióbillentyűkkel érhetünk el. A csökkentett módhoz az F4 funkcióbillentyűt nyomjuk le! A csökkentett mód ez esetben csak egyetlen esetre szól.
Az újabb rendszerindítás utáni lehetőségek az egyéni rendszerindításnál fentebb bemutatott kék képernyőképeken láthatók.
Csökkentett módban a Windows 10 csak az alapértelmezés szerinti beállításokat használja (VGA monitor, Microsoft egér-illesztő
program, a Windows indításához minimálisan szükséges eszközillesztők). A hálózati szolgáltatások betöltésére általában nem kerül
sor, azt külön kell a megjelenő menüben kérni. A csökkentett rendszerbetöltési módokat hibaellenőrzésre és javításra használjuk. Például egy új szoftver telepítése után esetleg nem induló számítógépet csökkentett módban, minimális szolgáltatások betöltésével próbáljuk meg elindítani. Ebben az üzemmódban módosíthatók a számítógép beállításai, illetve eltávolítható a hibát okozó újonnan telepített szoftver, újratelepíthető a szervizcsomag vagy – szükség esetén
– az egész operációs rendszer.
Rendszerint kizárható, hogy a hibát az alapértelmezett beállítások vagy az alapvető eszközillesztők okozzák, ha a probléma nem
jelentkezik a számítógép csökkentett módban történő indítása után.

Rendszerbetöltés utáni lépések
A rendszerbetöltést követően a Windows 10 biztonsági, lezárt képernyőablaka jelenik meg. A bejelentkezéshez érintőképernyő esetén
koppintanunk vagy kattintanunk kell, asztali gép esetén megnyomhatjuk az AltGr billentyűt is.
Ekkor a telepítéstő, felhasználóktól, a gép tartományba kapcsolásától függő lehetőségek jelennek meg. Mi most egy általános esetet
mutatunk be.
A zároló képernyőn három lehetőség jelenik meg. Az elsővel a
helyi gépre jelentkezhetünk helyi fiókadatainkkal (Log on to this
computer), a másodikkal szintén a helyi gépre, de a Microsoft fiókunkkal (ezzel tehát indítható is a szinkronizálás a OneDrive tárhelyen tárolt fájlokkal), a harmadik lehetőséggel egy hálózati tarto-
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mányba léphetünk (Log on to another domain vagy Log on to
Novell Network stb.).
Ha ez utóbbit választjuk (kattintással vagy koppintással), de mégis meggondoljuk magunkat, akkor a Computer only logon hivatkozással vagy a bal felső ablakrészben látható  ikonra kattintva viszszatérhetünk az egyedi gépbe jelentkezéshez.
A Felhasználónév mezőben bejelentkező nevünket (azt, amelyen a rendszergazda felvett minket a felhasználók közé). Alapértelmezés szerint itt az utoljára bejelentkezett (az utolsó gépet használó) felhasználó neve jelenik meg. Ha Microsoft fiókunkkal jelentkezünk be, akkor azt az e-mail címet adjuk meg, amelyet a fiók létrehozásakor rögzítettünk.
A Jelszó mezőbe írjuk saját, titkos felhasználói jelszavunkat. Ennek megadásánál óvatosan járjunk el, mert a Windows biztonsági
okokból ebben a mezőben nem írja ki a képernyőre a bevitt karaktereket, és a próbálkozások száma korlátozott lehet (a biztonsági házirendnek megfelelően). Ügyeljünk arra, hogy a Windows különbséget tesz a kis- és nagybetűk között. A biztonságos jelszó legalább
hét karakter hosszú, valamint különleges karaktereket, írásjeleket,
számokat is tartalmaz (és nem lehet kitalálni a felhasználó férjének,
gyerekének, feleségének becenevéből stb.).
A tartomány, név vagy a jelszó hibás megadását követően hibaüzenet jelentkezik. Ellenőrizzük, hogy a felhasználónév és a tartomány megfelelő-e, és írjuk be újra a jelszót a megfelelő nagy- és
kisbetűkkel (figyeljünk a Caps Lock kapcsolóra). A belépési kísérletek, próbálkozások számát, valamint a közöttük betartani szükséges
várakozási időt a rendszerbeállítás során a rendszergazda korlátozhatja (lásd A bejelentkezés szabályozása című részt).
Ha jelszavunkat elfelejtettük volna, akkor használhatjuk a helyreállítási segítséget (Forgot your password).
Ha számítógépünk központosított helyi hálózatra csatlakozik, akkor a Bejelentkezés ide mezőben válasszuk ki azt a tartományt
(domain), amelynek felhasználójaként (fiókjába) jelentkezünk. Más
hálózatoknál a Show Advanced Options hivatkozással jeleníthetjük meg a párbeszédpanelt, amelyen a szervert, fát, egyéb, a hálózatban biztosított hozzáférési lehetőségeket megadhatjuk.
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A Vezérlőpult Felhasználói fiókok elemével megjelenített ablak
beállításától függően a fentiek esetleg elmaradhatnak. A Vezérlőpult
kezelésével Testre szabás című kötetben foglalkozunk. A tartományba nem kapcsolt (munkacsoportos) gépeken a számítógép
engedélyezett felhasználói a bejelentkezéskor, illetve a gyors felhasználóváltáskor ugyanazon a bejelentkező képernyőn választják
ki a felhasználót és adják meg, ha ezt a rendszergazda előírta, jelszavukat. Természetesen a jelszó beírásakor a rendszer itt is eltakarja a karaktereket.
Újonnan telepített operációs rendszernél, új gépnél természetesen még nincsenek engedélyezett felhasználók az alapértelmezés
szerinti, telepítést végző Rendszergazda vagy a rendszergazda
csoport tagja felhasználó és Vendég felhasználókon kívül. Ilyenkor a
rendszergazda csoport tagja felhasználóként lépünk be, létrehozzuk
a felhasználókat. A Windows 10 rendszerben a biztonság kedvéért
– hogy korlátozzuk a rendszergazda géphasználatát – a rendszergazda is az általános jogú felhasználóként jelentkezik be, a rendszer csak a szükséges esetekben kéri a rendszergazda jelszavát,
illetve a parancs megerősítését.
A bejelentkezés során a Windows 10 megpróbálja helyreállítani
azokat a hálózati kapcsolatokat, amelyek érvényben voltak a gép
utolsó használatakor. A sikertelen helyreállítási kísérletet a tálca
felett megjelenő szövegbuborékban jelzi a rendszer. Előbb-utóbb ez
mindenkinél előfordul. Oka lehet, hogy a hálózaton keresztül kapcsolódó számítógépet kikapcsolták, megszakadt a vonal vagy megszüntették a kapcsolt könyvtár megosztását, megvonták használati
jogunkat. A hálózaton keresztül ugyanis – az adott gép rendszergazdája, a könyvtár tulajdonosa által kiosztott jogok alapján – a hálózatba kötött gépek megosztott könyvtárait, mappáit érhetjük el.
A Windows 10 a legközelebbi rendszertöltésnél ismét megkísérli
a kapcsolat helyreállítását. Az Intézőben más-más ikon jelöli a megszakadt és a létező kapcsolatokat. A Windows Intézőjével később
részletesen foglalkozunk.

Kijelentkezés
A Start gomb jobb egérgombbal megjelenített menüjének Leállítás
vagy kijelentkezés  Kijelentkezés parancsával a gép kikapcso-
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lása nélkül fejezhetjük be a Windows 10 használatát. Ez után akár
új felhasználó is beléphet. Ez a másik felhasználó természetesen
nem láthatja futó alkalmazásainkat, számításainkat, viszont – bár
figyelmeztetést kap – a gépet kikapcsolhatja. Ezért a kijelentkezés
előtt mindenképpen érdemes menteni minden futó alkalmazásunkban a megnyitott dokumentumokat.
A tartományban működtetett számítógépről kijelentkezhetünk úgy
is, hogy lenyomjuk a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombinációt, majd a
Windows rendszerbiztonság asztalon a Kijelentkezés parancsot
adjuk ki.

Újraindítás
A számítógép újraindítása hasznos lehet, ha új hardvert telepítettünk, vagy bekapcsoltunk egy, a korábbi rendszertöltéskor még fel
nem ismert eszközt (például külső SCSI meghajtót) stb.
A számítógép újraindításához kattintsunk a Start gomb jobb
egérgombbal megjelenített menüjének Leállítás vagy kijelentkezés
 Újraindítás parancsára! Ez a parancs kiadható a Start menü Főkapcsoló parancsával is.

Leállítás, a gép megfelelő kikapcsolása
A Start gomb jobb egérgombbal megjelenített menüjének Leállítás
vagy kijelentkezés  Leállítás parancsa lehetővé teszi a Windows
10 futtatásának befejezését, majd a gép automatikus kikapcsolását.
A parancs kiadása után a Windows az elsötétített biztonsági képernyőn megjeleníti az éppen futó alkalmazásokat – ha ilyenek vannak
–, hogy mentsük a szerkesztett dokumentumokat. Az Igen gombbal
kényszeríthetjük a leállást, ekkor a nem mentett dokumentumok elvesznek. A Nem gombbal visszatérhetünk a leállítást akadályozó
programhoz, majd a mentés után folytathatjuk a leállítást.
Ez a parancs szintén kiadható a Start menü Főkapcsoló parancsával is.
A szabálytalan leállást, vagyis a gép egyszerű kikapcsolását lehetőleg kerüljük el, bár a Windows 10 általában minden korábbinál
sikeresebben megkísérli az elmentett fájlokból helyreállítani a kikapcsolás előtti állapotot. Gondoljunk arra is, hogy a hálózaton kereszECDL - Számítógépes alapismeretek
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tül mások is bejelentkezhettek a gépünkre vagy vannak a gyors felhasználóváltás engedélyezésének köszönhetően a gépünkön más
felhasználók futó alkalmazásai. Ilyenekre a Windows figyelmeztet,
ha szabályosan kíséreljük meg a kilépést, de a hálózati kapcsoló
használata ellen nem tud védelmet nyújtani.
A Start gomb jobb egérgombbal megjelenített menüjének Leállítás vagy kijelentkezés Alvó állapot parancsával bekapcsolt hibernálás esetén a rendszer menti az aktuális állapotot, memória
tartalmát a merevlemezre írja, majd kikapcsol. A számítógép legközelebbi bekapcsolásakor az alkalmazások és dokumentumok a kikapcsolás előtti állapotukban jelennek meg, ennek köszönhetően
gyorsabban kezdhetjük meg a munkát. Ez a parancs kiadható a
Start gombból megjeleníthető Főkapcsoló parancsra kattintva is.

A munkaállomás lezárása
A Ctrl+Alt+Del billentyűkombinációt, majd a biztonsági ablakban
Zárolás parancsot választva minden programunkat a háttérben „futva hagyva” válthatunk a rendszer zárolási képernyőjére. Ezt olyankor tegyük, ha átmenetileg hosszabb időre elhagyjuk munkahelyünk
asztalát és nem szeretnénk, hogy illetéktelenek hozzáférjenek (ráadásul a mi fiókadatainkkal) a gépünkhöz. Az operációs rendszer
általában fél óra inaktivitás után – biztonsági okból – automatikusan
ugyanígy a zárlati képernyőre vált. A zárlati képernyőről csak a jelszó ismételt megadásával térhetünk vissza asztalunkhoz, ahol mindent a zárolás előtti állapotában találunk.

Összefoglalás
A fejezetben megismerkedtünk az információs és kommunikációs technológiák, a hardverek és szoftverek alapjaival, operációs rendszerek szerepével, lényegi funkcióival. Áttekintettük a szabályos számítógép indítás, rendszerbe jelentkezés és kijelentkezés folyamatait. Ezek ismeretében hozzáfoghatunk a gép használatához, illetve a további fejezetek feldolgozásához.
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A Windows 10 felhasználói felülete első látásra jelentősen
eltér a korábbi Windows változatokban megszokottaktól.
Azonban már a 7, 8-as verzióban is elérhető volt az Asztal, amely – hasonlóan a korábban megjelent XP-hez – munkaasztalunknak tekinthető. Ugyanúgy kezeljük, mint íróasztalunkat. Mindenféle dolgot (munkaeszközt, azaz felhasználói programot, dokumentumot, azaz levelet, illetve iratgyűjtőt, azaz mappát) helyezhetünk el
rajta. A Windows 10 munkaasztala csak kissé különbözik a korábbi
változatok munkaasztalától. Beállítható, hogy a rendszertöltést és
bejelentkezést követően azonnal az asztal jelenjen meg és ne a
Windows 10 kezdőképernyője. A Windows 10 kezdőképernyője –
testre szabás után – lehet a teljes képernyős Start menü, amely ekkor szinte a Windows 8 kezdőképernyőjének felel meg.
Néhány fontos eltérés azonben ekkor is tapasztalható. Egyrészt a
tálcán új ikonok, új funkciók jelentek meg, a Windows 8 gombsávja
helyébe lépett viszont az Értesítési, illetve Műveletközpont. A Start
menü is másképpen működik (szerencsére).
Maga az asztal is eltér annyiban, hogy Feladatnézetben virtuális
asztalokra oszthatjuk szét a megnyitott alkalmazásablakokat. Ennek
kezelését részletesen bemutattunk A rendszer alkalmazása kötetben. A Windows 10 Kezdőképernyőjét a Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. című részben már bemutattuk.
Mint korábban említettük, már a Windows 7 alatt megváltozott a
programindítás, a Start menü, a tálca, a Vezérlőpult, de új alapértelmezett könyvtárak (Dokumentumok, Képek, Videók, Zene), mappák (lásd Nyilvános dokumentumok, Nyilvános képek, Nyilvános
videoanyagok, Nyilvános zene) is születtek. A Windows 8-tól ehhez
jött a Microsoft fiókos bejelentkezés, illetve a OneDrive felhőbeli tárhely, valamint annak offline – gépünkön tárolt – mappái. E mappák
tartalmát szinkronizáljuk kapcsolódást követően a OneDrive tartalommal.
Mi szabjuk meg, hogy gépünk bekapcsolása és az operációs
rendszer betöltése után mi jelenjen meg ezen az asztalon, de még
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az asztal színét, méretét, működési módját is meghatározhatjuk.
Hasonló beállításokat végezhetünk az új Kezdőképernyőn is.
A továbbiakban a munkaasztalon látható, vagy később, a felhasználói felület testre szabása során oda helyezhető elemekkel,
vagyis a felhasználói felület részeivel egyenként foglalkozunk, azok
megfelelő ismerete jelentősen befolyásolja ugyanis a Windows 10
hatékony használatát.
A fejezetben ismertetett információk megalapozzák az operációs
rendszer későbbi biztos használatát, ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje két óra.

A Windows asztali képernyő részei
A Windows 10 asztala a következő ábrán bemutatott
főbb elemeket tartalmazza. Az ábrán bemutatott teljes
képernyőfelület a munkaasztal, amelynek bizonyos részeit máris elfoglalják az oda helyezett elemek (ezek egy részét a
Windows 10 telepítésekor hozzuk létre, a többit utólag telepítjük).
A munkaasztal (későbbiekben: asztal) alsó sorában a tálca található. A Start gomb mellett itt jelennek meg az elindított alkalmazások nyomógombjai, amelyek az elindított alkalmazás ikonját és nevét tartalmazzák, valamint a pontos rendszeridőt mutató óra és –
igény szerint – az aktuális billentyűzetkiosztás (nyelv) jele. Az elindított alkalmazások gombjaira kattintással, illetve a megnyitott ablakba
kattintással válthatunk az alkalmazások között (ugyanerre a billentyűzet Alt+Tab és Alt+Shift+Tab billentyűkombinációja is használható). Beállítás kérdése, hogy itt az összes futó alkalmazás vagy
csak az aktív virtuális asztal alkalmazásai jelenjenek meg.
Újdonság, hogy a fenti billentyűkombinációk megjelenítik a virtuális asztal tartalmát és az ott futó alkalmazások közül (tehát amíg a
Alt+Tab vagy az Alt+Shift+Tab billentyűkombinációt nyomva tartjuk) kattintással választhatunk aktív ablakot. Az ablakváltáshoz az új
feladatnézetet a
Feladatnézet ikonnal is megjeleníthetjük.
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A Windows 10 asztala

A munkaasztalon más és más ikonok jelzik a különböző alkalmazásokat, a dokumentumokat. Az alkalmazáscsoport eszköztár (például
Microsoft Office) és a tálca megjelenési formáját ki-ki saját igényei
szerint állíthatja be. A következőkben részletesen ismertetett módon
beállítható ezek helye, tartalma, automatikus megjelenése és eltűnése. Az aktív alkalmazás ablaka nagyítható, kicsinyíthető, áthelyezhető vagy akár ikon méretűre zsugorítható. Az ikonizált munkaablakok szintén a tálcán jelennek meg – gombként.
A munkaasztal jellemzőit úgy állíthatjuk be, hogy a jobb egérgombbal a munkaasztal olyan területére kattintunk, ahol nincs
semmilyen elem. A megjelenő helyi menü Tulajdonságok párbeszédpanelje segítségével a munkaasztal beállításai megváltoztathatók. Ugyanez a szolgáltatás megtalálható a Vezérlőpulton is.

Feladat
Az ismerkedést kezdjük a felhasználói felület felfedezésével. Először használjuk az egeret a következő műveletsor végrehajtására:
1. Indítsuk el a Windows 10 rendszert. Ehhez elegendő bekapcsolnunk a számítógépet, majd elvégeznünk a szokásos bejeECDL - Számítógépes alapismeretek
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lentkezési eljárást. Adjuk meg nevünket, jelszavunkat stb. Megjelenik a Windows 10 egyik újdonsága, az asztal és az új Start
menü (lásd az ábrát). A Windows 7-ből származó Start menü
jobb oldalán a Windows 8-ból származó csempék láthatók. Ezt
a csempés felületet alapvetően az érintőképernyős eszközök
(tabletek, azaz táblaszámítógépek és okos telefonok) számára
dolgozták ki.

A Windows 10 Start menüje

2. Az új felület „csempe” ikonjaival indíthatjuk programjainkat (a
csempék kezelésére még visszatérünk). A korábbi Windows
verziókhoz szokott felhasználók által hiányolt Start menüt részben visszahozták a 10-es verzióban. Eléréséhez nyomjuk meg
billentyűzetünk , illetve az újabb billentyűzet jelölések szerinti
billentyűjét, vagy a képernyő bal alsó sarkába húzzuk kurzort!
Ekkor megjelenik a tálca (lásd az 1-5. ábrát). A tálca természetesen testre szabható, alapállapotában csak néhány ikont tartalmaz.

A tálca

3. Kattintsunk a bal egérgombbal a tálcán az első, ikonra, ekkor
megjelenik a Start menü és a Windows munkaasztal – vagy beállításunktól függően a kezdőképernyő! Ha ismételten az
ikonra kattintunk, akkor eltűnik a Start menü, csak az asztal marad látható.
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4. Kattintsunk a jobb egérgombbal a tálcán az első,
ikonra,
vagyis a Start gombra! Ekkor megjelenik a Start gomb helyi menüje! Az itteni parancsok túlnyomó részben az operációs rendszer testre szabására szolgálnak, programokat innen indítani
csak a Fájlkezelő, Keresés, Futtatás parancsokkal tudunk, de
az utóbbi kettő esetében ehhez legalább a program nevének első néhány betűjét be kell gépelnünk.
5. Kattintással válasszuk ki a menüből a Leállítás vagy kijelentkezés menüpontot! Ezt követően megjelenik a menüpont
almenüje. Figyeljük meg, hogy itt találjuk a kilépéssel kapcsolatos parancsokat.
6. Egyszeres kattintással válasszuk ki a menü jobb oldali ablaktáblájából a Vezérlőpult alkalmazáscsoportot (mappát).

A Start gomb helyi menüje a rendszerparancsokkal

7. Kattintással indítsuk el a Megjelenítés és személyes beállítások csoportban A téma megváltoztatása ablakot (ezt megjeleníthetjük a Képernyő/Személyre szabás útvonalon is)! Megjelenik a Személyre szabás ablak. A korábbiakkal ellentétben
nem ugyanez jelenik meg, ha a jobb egérgombbal a munkaasztalra kattintunk, majd bal gombbal kattintva a helyi menü Személyre szabás parancsát adjuk ki. Ekkor előbb a Gépház, benne a Személyre szabás ablak jelenik meg. Ennek Témák oldalának választása után jelenik meg csak a Vezérlőpult Személyre szabás oldala.
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8. Válasszunk témát az ablakban, vagy keressünk nekünk tetsző
más témákat az interneten (a További témák az internetet paranccsal)! A téma hangokat, képernyővédőként is felhasználható háttérképeket és színbeállítást is tartalmaz, melyeket egyszerre, a téma kiválasztásával alkalmazunk.

Megjelenítés szabályozása a vezérlőpulton

Személyes beállítások a gépházban

9. Zárjuk be az ablakot a jobb felső sarkukban található x ikonra
kattintással, amíg visszatérünk a kiindulási állapothoz.

A MUNKAFELÜLET

163

Feladat
Próbáljuk meg a fentieket végrehajtani csak a billentyűzet
segítségével is.
1. A munkaasztal megjelenítéséhez nyomjuk meg a Ctrl+Esc billentyűkombinációt! Windows billentyűzeten ezzel egyenértékű,
ha megnyomjuk a  ( ) billentyűt.
2. A jobb egérgombbal megjeleníthető Start menü előhozásához
nyomjuk meg a +X billentyűkombinációt!
3. A kurzormozgató   billentyűkkel válasszuk ki a menüből a Vezérlőpult menüpontot. A jobb oldali ablaktáblát a  gombbal érjük el.
4. Nyomjuk meg az Enter billentyűt. Megjelenik a Vezérlőpult.
5. A Tab billentyű nyomkodásával váltsunk az ablaknak abba a
részébe, ahol az alkalmazásikonok vannak.
6. A kurzormozgató   billentyűkkel, vagy a Tab billentyű nyomkodásával válasszuk ki A téma megváltoztatása elemet, majd
megnyitásához nyomjuk meg az Enter billentyűt.
7. A Tab és a kurzormozgató   billentyűkkel válasszuk ki a megfelelő témát, utána nyomjuk meg az Enter billentyűt.
8. Az ablak bezárásához az Alt+F4 billentyűkombinációt nyomjuk
meg. Ezzel visszakerülünk a kiinduló állapothoz.

A tálca
A Start gomb mellett itt jelennek meg az elindított alkalmazások
gombjai (lásd az ábrát). Ezekre kattintva válthatunk az elindított alkalmazások között. A tálcán kapott programok között egérrel egyet
kattintva (érintőképernyőn koppintva) választhatjuk ki azt, amelyiket
előtérbe akarunk hozni, azaz amelyiken dolgozni szeretnénk. A tálca segít a takart ablakok megtalálásában is.
A tálca jobb szélső ikonja fölé mozgatott kurzorral az alkalmazásokat elrejthetjük, ilyenkor csak az alkalmazásablakok kerete látszik.
Ha erre az ikonra kattintunk, akkor az alkalmazásablakokat mind
ikonizált méretűre kicsinyítjük le.
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A tálca is helyettesítheti a Start menüt

A tálca jobb oldalán megjelenő ikonok jelzik az éppen futó folyamatokat (nyomtatást, fax kezelését, billentyűzet-beállítást, pontos időt
stb.). Ha a tálcára sok elemet helyeztünk (több könyvtárat nyitottunk
meg, több programot futtatunk), akkor szükség lehet többsoros tálca
kialakítására is. A programváltásra a billentyűzet is alkalmazható: a
megnyitott (futtatott) alkalmazások ablakai között az Alt+Tab-bal az
alkalmazások indításának sorrendjében, az Alt+Shift+Tab billentyűkombinációval fordított sorrendben válthatunk. Újdonság, hogy
amikor ezeket a billentyűkombinációkat lenyomjuk, a futó alkalmazások tartalma is megjelenik egy mini ablaksorban – ami segíti a
kiválasztást, ráadásul, amíg ez az ablaksor a képernyőn látszik, választhatunk az alkalmazások közül az egérkurzor pozícionálásával,
majd kattintással is (lásd az ábrát).

Aktív ablakot váltunk a futó alkalmazások között
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A Windows 7 alatt megismert Aero szolgáltatások megszűntek, így
a +Tab , és +Shift+Tab billentyűkombinációk nem használhatók
alkalmazásablak váltásra. A +Tab billentyűkombináció a Windows
10-ben a Feladatnézetet jeleníti meg, ahol virtuális asztalt válthatunk vagy aktív alkalmazást választhatunk, ami az előtérbe kerül.
A Tálcán is több (cím, hivatkozások, nyelvi eszköztár, asztal, érintőbillentyűzet) eszköztár jeleníthető meg a tálca gombokat nem tartalmazó részének helyi menüjén kiadható Eszköztárak almenüből,
sőt új eszköztárat is létrehozhatunk (lásd a következő ábrát). A korábbi ábrán pedig azt mutattuk be, hogy az Asztal eszköztár bekapcsolásával akár a teljes Start menü pótolható (ez már működött a
Windows 8 alatt is).

A tálca helyi menüjéből létrehozhatunk új eszköztárat is

Az eszköztárak közötti határvonal egérrel elhúzható, így az eszköztár ikonjainak számára esetleg nem lesz elegendő hely. Ekkor megjelenik az eszköztár jobb oldalán egy
ikon, amelyre a bal egérgombbal kattintva jeleníthetjük meg az eszköztár többi ikonját. A
Windows XP-től megszokott Gyorsindítás eszköztár ugyan megszűnt, de a Tálcán ugyanúgy elhelyezhetjük a leggyakrabban használt programjaink ikonjait, ami nagyon meggyorsíthatja ezek elindítását. Ehhez az Intézőben (vagy a Start menüben) keressük meg a
megfelelő programot, majd kattintsunk rá a jobb egérgombbal, végül
adjuk ki a helyi menü Rögzítés a tálcán parancsát (lásd az ábrát).
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A Windows a fájlok megnyitásakor az alkalmazás típusa szerint
csoportosítja az ikonokat a Tálcán. Így a dokumentumok sokkal
könnyebben megtalálhatók. Például négy Intézőablakot megnyitva,
a rendszer az ablakok elérésére szolgáló nyomógombjait egyetlen,
Intéző ikon alatt csoportosítja, maga az ikon többszörözése is jelzi,
hogy több ilyen alkalmazást indítottunk el.

Program rögzítése a Tálcára

Az ikon fölé mozgatott kurzorral megjeleníthetjük a megnyitott ablakokat, ahonnan az ablak tartalma alapján választhatunk, vagy bezárhatjuk a felesleges ablakot a kurzor alatti mini ablak x ablakzáró
ikonjával. Ez az Összevonás szolgáltatás a Tálcatulajdonságok
párbeszédpanel Tálcagombok listájában kikapcsolható (csak akkor
érdemes, ha nagyon lassú a számítógépünk).

A megnyitott ablakok a tálca ikonja felett
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A tálca jobb oldalán található az értesítési terület. Itt általában a dátum, az idő látható és állapotjelzők jelennek meg. Itt jelennek meg
az új levelet, frissítési vagy biztonsági értesítést vagy nyomtatóüzeneteket jelző ábrák is (lásd a következő ábrát). Amennyiben többféle
nyelvhez adunk meg billentyűzetkiosztást, akkor ezek között is válthatunk a tálca jobb oldalán megjelenő országjelzésre kattintást követően előbukkanó listáról választva. Ha akár billentyűkombinációval (például Alt+Shift) választunk beviteli nyelvet, a kijelzés akkor is
követi a váltást.

Billentyűzet-kiosztás és nyelvváltás a tálcán

Ha van hangkártyánk, akkor a hangerő szabályozására is alkalmazható a tálca jobb oldalán megjelenő hangszóró ikon. Az USB meghajtók szabályos leválasztásának ikonját is itt találjuk.
A tálca zsúfoltságának csökkentésére a rendszer az értesítési területen (az óra mellett) lévő ikonokat rejtetté teszi, ha egy ideje nem
használtuk őket. A rejtetté vált ikonok átmeneti megjelenítéséhez
kattintsunk a
Rejtett ikonok megjelenítése ikonra. Ha a megjelenő teljes listából valamelyik ikonra kattintunk, az újra megjelenik az
értesítési területen.

Feladat
A tálca egyszerű átalakítását végezzük ebben a leckében.
Többsoros Tálcát alakítunk ki (erre szükségünk lehet, ha
több ikont akarunk elhelyezni) és megváltoztatjuk a tálca
helyét és egyéb jellemzőit is.
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A tálca részei

1. Indítsunk el néhány alkalmazást (például a Fájlkezelőt, Internet
Explorert, a Súgót, a levelezőprogramot, a Word-öt stb.-t).
2. Mozgassuk az egérkurzort a tálca felső szélére. Ekkor megváltozik az egérkurzor formája: . Ha nem így lenne, akkor a tálca zárolva van. Ilyenkor adjuk ki a tálca jobb egérgombos kattintással
megjelenített helyi menüjének A tálca zárolása parancsát! Ezzel
töröljük a parancs elől a „pipát” és engedélyezzük a következő
műveleteket.

A tálca parancsai a helyi menüben

3. Nyomjuk le az egér bal gombját és annak nyomva tartása mellett
mozgassuk felfelé, amíg a kívánt szélességet elérjük. Ekkor engedjük fel az egér gombját.
4. A tálca áthelyezéséhez fogjuk meg olyan helyen, ahol nincs rajta
semmilyen elem, majd húzzuk át a munkaasztal aljáról a munkaasztal oldalára.
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5. A tálca jellemzőinek megváltoztatásához kattintsunk a jobb egérgombbal a tálcára (ahol nincs ikon). A helyi menün válasszuk a
Tulajdonságok menüpontot!
6. A megjelenő párbeszédpanel Tálca lapján jelöljük be A Tálca
automatikus elrejtése jelölőnégyzetet. A tálca ezután csak akkor
jelenik meg – amennyiben ez a funkció be van kapcsolva –, ha az
egérkurzort a tálca helye szerinti munkaasztal-oldalra mozgatjuk.
7. A Tálca helye a képernyőn listában is beállítható a tálca helye,
nemcsak húzással (lásd a 4. pontot). Sőt ezt itt zárolt tálca esetén
is megtehetjük.
8. Jelöljük be az utolsó jelölőnégyzetet is, hogy az asztal megtekintése ikon fölé mozgatott kurzorral is megjeleníthessük az asztalt
(átmenetileg). Különben az asztalt csak az asztal megtekintése
ikonra kattintva jeleníthetjük meg.

Tulajdonságok beállítása párbeszédpanelen

9. Az Eszköztárak lapon, vagy a tálca helyi menüjében kapcsoljuk
be az Asztal jelölőnégyzetet! Ezzel – vagy a helyi menü Eszköztárak  Asztal parancsával – elérjük, hogy az asztali mappák és
parancsikonok szinte a korábbi Start menünek megfelelően jelen-
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jenek meg (lásd az ábrát). Most már csak arról kell gondoskodnunk, hogy az asztalon minden fontos ikon megjelenjen.

Az összes program elérhető a Tálcáról is

A tálca egyéb jellemzőinek beállításához a Vezérlőpultot
és a helyi menü Tulajdonságok parancsát használjuk.

Ikontípusok
A Windows 10 ikonjai közül itt csak a főbb típusokat mutatjuk be. E
könyv lapjain még számos más ikonnal is találkozhatunk, de az öszszes Windows 10-beli ikon bemutatására nincs helyünk. Ráadásul a
mappák testre szabásakor egyedi ikonokat is megadhatunk egy-egy
mappa jelzésére.
Mappa (folder), azaz az egymáshoz logikailag kapcsolható állományok, alkalmazások gyűjtőjének jele.
Kicsit hasonlít a DOS könyvtáraihoz, itt azonban, mint
az alábbiakban látni fogjuk, az egy meghatározott helyen tárolt objektumra több mappában is hivatkozhatunk. A Windows 10 mappákban különleges formázásokat (hátteret stb.) is alkalmazhatunk. A mappák így
jelennek meg az Intézőben is. A mappákat kettős kattintással nyitjuk
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meg, vagy a billentyűzettel történő kijelölést követően az Enter billentyű lenyomásával, illetve a mappára a jobb egérgombbal kattintva megjelenített helyi menü Megnyitás parancsával.

Az Intézőben az összes ikontípussal találkozhatunk

A megnyitott mappák jele megváltozik. A nyitott mappa a megismételt kattintással bezárható. Az Intézőben a Közepes, Nagy és Extra
nagy ikonok nézetben az ikonok jelzik a mappa tartalmát is (lásd a
fenti ábrát). Sajnos viszont a mappák megosztásának jelzése csak
az Intéző Részletek ablaktáblájában, az Intéző alján jelenik meg, ha
kiválasztunk egy mappát.
Alkalmazás, más szóval programikon. Ilyeneket találunk a munkaasztalon, a megnyitott programcsoport-ablakokban, de a munkaasztal alján megjelenő nyomógombok, a
Windows Intéző is ezt a szimbólumot
használják a futó alkalmazások jelzésére. Az ilyen ikonra a bal
egérgombbal mért kettős kattintással (koppintással) az adott alkalmazást indíthatjuk el.
Dokumentumikon. Mutatja a dokumentum típusát és a létrehozó alkalmazást. Az ilyen ikonra a bal egérgombbal mért
kettős kattintással nemcsak az adott alkalmazást indíthatjuk
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el, hanem abban egyúttal egy munkaablakot is nyitunk a kiválasztott
dokumentum számára. A dokumentum betöltése után folytathatjuk
annak szerkesztését. Az asztalon alkalmazás-társítás nélküli dokumentumok is lehetnek. Ilyen ikon kiválasztásakor a rendszer felajánlja, hogy válasszunk a merevlemezen található alkalmazások
közül feldolgozó programot.
Parancsikon (shortcut). Az ilyen
ikonok mindegyike tartalmazza a
jelet. Ezek segíthetik egy-egy
alkalmazás vagy dokumentum
megnyitását, megtalálását. Arról
van szó, hogy az adott alkalmazás, dokumentum egy hivatkozását
helyezzük el a szükséges mappában, asztallapon, míg az eredeti a
helyén marad. A műveletet fizikai másolás és a helyfoglalás megkettőzése nélkül végezzük. Az objektumhoz billentyűkombinációt adhatunk, még gyorsabbá téve a program indítást.

Meghajtóikonok az Intézőben

Az élő hálózati kapcsolatot jelölő ikon neve mutatja az állománykiszolgáló nevét és kötetnevét. A Hálózati meghajtó betűjelét a kapcsolat kialakításakor a rendszer automatikusan létrehozza, de megadhatjuk manuálisan is. A megszakadt kapcsolatot az ikon felett
megjelenő piros x szimbólummal jelezheti a rendszer. A Windows

A MUNKAFELÜLET

173

felismeri a különböző csatlakoztatott eszközöket és hozzájuk rendeli
a nekik megfelelő ikonokat (néhány példával lásd az ábrát).

Feladat
Készítsünk parancs- és dokumentumikont az objektumok
gyorsabb eléréséhez. A dokumentumikonra a bal egérgombbal mért kettős kattintással tölthetjük be a dokumentumot létrehozó programot. Alkalmazásra mutató parancsikonnal
ugyanígy az adott alkalmazás indítható el. A Windows 7-ben parancsikont már mappában is elhelyezhetünk. Ezekkel a parancsikonokkal sokkal gyorsabban – a tárolási hely keresgélése nélkül – indíthatók a programok. A beillesztett parancsikonok fájlokhoz hasonlóan másolhatók, mozgathatók (a vágólapon át, vagy egérrel vontatva a „húzd és dobd” technikával).
Parancsikont többféle módon hozhatunk létre az Asztalon
és a mappákban egyaránt (az Asztal valójában egy különleges mappa, amelynek elemei mindig láthatók – hacsak
nem takarjuk el egy alkalmazásablakkal).

Parancsikon létrehozása párbeszédpanelen
Parancsikon objektum létrehozása párbeszédpanelen
1. Az egér jobb gombjával az asztalra kattintunk, majd kiadjuk a helyi menü Új  Parancsikon parancsát (lásd az ábrát).
2. Írjuk, az Adja meg a parancsikon célját mezőbe a mappa, az
alkalmazás vagy dokumentum elérési útját, amelyhez parancsikont akarunk létrehozni!
3. Ha nem tudjuk „kívülről” az elérési utat, akkor a Tallózás gombra
kattintás után a hálózati és a helyi meghajtókon böngészve keressük ki a megfelelő állományt – a programokat a Program Files
vagy Programfájlok mappában találjuk –, majd kattintsunk az OK
gombra!
4. A Tovább gombbal megjelenített párbeszédpanelen adjuk meg a
parancsikon nevét (ez a parancsikon alatt jelenik meg)!
5. Majd befejezésül kattintsunk a Befejezés gombra!
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Parancsikon objektum létrehozása párbeszédpanelen

Parancsikon létrehozása a Fájlkezelő segítségével
A Fájlkezelő (korábban: Windows Intéző), a lemezek, könyvtárak és
fájlok kezelésén (formázás, másolás, mozgatás, diavetítés, CD-írás,
stb. műveleten) túl a kapcsolati objektumok, parancsikonok létrehozására is alkalmas.
1. Először kijelöljük az objektumot, melyhez parancsikont készítünk.
2. Utána az egér jobb gombjával kattintunk az objektumra. Az egér
jobb gombjának nyomva tartása közben húzzuk az objektumot az
asztalra (az Asztal mappába) vagy egy másik mappába.

Parancsikon műveletek a helyi menüben

3. A megjelenő helyi menüről választunk, hogy a mozgatott elem
ténylegesen átkerüljön új helyére (Másolás ide), az eredetiről
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másolat készüljön (Áthelyezés ide), gyors elérést biztosító kapcsolati objektumot, illetve ha többet fogtunk meg, akkor objektumokat hozzunk létre (Parancsikon létrehozása itt). Ekkor az objektum megjelenik az Asztal mappában, ikonja pedig a munkaasztalon.
A könyvtár parancsikonját is létrehozhatjuk. A mappa ikonja is tartalmazza a jelet. Próbáljuk meg a parancsikon létrehozását is (a Parancsikon létrehozása itt paranccsal).

Kész parancsikonok az asztalon

Megjegyezzük, hogy ha a Ctrl+Shift billentyűkombináció és a bal
egérgomb nyomva tartása közben húzzuk egérrel az objektumot az
asztalra, akkor a 2-3. lépés kimarad.

Parancsikon létrehozása helyi menüből
1. Az egér jobb gombjával a Windows 10 hátterére, azaz az „asztallapra” kattintunk.
2. A megjelenő helyi menü Új  Microsoft Word Dokumentum parancsával új, üres dokumentum
ikonját helyezhetjük el az asztalon.

Ikonok kiválasztása és mozgatása
Az ikonok tehát önálló alkalmazások betöltésére
szolgálnak. Akár úgy, hogy kettős kattintással azonnal betöltjük az
ikonhoz társított programot (mappaikonhoz a Windows Intézőt,
amely a társított mappa tartalmával nyílik meg, dokumentumikonhoz
a társított feldolgozó programot, alkalmazásikonhoz magát a programot), akár úgy, hogy az egyszeres kattintással kiválasztott ikon
jobb egérgombbal kattintva megjelenített helyi menüjének Megnyitás, illetve dokumentumikon esetében Szerkesztés parancsát adjuk
ki.
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Az ikonok áthelyezése, másolása (az asztalon vagy a Windows
Intézőben másik helyre) történhet egérhúzással, vagy vágólap művelettel.
Az első esetben az ikon fölé mozgatjuk a grafikus mutatót (kurzort), majd lenyomjuk a bal egérgombot és új helyre húzzuk az
ikont, ahol az egérgombot felengedjük. Másoláshoz a húzás közben
tartsuk nyomva a Ctrl billentyűt!
Ha több ikont mozgatnánk egyszerre, akkor ezeket egyesével a
Ctrl billentyű nyomva tartása közben választjuk ki, nagyobb egymást követő ikonokból álló sorozatukat (például a Windows Intézőben) a Shift billentyű nyomva tartása közben a sorozat első, majd
utolsó elemére kattintva adjuk meg.
A vágólapon keresztüli mozgatáshoz kattintással jelöljük ki az
ikont, majd adjuk ki a jobb egérgombbal kattintva megjelenített helyi
menüjének Kivágás parancsát! Ekkor az ikon a vágólapra kerül,
amelyet az ikon új helyére (egy másik mappába) lépve a helyi menü
Beillesztés, illetve Parancsikon beillesztése parancsával illeszthetjük be. Ha az eredeti helyen álló ikon megtartása mellett, másolást szeretnénk végezni, akkor a vágólapra másoláshoz a helyi menü Másolás parancsát adjuk ki. A beillesztés ugyanúgy történik,
mint fentebb.

A Lomtár kezelése
A Windows rendszerben – ha beállítottuk – a helyi merevlemezeken törölt állományok, könyvtárak először a Lomtár
rendszermappába (meghajtóként a $recycle.bin mappába)
kerülnek, ahonnan szükség esetén visszanyerhetők (a lemezterület tehát nem szabadul fel automatikusan).
Ez alól kivételt képeznek a számítógépen található más (nem
Windows 10) operációs rendszer alatt vagy a parancssorban végzett törlések, illetve a hálózati és a hajlékonylemezes meghajtókon
törölt állományok, rendszerobjektumok, vagy a Lomtár tárolókapacitását meghaladó méretű objektumok. Ilyen esetekben a Lomtár nem
érvényesül, ezek az objektumok nem kerülnek be a Lomtárba.
A végleges törlés és ezzel a lemezterület felszabadítása a Lomtár
ürítésével oldható meg. A törölt állományok helyreállítása során a
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törölt állományt visszamozgatjuk eredeti helyére. A Lomtár ikonja
mutatja a lomtár üres vagy tele voltát.
A Lomtár ablakát az Asztalon lévő ikonjára mért kettős kattintással vagy a helyi menüjének Megnyitás parancsával, illetve az Intéző
Lomtár rendszermappájával nyithatjuk meg.

A Lomtár beállítása
A jobb egérgombbal a Lomtár ikonra kattintva megjelenített helyi
menü Tulajdonságok parancsával állítható be a Lomtár működése.
A párbeszédpanelen a rendszerprogram általános működési jellemzőit határozhatjuk meg (lásd a következő ábrát).
Az első listában választjuk ki a beállítandó Lomtár helyét (mindegyik merevlemezhez külön beállításokat tehetünk). Az Egyéni méret beállításához vegyük figyelembe az elérhető meghajtókon rendelkezésre álló szabad területet, valamint munkastílusunkat. Ha
gyakran törlünk, és a törlést sokszor visszavonjuk, illetve szeretnénk
a törölt fájlokat még hosszabb ideig őrizgetni, akkor nagyobb méretet állítsunk be.

A Lomtár beállítható tulajdonságai
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Ha viszont egyáltalán nem akarjuk megőrizni, akkor válasszuk a
következő rádiógombot! A törölt fájlok ne kerüljenek át a Lomtárba… választókapcsoló bejelölése után a törölt állományok nem kerülnek erre az átmeneti tároló helyre, a tévesen kiadott törlések nem
vonhatók vissza, viszont a terület azonnal felszabadul. A Törlési
jóváhagyás megjelenítése jelölőnégyzet kiválasztásával adjuk
meg, hogy a fájlok törlése előtt kérjen-e a Windows megerősítést a
fájlok véletlen törlésének elkerülése érdekében.
A munkaasztalon vagy az Intézőben kijelölt elemek azonnali, végleges és így helyreállíthatatlan törlése az elem kijelölése után a
Shift+Del billentyűkombinációval történhet (vagy a Lomtár beállításánál vegyük ki ezt a lehetőséget). A parancs végrehajtása előtt itt
is meg kell erősíteni szándékunkat. Ha a Nem nyomógombra kattintunk, akkor a parancsot nem hajtjuk végre.
A helyreállíthatatlan, végleges törlés egérrel is megoldható. Ekkor
a Shift billentyű nyomva tartása mellett húzzuk a törlendő elemet a
Lomtárba (akár a Lomtár ikonjára, akár a megjelenített Lomtár ablakba).
Egyetlen, vagy több – a listáról kijelölt – elem eredeti helyen, formában történő helyreállításához a Fájl menü Visszaállítás parancsát adjuk ki. Az összes törölt elem helyreállításához kattintsunk Az
összes helyreállítása nyomógombra. Ha az állomány törlése után
a könyvtárat is töröltük, akkor az állomány helyreállításával a törölt
mappa is helyreállításra kerül.
A Lomtárba helyezett elemek végleges törlésével szabadul csak
fel a törlésre kijelölt elemek által elfoglalt lemezterület (ezt elvégezhetjük például a Lomtár helyi menüjének Lomtár ürítése parancsával). Mindaddig, amíg ezt el nem végeztük, ezek az elemek csökkentik a merevlemezen a rendelkezésre álló szabad lemezterületet.
A fenti helyreállító és törlő parancsokon kívül a Lomtár még sok
mindenre használható (dokumentum megnyitása, új dokumentum
vagy parancsikon létrehozása, átnevezés, nyomtatás, másolás,
elektronikus postázás, fájlok átnevezése stb.). Ezek a funkciók akkor használhatók ki, ha a Lomtár mappa választó listájából a Lomtártól eltérő mappát választunk ki (eddig ugyanis végig az Intéző
rendszermappáját láttuk). A Lomtár ikonnal tehát könnyen megjele-
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níthetjük a Windows Intézőt. A Fájl menü parancsai attól függően
változnak, hogy kiválasztottunk-e állományokat a listából vagy sem.

Feladat
Következő leckénkben a korábban létrehozott parancsikont töröljük (levesszük a munkaasztalról). A törlés után
megjelenítjük a Lomtárat, majd helyreállítjuk az eredeti
állapotot.

A biztonsági (helyreállítható) törlés végrehajtása
1. Jelöljük ki a munkaasztalon a (korábban létrehozott) Új Microsoft Word dokumentum parancsikont.

A törlés előtt biztonsági kérdés jelenik meg

2. Töröljük ki a kijelölt parancsikont a Del billentyű lenyomásával.
A törlés végrehajtása előtt erősítsük meg szándékunkat a megjelenő párbeszédpanel Igen gombjára kattintva (lásd a fenti ábrát). Figyeljük meg, hogy a törlést követően az eddig üres Lomtár ikon megváltozik.
Ugyanezt a helyreállítható törlést megoldhatjuk úgy is,
hogy a törlendő állomány, mappa ikonját a munkaasztal
Lomtár ikonjába vagy a megjelenített Lomtár mappa ablakába húzzuk át. A másik megoldás a törlésre, hogy a jobb egérgombbal végzett kattintással vagy a Shift+F10 billentyűkombinációval megjelenített helyi menü Törlés parancsát adjuk ki.
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Elemek azonnali végleges törlése
A munkaasztalon vagy az Intézőben kijelölt elemek azonnali, végleges és így helyreállíthatatlan törlése az elem kijelölése után a
Shift+Del billentyűkombinációval történhet (vagy a Lomtár beállításánál vegyük ki ezt a lehetőséget). A parancs végrehajtása előtt itt
is meg kell erősíteni szándékunkat. Ha a Nem gombra kattintunk,
akkor a parancsot nem hajtjuk végre.
A helyreállíthatatlan, végleges törlés egérrel is megoldható. Ekkor
a Shift billentyű nyomva tartása mellett húzzuk a törlendő elemet a
Lomtárba (akár a Lomtár ikonjára, akár a megjelenített Lomtár ablakba).

A törölt elemek helyreállítása
1. Kattintsunk kettősen a Lomtár ikonra az Asztalon!
2. A megjelenő ablakban jelöljük ki, és a lenyomott bal egérgomb
mellett húzzuk vissza a törölt parancsikont a munkaasztalra (vagy
abba a mappába, ahonnan töröltük, vagy ahová a helyreállítottat
helyezni szeretnénk).
3. Végül engedjük fel az egér bal gombját. Ezzel a rövidítés visszakerült eredeti helyére, a munkaasztalra (vagy oda, ahová irányítottuk).

Helyreállítási parancsok a szalagon
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Egyetlen, vagy több – a listáról kijelölt – elem eredeti helyen, formában történő helyreállításához a Fájlkezelő gyorselérési eszköztárának Visszaállítás parancsát adjuk ki (ez csak addig alkalmazható.
amíg a törlésen kívül másik parancsot nem adtunk ki). Az összes
törölt elem helyreállításához kattintsunk Az összes elem visszaállítása gombra (lásd az ábrát)! Ha az állomány törlése után a könyvtárat is töröltük, akkor az állomány helyreállításával a törölt mappa is
helyreállításra kerül.
B, Megoldás
1. Indítsuk el a Fájlkezelőt!
2. Adjuk ki a Nézet szalag Beállítások parancsát!
3. A Nézet párbeszédpanel-lapon nyomjuk be a Rejtett fájlok,
mappák és meghajtók megjelenítése választókapcsolót, utána kattintsunk az OK gombra (lásd az ábrát)!

Rejtett fájlok megjelenítése
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4. A beállítás után megjelennek a $ karakterrel kezdődő nevű
rendszermappák is. Keressük meg azt a $Recycle.bin rendszermappát, amelyik a helyreállítandó törölt mappát, fájlt tartalmazó meghajtón található!
5. Itt válasszuk ki a helyreállítandó fájlt és a Mozgatás, másolás
leckében leírtak szerint, a vágólapon keresztül mozgassuk viszsza eredeti helyére, vagy adjuk ki a Lomtár eszköztárának A kijelölt elemek visszaállítása parancsát, illetve a helyi menü
Visszaállítás parancsát!

Helyreállítás helyi menüből

Lomtár ürítése az elfoglalt terület felszabadításával
A Lomtárba helyezett elemek végleges törlésével szabadul csak fel a törlésre kijelölt elemek által elfoglalt lemezterület. Mindaddig, amíg ezt el nem végeztük, ezek az elemek csökkentik a merevlemezen a rendelkezésre álló szabad lemezterületet.
1. Kattintsunk kétszer a Lomtár ikonra.
2. A megjelenő ablakban adjuk ki a teljes Lomtár ürítéséhez a
Fájl menü Lomtár ürítése parancsát, egyetlen vagy több –
kijelölt – elem végleges törléséhez a Fájl/Törlés parancsot
adjuk ki.
A teljes Lomtár ürítéséhez használhatjuk a Lomtár helyi menüjének
Lomtár ürítése parancsát vagy a Lomtár mappát bemutató Intéző
Lomtár ürítése gombját is. A Lomtár helyi menüje akkor jelenik
meg, ha a jobb egérgombbal kattintunk a Lomtár ikonjára.
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A fenti helyreállító és törlő parancsokon kívül a Lomtár
még sok mindenre használható (dokumentum megnyitása,
új dokumentum vagy parancsikon létrehozása, átnevezés,
nyomtatás, másolás, elektronikus postázás, fájlok átnevezése stb.).
Ezek a funkciók akkor használhatók ki, ha a Lomtár mappa választó
listájából a Lomtártól eltérő mappát választunk ki (eddig ugyanis
végig az Intéző rendszermappáját láttuk). A Lomtár ikonnal tehát
könnyen megjeleníthetjük a Windows Intézőt. A Fájl menü parancsai attól függően változnak, hogy kiválasztottunk-e állományokat a
listából vagy sem.

A Start menü
A Windows XP-től a Windows 7-ig a munkaasztal bal alsó
sarkában, a Tálca elején található
gombra kattintás, vagy
a Ctrl+Esc billentyűkombináció, illetve a  ( ) Windows billentyű
lenyomása után megjelenő menü segítségével indíthattunk programokat, tölthetünk be korábban szerkesztett dokumentumokat. Ez
sokak bosszúságára a Windows 8-ban megszűnt, míg a 8.1-es változatban a fejlesztők egy átalakított Start gombot hoztak vissza. Ennek menüje a jobb egérgombbal jeleníthető meg, a bal egérgombbal
pedig a Kezdőképernyő hozható elő.
Szerencsére ezt módosították a Windows 10-ben (lásd az ábrát).
Már az újdonságok között említettük, hogy a Windows 10 Start menüje egyfajta Windows 7-8 hibrid, amelyet erősen feljavítottak. A bal
egérgombbal kattintva a Windows 7-nek megfelelő Start menüt jeleníthetjük meg, amelynek tartalma testre szabható, de a leggyakrabban használt alkalmazások megjelennek a menü tetején (lásd az
ábra bal oldalát). A testre szabás során beállíthatjuk a teljes képernyős Start menüt is, ekkor a csempék elfoglalják a teljes képernyőt.
A jobb egérgombbal a rendszerparancsokat, eszközöket tartalmazó
menüt jeleníthetjük meg (lásd az ábra jobb oldalát).
A Windows 10 futtatásának befejezését, a kijelentkezést (felhasználóváltást), az operációs rendszer újratöltését is nehézkesebb volt
megoldani, ezért ennek parancsait is elhelyezték a Start gomb Főkapcsoló, illetve Leállítás vagy kijelentkezés almenüjében. Az
almenü tartalma akkor jelenik meg, ha a kurzort fölé mozgatjuk.
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Utána kattintva választhatunk e funkciók közül (lásd az ábrát). A
Főkapcsoló parancsra rá kell kattintanunk, ha meg akarjuk jeleníteni a kilépési parancsokat.

A Windows 10-ben megújult Start gomb és lehetőségei

A Start gomb menüjében található parancsok más utakon is elérhetők, mint a korábbi Windowsok alatt. Ezeket – mint látjuk – túlnyomó részben az operációs rendszer testre szabására, beállításaira
használhatjuk.

Összefoglalás
A fejezetben megismerkedtünk a Windows 10 felhasználói felületével, a legfontosabb adatbeviteli (billentyűzet
és egér), valamint kiviteli (képernyő) perifériák alapvető
tudnivalóival. Áttekintettük a munkaasztal ikonjait, a tálca és a Start
menü funkcióit, kezelését. Ezek a tudnivalók is lényeges információk
a számítógép teljesítményének hatékony kihasználásához.
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Munka az ablakokkal
A Windows 10 operációs rendszerben csaknem minden
tevékenységünk összekapcsolódik az ablakokkal. Az ablak a képernyő jól meghatározható, címsorral és kerettel
rendelkező része, amelyben programok és folyamatok futhatnak.
Egyszerre több ablak is nyitva tartható, amelyekben ugyanannak a
programnak más példányai vagy más programok futhatnak. Az
egyik ablakban megnyithatunk például egy szövegszerkesztőt, egy
másikban dolgozhatunk az állományokkal, a harmadikban táblázatokat, a negyedikben képeket dolgozhatunk fel vagy böngészhetünk
az interneten. Az ablakok bezárhatók, átméretezhetők, áthelyezhetők, elrendezhetők a munkaasztalon, méretük a tálcán lévő gombbá
csökkenthető vagy a teljes képernyőt betöltővé nagyítható.
A fejezetben tárgyalt ismeretek a Windows operációs rendszer
használatához elengedhetetlenül fontosak.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje fél óra.

Ablakok kezelése
Minden program továbbra is külön ablakban fut. A Modern
felhasználói felületű, „csempés” alkalmazások ablakai a
Windows 10-ben már húzással átméretezhetők. Az ilyen
ablakok átméretezésére, elhelyezésére használhatjuk
még a +nyilak billentyűkombinációt is. Ezzel a módszerrel a hagyományos és a Modern felületű alkalmazások ablaka közt is megosztható a képernyő (lásd a következő ábrát). A hagyományos és
Modern felületű ablakrész határát egy három pontos vonal jelzi, ennek húzásával a kétféle képernyő közti arány módosítható.
A csempés alkalmazások ablakainak jobb felső sarkában most
tehát csak a
Kis méret,
Teljes méret és az
ablak bezárása
ikon látható. A közbenső méret ikonja itt nem érhető el, bár a Windows 10-ben ezek az ablakok is szabadon méretezhetők.
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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Az egymás mellett megjelenő alkalmazásablakhoz húzzuk az alkalmazást a képernyő tetejétől lefelé, majd helyezzük el a bal vagy
a jobb oldalon. Ezt követően a kezdőképernyőről indítsunk egy másik alkalmazást! Ha már két alkalmazás van megnyitva, az újabb
alkalmazást balra, jobbra vagy középre is beszúrhatjuk, illetve lecserélhetünk vele egy korábban megnyitott alkalmazást.

A képernyő megosztása hagyományos asztal és Modern ablak közt

 vagy
billentyűvel jeleníthető meg a leggyorsabban a Kezdőképernyő (illetve, ha az nem teljes méretű, a Start menü).
Az ablak jobb oldalán megjeleníthető gombsávot különböző tartalommal hozzák elő a követklező billentyűkombinációk:
A korábbi keresősáv helyett most a +S vagy +S billentyűkombináció a Start gomb felett jeleníti meg a kereső panelt. Így a a
számítógépen (alkalmazások, beállítások és fájlok), illetve az interneten, vagy egy alkalmazásban kereshetünk.
Csak a megosztás: +H vagy +H.
Csak az eszközök: +K vagy +K.
Csak a beállítások: +I vagy +I.
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A +T vagy +T billentyűkombináció a Tálcán választja ki az ott
szereplő alkalmazásokat. Ha szükséges az ablakváltás, vagy alkalmazás-indítás akkor utána nyomjuk meg az Enter billentyűt.

Gombsáv a megosztás gombjaival

A Kezdőképernyő nem kicsinyíthető le, egy másik alkalmazás ablakával együtt nem jeleníthető meg.
Az Alt+Tab, Alt+Shift+Tab billentyűkombinációk viszont az öszszes, Modern és hagyományos felületű ablak közötti váltást biztosítják. Ilyenkor az összes ablak miniatűr képe megjelenik a képernyő
közepén. A fenti billentyűkombinációkkal egy keretet mozgatunk
ezek felett, amellyel kijelöljük a billentyűkombináció felengedésekor
aktivizálódó ablakot (lásd a következő ábrát).

Az összes megnyitott ablak között váltunk
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A tálca ikonokat nem tartalmazó részére a jobb egérgombbal kattintva megjelenített helyi menü parancsaival elrendezhetjük a nem
teljes ablak méretű ablakokat (ha az aktuális ablak éppen teljes méretű nagyításban szerepel, a rendszer lekicsinyíti). A csak a tálcán
megjelenő, ikonizált méretű ablakokra a parancsok nincsenek hatással. A menüben választhatjuk az egymás feletti (Halmozott ablakok), az egymás melletti, és a lépcsőzetes elrendezést (lásd a
következő ábrát). A Nyitott ablakok megjelenítése parancs csak
akkor jelenik meg, ha a tálca jobb oldalán, az Asztal megjelenítése
ikonnal elrejtettük az ablakokat. Ez a parancs vagy az Asztal megjelenítése ikonra tett újabb kattintás ismét megjeleníti azokat az ablakokat, amelyek az Asztal megjelenítése parancs előtt a képernyőn
voltak.
Az aktuális ablakon kívüli összes ablak ikonméretűvé kicsinyíthető, ha az ablakot címsoránál fogva az egérrel ide-oda gyorsan megrángatjuk, rázzuk (a bal egérgomb nyomva tartása közben). Az ablakot címsoránál fogva a bal egérgomb nyomva tartása közben felfelé rántva teljes méretűre nagyíthatjuk az Asztalnál kisebb méretű
ablakot. Ha az ablakot hasonló módon jobbra, vagy balra rántjuk,
akkor a képernyő jobb vagy bal oldali felét kitevő méretben helyezzük el oldalt az ablakot. Ugyanezt érhetjük el a + és a +
billentyűkombinációkkal.

A Tálca helyi menüje

Korábban már több szót ejtettünk a menükről. A menük a parancsok
tematikusan, feladat szerint összefogott csoportjai. A fő menü a
képernyő második sorában, a címsor alatt található. A fő menüsor
almenüi – a lehulló vagy másképpen legördülő menük – a korábban
ismertetett egeres rákattintással, illetve az Alt billentyű + a megjeleníteni kívánt almenüt jelölő szó aláhúzott karakterének megfelelő
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billentyű együttes lenyomásával jeleníthetők meg. Például a View
menü parancsai az Alt+V kombináció lenyomására jelennek meg.
A másik módszer: előbb lenyomjuk az Alt billentyűt, ennek következtében a kurzor a menüsorba kerül, majd a kiválasztásához a
 és  billentyűket, az almenük legördítéséhez és a menütételek
kiválasztásához a  és  billentyűket használjuk. A kijelölt parancs
végrehajtását az Enter billentyű lenyomásával indítjuk.
A futó alkalmazások ablakai között hagyományosan az Alt+Tab,
Alt+Shift+Tab billentyűkombinációkkal válthatunk.

Az ablakok részei
A legtöbb alkalmazásablak tartalmazza a következőkben tárgyalt
részeket. Az egyes alkalmazások létrehozhatnak dokumentumablakokat is, amelyekbe egyenként kerülnek a dokumentumok. Ha az
alkalmazás egyidejűleg több dokumentum (például szöveg, kép,
rajzállomány) szerkesztésére alkalmas, akkor ezek kezelésére külön menüpont jelenik meg az alkalmazás menüjében. A dokumentumablakok rendszerint nem tartalmaznak menüsort és eszköztárat.

Fejléc
Az alkalmazásablakok legfelső sora az ablak fejléce, amely a szerkesztett dokumentum neve mellett baloldalt az úgynevezett rendszerablak-vezérlőmenü ikonját: például , , , jobb oldalt méretváltoztató és ablakbezáró
ikonokat tartalmaz. A vezérlőmenü ikonnal a rendszerablak-vezérlőmenüt gördíthetjük le (egyes
újabb alkalmazások, például az Office 2016 programjai, ezt az ikont
már elhagyták). Parancsaival kicsinyítjük, nagyítjuk a rendszerablakot, vagy akár befejezzük az alkalmazás futtatását.

Menüsor
A címsor alatt található rendszerint a menüsor, összetettebb programoknál a fő menü, amelyből almenük gördíthetők le. A menük a
parancsok tematikusan, feladat szerint összefogott csoportjai. Az
alkalmazások fő menüje a képernyő második sorában, a címsor
alatt található. A fő menüsor almenüi – a lehulló vagy másképpen
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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legördülő menük – a korábban ismertetett egeres rákattintással, illetve az Alt billentyű + a megjeleníteni kívánt almenüt jelölő szó
aláhúzott karakterének megfelelő billentyű együttes lenyomásával
jeleníthetők meg. Például a View menü parancsai az Alt+V billentyűkombináció lenyomására jelennek meg.
A másik módszer: előbb lenyomjuk az Alt billentyűt, ennek következtében a kurzor a menüsorba kerül, majd a kiválasztásához a
 és  billentyűket, az almenük legördítéséhez és a menütételek
kiválasztásához a  és  billentyűket használjuk. A kijelölt parancs
végrehajtását az Enter billentyű lenyomásával indítjuk.

Eszköztár
Rendszerint a menüsor alatt található az eszköztár, amely több
program esetében áthelyezhető az ablak más részeire is. Az eszköztár általában tartalmazza a menüből elérhető parancsok ikonjait,
illetve csak az eszköztárból elérhető ikonokat is.
Mivel az eszköztárak és a bennük található ikonok száma sokszor tetemes lehet (például egyes CAD programoknál már a hatszázat is meghaladták), ezért az egyes eszköztárak átmeneti ki- vagy
bekapcsolására is lehetőséget biztosítottak. Ezt vagy a menüből,
vagy egy eszköztárbeli ikonra a jobb egérgombbal kattintva megjeleníthető helyi menü parancsaival végezzük.

Állapotsor
Az állapotsor az ablakok alján jelenik meg és az ablakban futó alkalmazás állapotáról, a szerkesztett dokumentum jellemzőiről vagy
a kurzor helyzetéről, a kiválasztott parancsról stb. tájékoztat. A
szerkesztésre szánt terület növelése érdekében az állapotsor általában szintén elrejthető (többnyire a View – Nézet menü Status Bar
– Állapotsor parancsával).

Gördítősáv
Az ablakok mérete nem mindig teszi lehetővé teljes tartalmuk bemutatását. Ilyen esetekben az ablak jobb oldalán vagy alján, esetleg
mindkét helyen gördítősáv (görgetősáv) jelenik meg.
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A gördítősáv nyilai közötti terület jelzi az ablakban lévő információk teljes mennyiségét. A gördítőjel (doboz, csúszka) méretéből és
helyzetéből következtethetünk az ablakban látható adatok és
a teljes adathalmazhoz viszonyára. Vagyis a csúszka mérete jellemzi az ablakban látható információ arányát a teljes információmennyiséghez képest, helyzete pedig mutatja, hogy a teljes információmennyiségnek melyik részét látjuk.

Minden önálló ablakrészben megjelenhet a gördítősáv

A teljes információmennyiség áttekintéséhez a csúszka helyzetét
a gördítő nyilakra kattintva, vagy a csúszka elhúzásával módosítjuk.
A gördítősávon a csúszka elé vagy mögé kattintva egy „ablaknyit”
lapozhatunk az adott irányba.

Ablakvezérlés
A címsor bal oldalán látható vezérlőmenü ikonnal a rendszerablakvezérlőmenüt gördíthetjük le. Parancsaival kicsinyítjük, nagyítjuk a
rendszerablakot, vagy akár befejezzük az alkalmazás futtatását.
A vezérlőmenü ikonra kattintással legördíthető menü Előző méret (Ctrl+F5 billentyűkombináció) parancsa, illetve az
Előző méret ikon állítja helyre az eltorzított, mozgatott rendszerablakot.
Ugyanezt a funkciót hajtjuk végre, ha a Tálcán látható, ikonizált méretű munkaablak nyomógombjára kattintunk. Ennek a menünek ÁtECDL - Számítógépes alapismeretek
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helyezés parancsa segítségével mozgatjuk az alkalmazásablakot,
amennyiben annak mérete kisebb a lehetséges maximális méretnél.
A Méret paranccsal a rendszerablak vagy az aktív szerkesztőablak
méretein változtathatunk az ablak szegélyeinek mozgatásával. Az
ikonokkal legördíthető menü Kis méret menüpontjának felel meg a
bal oldali
Kis méret ikon, amellyel az egész alkalmazást vagy a
szerkesztett dokumentumot ikonméretűvé zsugorítjuk (erre akkor
lehet szükség, ha más Windows 10 alkalmazásra vagyunk kíváncsiak). A Teljes méret menüpont a lehetséges legnagyobb rendszer- vagy szerkesztőablakot állítja be. Ennek felel meg a
Teljes
méret ikon is.
A vezérlőmenü Bezárás menüpontja (vagy közvetlenül a szerkesztésből kiadott Alt+F4 billentyűkombináció) vagy az ikonra mért
dupla kattintás befejezi az alkalmazás használatát. Az alkalmazások
menüsorának elején álló ikonra kattintva megjelenített menü hasonló parancsának kiadása (a Ctrl+F4 vagy Ctrl+W lenyomása) vagy
az ikonra mért dupla kattintás az aktív dokumentumablak (munkafüzet, mappa) bezárását eredményezi.

Feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ebben a leckében egymás után több alkalmazást indítunk
el, majd felosztjuk az alkalmazásablakok között a Windows képernyőjét.
Kattintsunk a jobb egérgombbal egyszer a tálca
Start gombjára, megjelenik a Start gomb helyi menüje!
Indítsuk el a helyi menüben található Vezérlőpult programot!
Indítsuk el a tálcáról a Fájlkezelő programot!
A tálcán a program ikonjára kattintva indítsuk el a Microsoft Edge
böngészőt!
Kereséssel indítsuk a Paint rajzprogramot!
A tálca Asztal hivatkozásán keresztül nyissuk meg a Wordpad
programot (lásd az ábrát, amelyen az alkalmazásablakok a megnyitás sorrendjében, egymást részben fedve, különböző méretekben jelennek meg)!
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Az egymást követően megnyitott ablakok egymást takarják

7. Kattintsunk a jobb gombbal a tálcán a programokat követő üres
területre (lásd az ábrát)!

Ablakkezelés a tálca helyi menüjéből

ECDL - Számítógépes alapismeretek
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8. Válasszuk a helyi menüből az Egymás melletti ablakok lehetőséget! Ennek hatására a Windows egyforma méretben, egyenletesen, egyforma méretbe egymás mellé rendezi a megnyitott alkalmazások ablakát – ha kell egy ablaknyi hely kimarad (lásd az
ábrát).

Egymás melletti ablakok

9. Válasszuk a helyi menüből a Halmozott ablakok lehetőséget!
10.
Kattintsunk ismét a jobb gombbal a tálcán a programokat követő üres területre, válasszuk a helyi menü Lépcsőzetes elrendezés parancsát!
11.
Rendezzük el az egymás melletti alkalmazásablakokat. Az
ablakokat az egér bal gombjának nyomva tartása közben a címsoruknál vontassuk helyükre, a széleiknél fogva méretezzük át.

Feladat
Ebben a leckében bezárjuk az ablakokat.
1. A Wordpad ablakot zárjuk be úgy, hogy kettősen a
címsor bal oldalán látható ikonra kattintunk.
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2. Az Edge ablakot úgy zárjuk be, hogy egyszer a címsor jobb oldalán látható x ikonra kattintunk.
3. A Vezérlőpult ablak bezárásához kattintsunk egyszer a címsor
bal oldalán látható
ikonra, majd adjuk ki a megjelenő menü
Bezárás parancsát.
4. A Fájlkezelő ablakát a Fájl menü Bezárás parancsával zárjuk be.
A fenti ablakbezárási módok teljesen egyenértékűek. Bármely, a
Windows alatt futó alkalmazás ablaka hasonló módon zárható be.
Az ablakok bezárása az adott alkalmazás futtatásának befejezését
is jelenti. Az alkalmazással létrehozott dokumentumot elmenthetjük.
Választhattuk volna az Alt+F4 billentyűkombinációt is.

Ablak bezárása a Feladatkezelőben

Ugyanígy használhatjuk az alkalmazásablakok bezárására az alkalmazás Tálcán megjelenő ikonja helyi menüjének Bezárás parancsát is. A sok egyéb funkció mellett az alkalmazások bezárására is
használható a Ctrl+Alt+Del billentyűkombinációval megjelenített
Windows rendszerbiztonság ablak. Itt kattintsunk a Feladatkezelő
indítása parancsra, majd az előbukkanó párbeszédpanelen válaszszuk ki az adott alkalmazást, végül nyomjuk meg a Feladat befejeECDL - Számítógépes alapismeretek
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zése gombot. Ha olyan alkalmazást zárunk be, amellyel korábban
bármilyen dokumentumot módosítottunk és azt még nem mentettük
el, akkor az alkalmazás bezárása előtt a rendszer a dokumentum
mentésére lehetőséget biztosít.
Ugyanígy, a feladatkezelőben zárjuk be a nem válaszoló alkalmazásokat. Ezeknél a Feladatkezelő Állapot oszlopában a Nem
válaszol jelzést találjuk. Az ilyen programokat bezárhatjuk a Folyamatok párbeszédpanel-lapon is.

Ablakok méretezése
Sokszor szükség lehet az ablakok átméretezésére, például, hogy
kevesebbet takarjon a háttérbe helyezett másik alkalmazás ablakából. Az
Előző méret ikonnal beállított, nem teljes méretű ablak
kerete megjelenik a képernyőn. A keretet az egérkurzorral megközelítve a kurzor felveszi a méretezés irányának megfelelő formát:
. Ekkor lenyomjuk a bal egérgombot és az ablakkeretet a
bal egérgomb nyomva tartása közben új helyre húzzuk. A keret ott
rögzül, ahol az egérgombot felengedjük.
A túl kicsi ablakméret kialakítása helyett válasszuk a
Kis méret ikont, a túl nagy ablakméret húzással történő
kialakítása helyett viszont a
Teljes méret ikont.

Feladat
Indítsuk el a korábban bemutatott módon a Fájlkezelőt,
majd méretezzük át minden irányban az ablakot. Ha a
keretet a sarkánál fogjuk meg, akkor egyszerre két irányban (függőlegesen és vízszintesen) méretezhetjük az ablakot.

Ablakok mozgatása, elrendezése
Az ablakok automatikus elrendezését feladatban mutattuk be. Nem
automatizált, tehát manuális módon az ablakokat a címsoruknál
fogva, a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása közben húzhatjuk
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új helyre. A mozgatás rendszerint szükségessé teszi az ablakok
méretezését is.

Feladat
A Windows 10 alatt újszerű az alkalmazásablakok elrendezése, a dokkolás is. Az előző leckében bemutatott
módszer már korábban ismert volt. A Windows 10-ben
egyrészt megváltoztak a billentyűkombinációkkal kiváltható dokkoló
funkciók, másrészt ehhez új beállítás is született.
1. Próbáljuk ki a dokkoló billentyűkombinációkat, amelyek az aktív
ablakot a képernyő szélére rögzítik:
+ az aktív ablakot a jobb képernyőszélhez mozgatja, miközben fél képernyőnyi méretet állít be számára,
+ az aktív ablakot a jobb képernyőszélhez mozgatja, miközben fél képernyőnyi méretet állít be számára,
+ az aktív ablakot az alsó képernyőszélhez mozgatja, miközben negyed képernyőnyi méretet állít be számára,
+ az aktív ablakot a felső képernyőszélhez mozgatja, miközben negyed képernyőnyi méretet állít be számára. A billentyűkombinációk megismétlésével a működés módosul (ezt most
nem részletezzük, próbáljuk ki).
2. A dokkoló funkciók működése megváltozott az egérműveletekhez is. Most a negyed képernyő mérettel a képernyő sarkába
dokkolást is elérhetjük, ha az ablakot címsoránál fogva, hirtelen
a képernyő sarkába rántjuk.
3. A dokkolás működése testre szabható (ez is újdonság). A nem
teljes méretű Start menüben azonnal megjelenik a Gépház, melyet indíthatunk a kereséssel vagy a kezdőképernyőről is, nyissuk meg!
4. A Gépházban válasszuk a Rendszer/Több alkalmazás ablakot
(lásd az ábrát)
A fenti elrendezések akkor működnek hibátlanul, ha az első kapcsolót Be állásba állítjuk. A második kapcsoló Be állásában érhetjük el,
hogy több ablak dokkolásakor az ablakok automatikusan méreteződjenek át.
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1-36. ábra

Végül a legfontosabb újdonságot a harmadik kapcsoló Be állásba
állításával érhetjük el. Egy, a fenti dokkoló billentyűkombináció alkalmazásakor a dokkolt ablak mellett megjelenik a többi megnyitott
alkalmazás lekicsinyített ablaka, amelyek közül – miután felengedtük a
billentyűt – kattintással választhatunk, hogy melyik kerüljön
a billentyűkombinációval dokkolt ablak mellé.
1. Nyissunk meg több alkalmazást!
2. Az utolsó ablakot a + billentyűkombinációval helyezzük a
képernyő jobb oldalára!
3. Engedjük fel a
billentyűt! Kattintással válasszunk, hogy a
megnyitott alkalmazások ablakai közül melyik kerüljön a dokkolt
ablak mellé (lásd az ábrát)!
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Dokkolt ablak kiválasztása

Összefoglalás
A fejezetben elsajátítottuk az alkalmazás- és dokumentumablakok kezelését. Ezek a tudnivalók a megfelelő, az
eredményes munkát elősegítő ablakbeállítás, a futó alkalmazások közötti váltás, illetve az összes alkalmazásban előforduló párbeszédpanelek kezelése szempontjából fontosak.
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Eszközök és beállítások
A kezdő számítógép felhasználó számára a legértékesebb alkalmazás az on-line súgó, amely az általános ismeretek szintjén minden támogatást megad. A Windows 7
számára a felhasználót kiválóan támogató Súgót is jelentősen átdolgozták. A legnagyobb újdonság az ide beköltözött hibaelhárítás
és támogatás. Ebben a részben tárgyaljuk az alapvető rendszerinformációk megtekintését és a beállítások módosítását is.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje három
óra.

A Súgó kezelése
A Windows 10 számára a felhasználót kiválóan támogató
Súgót is jelentősen átdolgozták. Már a Windows 7-ben ide
beköltözött a hibaelhárítás és támogatás. A súgó az Asztalról az F1 billentyűvel, vagy valamelyik operációs rendszerbeli
alkalmazás futtatásakor az alkalmazásablak
Súgó ikonjára kattintva indítható el.
A parancs a Súgó kezdőlapjáról kiindulva HTML formátumú és
rendszerben felépített lapokra kalauzol el. A Súgó kezelése is megváltozott, több hasznos újdonsággal, szolgáltatással bővítették. A
Windows 10 alá más súgótartalmat is telepíthetünk, arra bármikor
átválthatunk, és azt megoszthatjuk a hálózat más számítógépeivel.
A leglényegesebb, hogy bár offline módban is megjeleníthető az
első néhány súgóoldal, onnan bármiféle értékes információt csak
akkor nyerünk, ha csatlakozunk az internetre, azaz a Microsoft következő oldalára: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows10/getstarted-whatsnew. Ezen a kezdő oldalon általános információkat kapunk az újdonságokról és az operációs rendszer fő funkcióinak eléréséről, használatáról.
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A Súgó kezdőképernyője

A kezdőlapon a legfontosabb, alapvető tudnivalók elérési lehetőségeit találjuk. Kezdőknek mindenképpen érdemes innen indulni, bár
sokkal nem lesznek okosabbak, mert ez a rész elég szűkszavú.

Keresés a Súgóban
Egy adott témára többféle módon kereshetünk. Mindegyik megoldás
weblap hivatkozásokat is eredményez, ugyanakkor a gépünkön található tartalmakat is átnézhetjük a kesesőkifejezés után kutatva. A
Windows súgóoldalain a jobb fölső sarokban található keresőmezőbe írva kereshetünk (lásd az ábrát, amely a nyomtatás szó keresése
utáni találatokat adja vissza).
A megjelenített oldal tartalmában a Ctrl+F billentyűkombinációval, vagy a … További műveletek gomb menüjének Keresés a lapon parancsával kereshetünk (lásd az ábrát). A keresés egyszerű,
a Beállítások menüben minimálisan paraméterezhető. Az ábrán
látszik, kiemelhetjük az összes, keresett nyomtatás szót az oldalon.
A súgóablak tetején látható, Keresés tartalmú mező ennél sokkal
többre képes. Ebben a mezőben adjuk meg a keresendő szót, amelyet a Súgó teljes anyagában keresünk. Ha több keresendő szót
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írunk be, akkor ezek sorrendje befolyásolhatja a keresés időtartamát. A keresett kifejezésben logikai operátorokat is elhelyezhetünk,
lásd a következő két ábrát, ahol azokat az oldalakat kerestük, amelyeken előfordul az „otthoni hálózat” kifejezés, illetve az otthoni vagy
a hálózat szó.

Keresés egy oldalon belül

A keresést az
ikonra kattintva, vagy a keresett kifejezés begépelése után, az Enter billentyűvel indítjuk. A keresés eredményeként
megjelennek azok a témák (javasolt témák – amelyek a legközelebb
állnak a kulcsszóhoz), teljes szöveges keresés találatok (illetve az
interneten keresztül, a Microsoft tudásbázis webhelyén elérhető)
elemek, amelyek tartalmazzák a keresett szót. Ezek közül a hivatkozásokra kattintva választhatunk.
Ha nem azt kapjuk vissza, amit vártunk, akkor próbálkozzunk:
 Ellenőrizzük az esetleges gépelési hibát.
 Használjunk szinonimákat. Lehet, hogy a keresett információ
megjelenítéséhez más szavakat kell megadni (például „internet”
helyett „web”).
 Általánosítsuk a keresést, például egy adott terméknév helyett
adjon meg egy általános termékkategóriát.
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Találatok az „otthoni hálózat” kifejezés keresésekor

Találatok az otthoni vagy hálózat szavakra

A keresett kifejezésben elhelyezhető logikai operátorok:
Operátor Leírás
AND

A keresendő kulcsszavak közé téve úgy keresünk, hogy
az összes keresett kulcsszó szerepeljen a megtalált lapokon (ezzel szűkítjük a keresést). Például a számítógép
and képernyő kifejezés a mindkét kulcsszót tartalmazó
ECDL - Számítógépes alapismeretek

204

A MUNKAFELÜLET

témaköröket keresi meg.
NEAR

A keresendő kulcsszavak közé téve úgy keresünk, hogy
a keresett kulcsszavak mindegyike, egymáshoz közel
szerepeljen a megtalált lapokon (ezzel szűkítjük a keresést). Így a számítógép near képernyő azokat a témaköröket keresi meg, amelyekben a két kulcsszó egymáshoz közel fordul elő.

"kifejezés" A "számítógép képernyője" (idézőjelek között) keresési
kifejezés eredményében azok a témakörök jelennek
meg, amelyekben a kifejezés pontosan így szerepel. Néha idézőjelek használatakor sem találjuk meg a pontos
kifejezést, mivel bizonyos szavakat figyelmen kívül hagy,
például a, az, van, vannak, de, arra, neki, hogyan, ha
stb. Például az internetkapcsolat hogyan hozható létre
kifejezés beírása után a kereső az "internetkapcsolat
hozható létre" kifejezésre keres, és nem jeleníti meg az
"internetkapcsolat hogyan hozható létre" kifejezést tartalmazó témaköröket. Az idézőjelek nélküli kifejezésnél
ezek a témakörök is megjelennek, mert a kereső ilyenkor
nem csak a pontos egyezéseket jeleníti meg.
OR

A keresendő kulcsszavak közé téve úgy keresünk, hogy
a keresett kulcsszavak legalább egyike szerepeljen a
megtalált lapokon (ezzel bővítjük a keresést). Például a
számítógép or képernyő a két kulcsszó valamelyikét tartalmazó témaköröket keresi meg.

NOT

A keresendő kulcsszavak közé téve úgy keresünk, hogy
a keresett kulcsszavak egyike szerepeljen, a másik pedig
nem a megtalált lapokon (szűkítjük a keresést). Például a
számítógép not képernyő kifejezés azokat a témaköröket
keresi meg, amelyekben szerepel a számítógép kulcsszó, de nem tartalmazza a képernyő kulcsszót.
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Keresés a gépünkön
Mivel a Windows 10 új, integrált
keresője egyaránt keres az interneten és gépünkön elhelyezett tartalmak között, érdemes a
keresést a Tálca elején látható
ikonra kattintva is el végezni.
Az ikonra kattintás után gépeljük
be a keresőkifejezést, majd
nyomjuk meg az Enter billentyűt!
Rövidebb kifejezéseknél már
a gépelés kezdetén megjelennek az addig begépelt karakterekhez illeszkedő találatok (lásd
a mellékelt ábrát). A Keresés a
Saját dolgok között hivatkozással a keresést saját gépünkre korlátozhatjuk. Az ábrán az is
látható, hogy mindenféle típusú
fájl megjelenhet a találati listán.
Az alkalmazásokat akár elindítEgyszerű keresés
hatjuk is kattintással.
A saját dolgok közti keresés a OneDrive-on található fájlokra, alkalmazásokra, beállításokra, fényképekre, videókra és zenékre is vonatkozik. Ha a saját dolgok között keresünk, akkor a találatok közt
kiszűrhetjük a nekünk megfelelő fájltípusokat. Ehhez válasszunk
típust a Megjelenítés listából (lásd a következő ábrát).
A keresőmező használatával végzett keresés egyes országokban, régiókban nem teljes körű. A Bing keresőszolgáltatás ugyanakkor átvizsgálja ezeket a területeket is.
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Találati lista hosszabb és összetett kifejezés esetén

Egyéb súgóparancsok
A webböngésző parancsait hasznosíthatjuk a súgóoldalakon is.

A böngészőmenü parancsai

A súgó kedvenc oldalait így felvehetjük a könyvjelzőzött oldalak közé ( ), vagy az előzmények ( ) lapon felkereshetjük a korábban
meglátogatott oldalakat , illetve megoszthatjuk ( ) azokat ismerő-
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) is készíthetünk (lásd az áb-

Feladat
Az itt következő leckénkben megkeressük az összes,
nyomtatással kapcsolatos súgólapot. Megjegyezzük, hogy
eddigi tapasztalataink szerint a Windows 10 súgója a
rendszer leggyengébb eleme. Pedig szerintünk a legfontosabb lenne (sebaj, talán nagyobb kereslet lesz könyveinkre).
Először keressük meg a központi Súgót:
1. Kattintsunk a a tálcán a
Keresés a Windowsban ikonra!
2. Gépeljük be a súgó szót! Az eredmény az ábrán látható…

A keresőmező parancsai

3. Ne érjük be ennyivel: jelenítsük meg az asztalt, és nyomjuk meg
a súgót hagyományosan indító F1 funkció billentyűt! A (botrányos, de majd csak kijavítják) eredményt lásd az 1-41. ábrán.
4. Ezen még egy picit javíthatunk. Kattintsunk a
Keresés a
Windowsban ikonra!
5. Kattintsunk a megjelenő keresőpanelen a
Beállítás ikonra!
Kapcsoljuk be a Keresés a weben és a webes találatok megjelenítése kapcsolót!
6. Ismételjük meg a súgó szó keresését (lásd az ábrát)!
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Találatok a súgóra

7. Kattintsunk a Saját dolgaim parancsra! Most legalább megjelent a Hibák keresése és javítása is, ez még hasznos lehet…

Eredmények a kereső mezőben

Keressük meg a nyomtatás szót a Súgóban:
1. Kattintsunk a tálcán a
Keresés a Windowsban ikonra!
2. A keresősávon kattintással válasszuk a
Beállítások gombot!
3. Gépeljük be a Nyomtatás szót! Az eredmény az ábrán látható…
A hasznosságáról bárki meggyőződhet.
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Nyomtatással kapcsolatos találatok

Megjegyezzük, hogy az interneten, beleértve a Microsoft oldalait is
található néhány, a nyomtatással, eszköztelepítéssel kapcsolatos
hasznos cikk is, de azok rendre nem a Windows 10-hez készültek.
Nyugodtan adaptáljuk viszont A Windows Vista rendszerre érvényes
feliratú oldalak tartalmát…
A nyomtatással foglalkozó Súgó a parancssorban:
Minthogy a Start menü Futtatás (cmd) parancsával megjelenített
parancssorban az egyes parancsokhoz tartozó súgót jeleníthetjük
meg, ezért érdemes ismerni legalább a parancs nevét.
Ennek parancssorbeli begépelése után írjunk egy /? karakterpárt,
majd nyomjuk le az Enter billentyűt (lásd az ábrát).
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Parancssori keresés és találatok

A parancsnév /? kéréssel egyenértékű a parancssorban kiadott help
parancsnév parancs. Ha nem ismerjük a parancsot, akkor a paraméter nélkül kiadott help parancs a használható parancsokat egymondatos magyarázat mellett listázza a képernyőre (lásd az ábrát).

Parancssori parancsok listája

A parancssoros ablaknál sokkal több lehetőséget biztosít az adminisztrátorok számára a PowerShell ablak. Ezt például úgy érjük el,
hogy a Futtatás párbeszédpanelen a cmd helyett a PowerShell parancsot futtatjuk. Ilyenkor a súgófájlok telepítésével, frissítésével
kapcsolatos műveleteket is elvégezhetjük, amelyhez külön súgó
tartozik.
A parancssor és a PowerShell ablak megnyitható a Fájlkezelő
Fájl menüjéből. A Fájlkezelőben külön választhatjuk – a parancssorhoz hasonlóan – a futtatást rendszergazdaként.
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Parancssor megnyitása a Fájlkezelő Fájl menüből

Összefoglalás
A fejezetben elsajátítottuk a Súgó kezelését. Minden
olyan problémára megoldást, kérdésre választ kaphatunk
ebben a rendszerben, amelyet helyszűke miatt nem tárgyalhattunk a kötetben. A Súgó nyelve általában érthető, bár a kezdők számára nyilván rengeteg ismeretlen fogalmat, szakkifejezést
tartalmaz. Emiatt érdemes megnézni a kapcsolódó fogalmakat, illetve a szószedetet (ez vagy a szószedet vagy a Windows fogalmak
kifejezés megkeresésével érhetjük el).
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Konfigurációs beállítások módosítása
A rendszer testre szabása az optimális, ergonomikus munkakörnyezet kialakítása szempontjából is fontos, vannak olyan beállítások is
azonban, amelyeknek mások munkájára is hatása lehet. Ilyen például a dátum és idő beállítása. A testre szabás bonyolult és nagy
témakör, ezért itt csak a legszükségesebb, a Syllabusban említett
elemeire térünk ki.

A vezérlőpult használata
A vezérlőpultot használjuk arra, hogy számítógépünket a
leghatékonyabb munka eszközévé alakítsuk. A jobb egérgombbal megjelenített Start menüből indítható Vezérlőpult
segítségével beállíthatjuk számítógépünk perifériáinak jellemzőit, de
itt telepíthetjük eszközeink vezérlőit, egyes alkalmazói programokat,
új részekkel bővíthetjük a Windows 10 operációs rendszert, valamint
használható karakterkészleteit is. Több beállítást csak a rendszergazda végezhet. Ilyen a hálózattal kapcsolatos beállítás is, amit a
következő fejezetben részletezünk. Az egyes ikonokhoz rendelt feladatokról egymondatos magyarázatot kapunk, ha az egérkurzorral
hosszasabban elidőzünk egy-egy ikon felett. A parancsokhoz rendelt alkalmazások indíthatók közvetlenül a kategórianézetből is.
Itt érhetjük el a számítógépünk gyártója által telepített speciális
beállító eszközöket is (például a Dell notebookok esetében az érintőpad, a kijelző, az audio, valamint a videokártya beállításait).
A beállítások egy része ugyanakkor átkerült a Start menüből is
elérhető Gépházba.
Ez a nézet a Windows valamelyik régebbi változatát használók
számára nehezebben megszokható – mert nem lehet könnyen megtalálni benne a már ismert beállítások helyét –, bár vitathatatlan,
hogy a gyakori beállítások és feladatok viszont így könnyebben oldhatók meg a kezdők számára. A vezérlőpult elemeinek az összes
beállítás hagyományos, gyors elérését biztosító nézetét a vezérlőpult Megtekintés a következő szerint lista Kis ikonok elemével
állíthatjuk be (lásd a következő ábrát). Itt a beállítási lehetőségek
ábécérendben következnek.
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A Vezérlőpult kategória nézete

A beállítási lehetőségek teljes listája kis ikonok nézetben

Átlagos felhasználónak nincs jogosultsága a dátum és idő beállításához, multimédiás eszközök telepítéséhez, szünetmentes áramforrás (UPS) beállításához. A rendszer megtagadja a nem rendszergazdák hozzáférését az eszközök, hardverprofilok, kiszolgálók,
szolgáltatások beállításához, indításához. Az átlagos felhasználók
egyes beállításokat nem végezhetnek el, ezekhez rendszergazdai
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jogosultság szükséges. A vezérlőpult alkalmazáscsoport az Intézőhöz hasonlóan többféle módon jeleníthető meg.
A vezérlőpult elemeit abban a – szubjektív – sorrendben tárgyaljuk, amilyen sorrendben véleményünk szerint az átlagos felhasználó
megismerkedik ezekkel az objektumokkal. Természetesen másféle
igények, szerkesztői szempontok is lehetnek, az erre vágyó felhasználóknak tanácsoljuk, hívja segítségül a kategórianézetet, illetve a Súgó keresését és tárgymutatóját. A mappák kezelése alapvető fontosságú, és a többi vezérlőpult-elem beállításához is szükség
lehet ilyen ismeretekre, ezért ezt vesszük előre a részletes ismertetés során.

Mappa beállításai
A Windows 10-ben új helyen és módon, a Fájlkezelő Beállítások gombjára kattintva módosíthatjuk az asztal és a mappák
tartalmának megjelenését, a mappák megnyitásának módját (lásd
az ábrát). Az Általános párbeszédpanel-lapon adjuk meg az átfogó
fájl- és mappabeállításokat. A Fájlkezelő megnyitása listában állíthatjuk be az ablak kiinduló tartalmát, mely lehet a Gyors elérés vagy
az Ez a gép rendszermappa.

A mappák működésének általános beállításai

A Mappabeállítások azonban nem vonatkoznak a mappák eszköztáraira, csak a Fájlkezelő ablakok tartalmának megjelenítését érintik
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(beleértve a Sajátgép, a Hálózati helyek, a Dokumentumok ablakokat is). A Mappák tallózása csoportban adjuk meg, hogy minden
mappa tartalma ugyanabban vagy saját ablakban nyíljon meg, ha
olyan mappákat nyitunk meg, melyek a kijelölt mappán belül vannak. Az előző mappára az eszköztár
Vissza gombjára kattintva,
vagy a Backspace billentyűvel térünk vissza. A Kattintás csoportban meghatározhatjuk a mappák megnyitásának módját (egyszeres
vagy dupla kattintással). Ha a dupla kattintást választjuk – ez az
alapértelmezés –, akkor a fájlok kiválasztására használhatjuk az
egyszeres kattintást. Több fájl kiválasztásához a Ctrl billentyű
nyomva tartása közben kattintsunk egyenként a kijelölendő fájlokra,
vagy a Shift billentyű nyomva tartása közben kattintva adjuk meg a
kiválasztandó tartomány elejét és végét.

A Fájlkezelőben megjelenítendő elemek beállítása
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A Windows 10-ben megjelent új beállítási lehetőség az Adatvédelem csoport. Nyilvános helyen vagy közösen használt gép esetén
érdemes a jelölőnégyzeteket és a fájlkezelő előzményeit törölni.
A Nézet párbeszédpanel-lapon a mappák megjelenítésére vonatkozó különleges beállításokat adjuk meg (lásd a fenti ábrát). Például
elrejthetjük az ismert fájlkiterjesztéseket, amelyeket vagy a programok telepítésekor – automatikusan –, vagy utólag „mutatunk be” (a
helyi menü Társítás parancsával) az operációs rendszernek, bekapcsolhatjuk a Fájlkezelő menüjének megjelenítését, vagy a kiválasztáshoz használható, a fájlok előtt megjelenő jelölőnégyzeteket,
rejtett és rendszerfájlokat, elemleírásban fájlméretet, az adathordozót nem tartalmazó eszközök, csatolók megjelenését is.
A program telepítésekor érvényes beállításokat állítja vissza az
Alapértelmezett gomb.
Az aktuális, azaz az Elrendezés csoportban beállított nézetet a
számítógép összes mappájára is érvényessé tehetjük az Alkalmazás a mappákra gombbal, amelyet Mappák visszaállítása gombbal a Windows telepítésekor létrejött állapotot állítjuk vissza. Az
egységes mappamegjelenítés nem befolyásolja az egyes mappák
testre szabott eszköztárait és nem érvényes akkor sem, ha a mappákat, fájlokat a könyvtárak segítségével böngésszük.

Dátum és idő beállítása
A Vezérlőpult  Óra, nyelv és terület  Dátum és idő parancsával vagy a tálca órájára a jobb egérgombbal kattintva
megjelenített helyi menüjének Dátum és idő beállítása parancsával, illetve a tálcán lévő dátumkijelzőre kattintva előbukkanó
ablak Dátum- és időbeállítások módosítása parancsával az operációs rendszer rendszeridejét állíthatják be az arra jogosultak,
vagyis a rendszergazda és az alapértelmezés szerint a kiemelt felhasználók.
Minden más felhasználó esetében meg kell adni a rendszergazdai jelszót, ha a dátumbeállító Dátum és idő módosítása gombbal
a funkciót megkísérli elindítani. A felhasználók jogait – köztük a
rendszeridő beállításának jogát is – a rendszergazdák állítják be.
A Dátum és idő párbeszédpanel-lapon határozzuk meg ezen
adatok pontos értékét, az Időzóna módosítása gombbal megjele-
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nített párbeszédpanelen állítjuk be a nyári időszámításra áttéréssel
kapcsolatos jellemzőt.

Idő és időzóna beállítása

Ha ezen a lapon az Automatikus átállás a nyári időszámításra
jelölőnégyzetet kiválasztjuk, akkor a rendszeróra automatikusan
követi a téli/nyári időszámításra átállást. Magyarországon válasszuk
a (UTC+01:00) Budapest, Belgrád, Ljubljana, Pozsony, Prága listaelemet (a korábbi, térkép alapján történő beállítást az egyes országok területi viszályai miatt vetették el).
A További órák párbeszédpanel-lapon másik – legfeljebb
két – időzóna óráinak megjelenését is beállíthatjuk, amelyek a jelölőnégyzet kiválasztása esetén jelennek meg a
tálca időjelző elemére kattintva (lásd az ábrát). Ha ilyet beállítunk,
ne feledjük a Megjelenítendő név mezőt kitölteni, különben csak az
időeltérés szöveges leírása jelenik meg az óra felett.
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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A Windows 10 több órát is képes megjeleníteni

Alapállapotban a rendszer – amennyiben csatlakozunk az internetre
– internetes kiszolgálóról kapja a pontos időjelzést. A szinkronizálás
beállítását az Internetes idő lapon tehetjük meg. A jelölőnégyzettel
kikapcsolhatjuk a szolgáltatást. Érdemesebb ezt inkább nem piszkálni, hiszen gondoljuk csak el, milyen problémákat jelenthet, ha
közös használatú mappák, fájlok különböző gépeken feldolgozva
eltérő időjelzéseket kapnának…

Hardver hozzáadása és eltávolítása
A Plug and Play eszközöket a Windows felismeri és automatikusan telepíti. Egyes régebbi eszközök nem Plug and Play
típusúak, ezért ezeket manuálisan, a megfelelő illesztőprogramokat a Windows telepítőlemezéről, az eszközhöz adott telepítőlemezről, illetve az internetről (az eszköz gyártójának honlapjáról) letöltve telepítjük. Ugyanígy kézzel kell telepítenünk egyes vezeték nélküli és hálózati eszközöket. A kézi telepítést, illetve a telepített eszközök beállítását végző alkalmazást a vezérlőpult Hardver
és hang kategóriájának Eszköz hozzáadása parancsával indítjuk
el, bár mint korábban láttuk, az új hardver telepítése a megfelelő
hardvercsoport eszközeivel is lehetséges.
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Az USB (univerzális soros busz) vagy IEEE 1394 (FireWire) típusú eszközök egyszerűen, a számítógép kikapcsolása nélkül csatlakoztathatók a számítógép valamelyik USB- vagy IEEE-portjához. A
csatlakozás után azonnal megjelenik a tálca értesítési területén a
figyelmeztetés, illetve az eszköztől függően elindul egy feldolgozási
folyamat (például a digitális videofelvétel áttöltése, amelyre még
visszatérünk). Ezután kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.
A telepítés előtt csatlakoztassuk az eszközt (építsük be a szükséges hardverelemeket) a számítógéphez, illetve győződjünk meg
arról, hogy csatlakoztatva van-e a hálózathoz, és be van-e kapcsolva. Wi-Fi eszköz esetén a bekapcsolást és a konfigurációt is ellenőrizzük. Ellenőrizzük azt is, hogy ezek az eszközök nem szerepelnek-e már az Eszközkezelő ablakban. Ilyen esetben ugyanis ezek
az eszközök nem jelennek meg az Eszköz hozzáadása varázsló
csatlakoztatható eszközeinek listájában.
Egyes hálózati eszközök nem képesek csatlakozni a számítógéphez akkor sem, ha észlelhetők a hálózaton. A legtöbb hálózati
eszköz pedig csak akkor deríthető fel, ha egy alhálózaton található a
telepítő számítógéppel.
Ha az eszközhöz a gyártó telepítő CD-t is mellékelt, akkor tanácsos inkább arról telepíteni a meghajtó programokat – ilyen esetben
ne indítsuk el a Windows hardvertelepítő varázslóját.
A hardvertelepítő varázsló első lépésben átvizsgálja a számítógépet, hogy talál-e újonnan csatlakoztatott eszközt (lásd az ábrát).
Az új eszköz telepítéséhez válasszuk a lista megfelelő elemét, majd
kattintsunk a Tovább gombra!
Az automatikus keresés választása után a Windows megvizsgálja
a telepített új Plug and Play eszközöket (bár ezt rendszerint önállóan megteszi már az eszköz csatlakozásakor). A vizsgálat néhány
percig is eltarthat.
A következő párbeszédpanelen jelentést kapunk a telepítés sikeréről, amelyet ellenőrizhetünk az Eszközök és nyomtatók ablakban. Ha az operációs rendszer nem talál új ilyen típusú eszközt,
akkor választhatunk, hogy az eszköz típusát, jellemzőit, azonosítási
adatait stb. mi magunk adjuk meg.
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Új eszközt veszünk fel

Ha az operációs rendszer nem talált új eszközt, vagy annak „kézi”
megadását választottuk, akkor a következő lépésben megadjuk a
szükséges eszközillesztőt. Ezt választhatjuk a már telepített, illetve
a Windows 10-hez adott driverek közül, de beolvashatjuk az eszközhöz kapott saját lemezről is (ez utóbbi a tanácsos). Ha szükséges, akkor telepítsünk új illesztőprogramot. A telepítést végezhetjük
az Eszközkezelő Tulajdonságok/Illesztőprogram párbeszédpanellapján.
Az eszköz telepítése indítható a Start menü Eszközök és
nyomtatók parancsával is. A javítandó eszközök mellett
sárga figyelmeztető jel jelenik meg. Ez lehet, hogy éppen
csak egy kikapcsolt hálózati eszközre, vagy éppen nem frissített
illesztőprogramra hívja fel a figyelmet. Ekkor indítható a hibaelhárítás…
Az USB eszközök biztonságos eltávolításához kattintsunk a tálcán az eszközöket jelölő ikonra, majd a megjelenő menüben kattintsunk a leválasztandó eszközre. Ezt követően várjuk meg, míg a gép
engedélyezi az eszköz fizikai eltávolítását (ha szükséges, hajtsuk
végre a megjelenő egyéb utasításokat, zárjuk be az eszközről megnyitott fájlokat).
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Gomb és menü a tálcán az USB eszközök biztonságos eltávolításához

Hangerőszabályzó
A Hangerőszabályzó a tálca hangszóró ikonjára kettősen
kattintva, illetve a helyi menü Hangerőkeverő megnyitása
parancsával nyitható meg. A kereséskor a Rendszerhangerő beállítása kifejezést használhatjuk. Az egyes elemek a Hangerő
csúszkával szabályozhatók. Az eszköz vagy az alkalmazáshangok
be- és kikapcsolhatók a hangszóró ikonra kattintva.

Multimédia-eszközök hangerejének beállítása

Ezzel az alkalmazással a multimédia-eszközökön lejátszott és rögzített hangok hangerejét állíthatjuk be. A két (több) csúszka alapesetben párhuzamosan állítható, de az Alkalmazások és a többi csúszka külön húzásával a kétféle hangerő eltéríthető egymástól.
A tálca hangszóró ikonjának helyi menüs Lejátszóeszközök,
Rögzítőeszközök, Hangok parancsa egyaránt a Hang párbeszédECDL - Számítógépes alapismeretek
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panelt, de annak különböző lapjait jelenítik meg. A beállításokkal
részletesen foglalkoztunk a Testre szabás kötetben.

Gépünk konfigurációjától függően egyéb eszközöket is találhatunk

Megjelenítés, asztalháttér beállítása
A képernyő beállításaival alapvető munkaeszközünk mindennapos megjelenését adjuk meg. Az első ablakban a képernyőelemek méretét adjuk meg. Előfordulhat, hogy a túlságosan
nagyméretű nagyítás esetén képernyőelemek vesznek el a kisebb
méretű monitorokon (lásd a következő ábrát). Ez annál kellemetlenebb, mivel a beállításoknak nincs élő mintaképe, a hatást csak a
következő rendszertöltés után mérhetjük le, amire a Windows figyelmeztet is.

Alapbeállítások
Az összes monitor, illetve képernyővezérlő kártya esetében az asztal helyi menüjének Képernyő beállítások parancsa szolgál az optimális megjelenítési mód beállítására (a Gépház Rendszer ablakán
keresztül – bár néhány beállítási mód továbbra is a Vezérlőpulton
tehető meg). A beállító ablak elérhető a Vezérlőpult Képernyő ablakából is (lásd az ábrát).
A Vezérlőpulton a képernyőfelbontás monitoronként állítható. A
beállító programmal egyaránt megadhatjuk az elsődleges és a másodlagos, például a hordozható számítógéphez csatolt másik, rendszerint nagyméretű kijelző tulajdonságait. Ha csatlakoztattuk a má-
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sodik képernyőt, akkor azt az Észlelés gombbal ismertethetjük fel.
Az Azonosítás gomb megjeleníti az adott, tulajdonság módosításra
kiválasztott képernyő azonosító számát.

Beállítási lehetőségek a Gépházban

Beállítási lehetőségek a Vezérlőpulton

Az azonosító szám segít a Képernyő listában is kiválasztani a megfelelő kijelzőt. A hordozható számítógépek, valamint a TFT és LCD
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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kijelzők maximális felbontását tanácsos figyelembe venni, illetve
megtartani (ez az alapértelmezett), mert minden más esetben jelentős minőségromlásra számíthatunk. A CRT, azaz katódsugárcsöves
kijelzők esetében szabadabban választhatunk. A Felbontás listából
választhatunk a vízszintes x függőleges képpontokban megadott
képernyőfelbontások közül.
A Windows a választott beállítást előbb tesztelés céljából megjeleníti a mellékelt ábra szerinti párbeszédpanel kíséretében. Ha minden megfelel, kattintsunk a Módosítások megtartása gombra! A
Visszaállítás gombbal megtarthatjuk az előző beállítást, amelyhez
a Windows 15 másodperc inaktivitást követően egyébként is visszatér.
Ha a vezérlőkártya erre lehetőséget ad, esetleg másik frekvenciát
beállíthatunk. A Speciális beállítások gombbal léphetünk tovább a
monitor üzemmódja, a videokártya, eszközmeghajtója (letölthető
drivere), színbeállítása megadásához (lásd az ábrát). A Vezérlőpulton esetleg speciális, gyártótól, terméktől függő beállítási lehetőségek is elérhetők (lásd a következő ábrán).

A monitor és videókártya speciális beállításai
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Speciális beállítások
A Színek kalibrálása hivatkozással (rendszergazdaként) a színek
helyes megjelenését állíthatjuk be. A folyamaton egy varázsló vezet
végig (lásd alább).
A Megjelenési beállítások módosítása hivatkozással ismét a
Felbontás beállítása hivatkozásra kattintva megjeleníthető ablakot
hozhatjuk elő. Itt választhatjuk a Speciális beállítások hivatkozást,
amelyen a képernyővezérlő adapter (videokártya) és monitor további tulajdonságait állíthatjuk be (lásd a képernyőfelbontásnál bemutatott ábrát).
A monitor típusának megváltoztatását és a képfrissítés beállítását
a Speciális beállítások parancsra kattintás után, a Monitor párbeszédpanel-lapon végezzük. Az Adapter párbeszédpanel-lapon
megfigyelhetjük az aktuális videokártya jellemzőit és a választható
üzemmódokat. Az illesztőprogram frissítését az Adapter lapon a
Tulajdonságok gombra kattintva kezdeményezzük, és ugyanitt ellenőrizhetjük.

Adapterbeállítások módosítása

A Windows 10 számos videokártyát ismer fel már a telepítés során.
A Speciális gombbal megjelenített párbeszédpanel Adapter lapjának Tulajdonságok gombjával olyan párbeszédpaneleket hozhaECDL - Számítógépes alapismeretek
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tunk az előtérbe, amelyeken elháríthatjuk az eszköz hibáit, frissíthetjük az illesztőprogramot. Ehhez rendszergazdaként az Illesztőprogram frissítése párbeszédpanelt jelenítjük meg, majd dönthetünk
arról, hogy a varázsló keresi meg a megfelelő illesztőprogramot
(Frissített illesztőprogramok automatikus keresése), vagy a
megadott meghajtón, esetleg külső lemezen található listáról választjuk ki a szükségest (Illesztőprogramok keresése a számítógépen). A funkcióhoz az is szükséges, hogy rendszergazdaként
jelentkezzünk be, különben csak a létező illesztőprogram részleteit
figyelhetjük meg.
Ha az ajánlott varázsló általi keresést választjuk, akkor az a frissítéseket a számítógépünkön és az interneten keresi. Ha nincs a telepített illesztőprogramnál frissebb, akkor azt a keresés végén jelzi.
Ha a frissítés után hibás működést tapasztalunk, akkor a Visszaállítás gombbal álljunk vissza a korábbi illesztőprogram használatára.

A megjelenés beállításai
A megjelenés beállításai részben említettük, hogy a színekkel
kapcsolatos beállítások átkerültek a Gépház Személyre szabás/Színek ablakába. Itt vagy automatikus (a háttérhez igazodó)
vagy egyedi témaszínt választhatunk, és beállíthatjuk, hogy az megjelenjen a Start menüben, a tálcán és a Műveletközpont területén.
Az egyedi színek is kész mintából választhatók, a korábbiaktól ellentétben nem kikeverhetők és az egyes képernyőelemekhez sem rendelhetők külön.
A Windows 7 és elődjeiben megismert speciális megjelenési beállítások, amelyekkel a Windows munkaasztal valamennyi eleme,
beleértve az ablakok, menük, valamint párbeszédpanel megjelenését határozhattuk meg, a Windows 8-10-ben már nem elérhetők.

A billentyűzet beállítása
A billentyűzet beállítása – bár funkcionalitásában nem változott – a Windows 8-tól kezdődően teljesen új módon érhető
el. A kategórianézetben az Óra, nyelv és terület kategória választása után, vagy a Vezérlőpult\Minden vezérlőpultelem\Nyelv útvonalon, illetve – ha elérhető – a tálca nyelvváltó gombjának menüjében szereplő Nyelvi beállítások paranccsal megjelenített ablak-
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ban állíthatjuk be a használt nyelveket, azok sorrendjét és tulajdonságaikat (lásd az ábrát).

Nyelvek felvétele és billentyűzethez kapcsolása

A billentyűzetkiosztás előnézetének megjelenítése
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Több nyelvi beállítást is megadhatunk a Hozzáadás gombra kattintás után. A feleslegessé vált, kijelölt nyelveket az Eltávolítás gombbal törölhetjük. A Windows telepítési nyelve (esetünkben a magyar)
nem törölhető. A nyelvek megjelenési sorrendjét kiválasztásuk után,
a Fel és a Le gombokkal módosíthatjuk. A Beállítások gombbal,
majd az Előnézet paranccsal tekinthetjük meg az adott nyelvhez
tartozó billentyűzet-kiosztást (lásd az ábrát).
A Speciális beállítások ablakban határozzuk meg az eszköztár
megjelenési helyét, amely lehet az asztalon vagy a tálcán, de elrejthetjük is. A tálcán vagy az asztalon megjelenő eszköztár az Asztali
nyelvi eszköztár használata, ha elérhető jelölőnégyzettel jeleníthető meg vagy rejthető el! A nyelvi eszköztár helyét a Beállítások
paranccsal adjuk meg (lásd a következő ábrát).
Célszerű a tálcán megjeleníteni a nyelvi eszköztárat. Ez különösen akkor szerencsés, ha kettőnél több nyelvet és billentyűzetkiosztást kezelünk, mert ilyenkor nem kell az asztalra váltani egy
billentyűzetkiosztás cseréjéhez, hanem a mindig jelenlevő tálca felett jeleníthetjük meg a nyelvváltó listát. Ezt a listát a tálca nylvjelző
feliratára (például HUN) kattintva érjük el.
Ha csak két nyelvet kezelünk, akkor a legpraktikusabb a nyelvváltó billentyűkombináció beállítása és használata.

A nyelvi eszköztár megjelenítésének szabályozása
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A Beállítások vagy a Nyelvi eszköztár billentyűparancsainak
módosítása parancsával megjelenített Szövegek és beviteli nyelvek párbeszédpanel Speciális billentyűzetbeállítások lapján tekinthetjük meg, illetve az így megjelenített párbeszédpanel Billentyűkombináció módosítása gombjának megnyomása után állítjuk
be a használható billentyűváltó kombinációt (lásd az ábrát).

A beviteli nyelv és billentyűzetkiosztás váltás beállítása

Célszerű a beviteli nyelvet a billentyűzetkiosztással együtt váltani.
Ehhez jelöljük be a Billentyűkombináció módosítása párbeszédpanel mindkét csoportjának választókapcsolóját. Ezt követően mindig a billentyűzet kiosztásnak megfelelő nyelvre váltunk, ami fontos
a szövegszerkesztő programok helyesírás-ellenőrző szolgáltatásaihoz.

Alapértelmezett programok
A Windows által alapértelmezés szerint használt programok
beállításához a vezérlőpult Alapértelmezett programok
ikonjával, vagy a Programok kategóriában jutunk. A Windows az
alapértelmezett programot használja egy adott fájltípus, például zenefájl, képfájl vagy webhely megnyitásához. Ha több, az adott fájltípus feldolgozására (például képfeldolgozásra) alkalmas program
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van számítógépünkön, akkor azok közül kiválaszthatjuk az alapértelmezettet (például a Photoshopot).
Az Alapértelmezett programok ablakban beállíthatjuk az alapértelmezett programot az összes, általa kezelt fájltípushoz. Társíthatjuk a fájltípusokat vagy protokollokat a feldolgozó alkalmazással
(például, hogy a http:// protokollt mindig egy adott alkalmazás nyissa
meg). Beállíthatjuk az adathordozók behelyezésekor elinduló automatikus lejátszást és szabályozhatjuk a programok hozzáféréseit.
Az Alapértelmezett programok beállítása paranccsal megjelenített ablakban a Program beállítása alapértelmezetté paranccsal
adjuk meg, hogy a programok listában megjelent, és kiválasztott
program nyisson meg minden, általa megnyitható fájltípust és protokollt. A Program alapértelmezéseinek megadása paranccsal megjelenített ablakban az alapértelmezett fájltársítások közül törölhetjük
azoknak a jelölőnégyzeteit, amelyeket más programmal akarunk
feldolgozni.

Alapértelmezett program beállítása

Fájltípus vagy protokoll társítása
Az alapértelmezett programok beállítása lista nem tartalmaz
minden, a számítógépünkre telepített programot. Ezen kívül
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újabb fájlkiterjesztések, protokollok is előkerülhetnek. Az Alapértelmezett programok ablak Fájltípus vagy protokoll társítása
programmal parancsával a fájlnév-kiterjesztésekhez kapcsolhatjuk
a feldolgozó programokat (lásd a következő ábrát).
A listában megjelennek az ismert fájlnév-kiterjesztések és a Windows által automatikusan a fájltípushoz kapcsolt feldolgozó alkalmazások. Ha ettől eltérő alapértelmezett feldolgozó programot választanánk, akkor kattintsunk a Program módosítása gombra, majd
az ajánlott programok listájából válasszunk, vagy a Tallózás gombra kattintást követően keressük meg a megfelelő alkalmazást.

Fájltípus vagy protokoll társítása programmal

Automatikus lejátszás
A Vezérlőpult  Automatikus lejátszás elemének választásával, vagy az Alapértelmezett programok kategória hivatkozásával állíthatjuk be mi történjen, ha adathordozót, szoftvert, játékot, képeket tartalmazó lemezt, vagy hang CD-t, DVD-t, Blu-ray
lemezt helyezünk a meghajtóba (lásd a következő ábrát). Ezek a
beállítások akkor érvényesülnek, ha az ablakban bejelöltük az AuECDL - Számítógépes alapismeretek
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tomatikus lejátszás minden adathordozó és eszköz esetén jelölőnégyzetet.
Minden egyes eszközhöz, fájltársításhoz különböző lejátszó alkalmazások tartozhatnak attól függően, milyen programokat telepítettünk gépünkre. Ennek megfelelően az adott médium listájának
legördítése után eltérő elemek közül választhatunk. CD íráshoz például beállíthatjuk a Nero, DVD íráshoz a Burning Studio programot.
Ha a Kérdés megjelenése minden alkalommal listaelemet választjuk, akkor ilyen lemezek behelyezése esetén mindig megjelenik
a párbeszédpanel, amely a listán szereplő elemeket jeleníti meg, és
akkor kell eldöntenünk, hogy ezekből melyiket alkalmazzuk. Természetesen a megfelelő programok indíthatók a hagyományos módon
is, az automatikus lejátszás csak a folyamat gyorsítását szolgálja.

Automatikus lejátszás beállítása

Programok hozzáférhetőségének beállítása
Az Alapértelmezett programok kategória Programok hozzáférhetőségének és alapértelmezésének beállításai parancsával szabályozzuk a hozzáférést és az alapértelmezett beállításokat. Választhatunk az azonos célra szolgáló Microsoft és más gyártók programjaiból vagy ezeket egyénileg válogathatjuk össze. A listában csak a levelezéssel, webböngészéssel, médialejátszással,
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azonnali üzenetküldéssel és a Java virtuális géppel kapcsolatos
programokkal találkozunk. Más alkalmazásoknak a telepítésekor dől
el, hogy minden felhasználó vagy csak a programot telepítő felhasználó érheti el az adott programot. A műveletekhez rendszergazdai jogosultság szükséges. Ha nem rendszergazda fiókot használunk, akkor a Windows kérésére adjuk meg a rendszergazda jelszavát.

Hozzáférhetőség és alapértelmezés beállítása

Programok telepítése és törlése
A számítógépünkre telepített programok származhatnak telepítő CD vagy DVD lemezről, illetve az internetről. A vállalati
hálózatok távoli meghajtói a telepítő CD, DVD lemezekhez
hasonlóan kezelendők. A Programok kategóriában érjük el a Windows frissítések áttekintését és törlését, illetve a Windows szolgáltatások bekapcsolását is.
A Vezérlőpult  Programok  Programok és szolgáltatások
parancsával a gépünkre nemcsak telepíthetünk, hanem eltávolíthatunk is programokat (ha kiválasztottunk egy programot, utána az
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Eltávolítás paranccsal). Ez a Windows szolgáltatás jelentősen módosult a korábbi változathoz képest (lásd a következő ábrát).

Az eltávolítandó program kiválasztása

A Rendezés gomb menüjéből Elrendezés/Részletek ablaktábla
parancs jeleníti meg az ablak alján a kiválasztott program részletes
adatait bemutató ablaktáblát. Itt a részletek attól függetlenül megjelennek, hogy milyen nézetet állítottunk be
A nézet megváltoztatása gombbal.

Programtelepítés lemezről
A CD vagy DVD lemez meghajtóba helyezésekor az automatikus
lejátszás beállításaitól függően, a Windows először átvizsgálja az
adathordozó tartalmát. Ha talál setup.inf nevű állományt, akkor elindítja a telepítést (a telepítő varázslót), ha ilyet nem talál, akkor parancssort ajánl fel, hogy adjuk meg a telepítő program elérési útját
vagy keressük meg azt a Tallózás nyomógombra kattintás után.
Ha a program telepítése nem indul el automatikusan, akkor a
Windows Intézőben keressük meg a lemezen a program telepítő
fájlját, amelynek neve általában Setup.exe vagy Install.exe, utána
ezt indítsuk el (kettős kattintással vagy a Futtatás paranccsal).
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Hasonló módon telepíthetünk hálózati (távoli) mappáról és USB
meghajtóról is.
Ha a programot a Windows egy korábbi változatáshoz fejlesztették ki, akkor előfordulhat, hogy a Windows 10 alatt nem megfelelően
működik. Ilyenkor a Fájlkezelőben jelenítsük meg a program tulajdonságait, majd a párbeszédpanel Kompatibilitás lapján állítsuk be
a megfelelő üzemmódot (lásd a fenti ábrát).

Programtelepítés internetről
Telepíthetünk programot az internetről is, ha a webhelyben, illetve a
program gyártójában megbízunk. Ilyenkor vagy a webhelyen azonnal indítható telepítést (Megnyitás, Futtatás) választjuk, vagy előbb
letöltjük a gépünkre a telepítő programot, amelyet ezt követően a
gépünkön indítunk el (kettős kattintással).
Az azonnali futtatás nem szerencsés. Tanácsosabb a letöltést választani, mert ekkor – ha telepítettünk vírusvédelmet – megvizsgálhatjuk, hogy a program nem kártékony-e, és csak ezt követően indítjuk a telepítést.
Az internetről telepítés speciális esete, amikor a Windows áruházból töltünk le alkalmazásokat. Ezekben – egyelőre – megbízhaECDL - Számítógépes alapismeretek
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tunk. Ilyenkor válasszuk ki a megfelelő alkalmazást majd attól függően, hogy fizetős vagy ingyenes, kövessük a megjelenő utasításokat (példát találunk rá a feladatok közt).

Program eltávolítása, módosítása
A listán kiválasztott 32 bites alkalmazásokat az Eltávolítás/Módosítás gombbal, illetve a helyi menü hasonló parancsával nem egyszerűen letöröljük lemezünkről, a parancs eltávolítja a rendszerállomány-bejegyzéseket is. Pontosabban elindítja azt az alkalmazást, amelyet a program gyártójának köszönhetően telepítettünk.
Ugyanígy módosíthatunk a program telepített komponensein, választható szolgáltatásain is, bár nem mindegyik program rendelkezik
a módosítás szolgáltatással (ilyenkor csak az Eltávolítás gomb jelenik meg).
Ha egy programot nem tudunk a fenti módon eltávolítani, akkor
ismételjük meg a törlést ugyanúgy, ha akkor sem sikerül, akkor indítsuk a Windowst csökkentett módban (a rendszerbetöltés során az
F8 billentyűt nyomva), majd utána próbáljuk meg eltávolítani a programot.
A nemrég telepített programok esetében a Rendszer visszaállítás segédprogrammal is visszaállíthatjuk a rendszert a telepítés
előtti állapotra.
Ha a törlendő program nem jelenik meg a Programok és szolgáltatások listában, akkor nézzük meg mappáját a telepítés helyén (általában a C:\Program Files mappában), talán találunk a programhoz
telepített eltávolító programot is. Bővebb információkat kaphatunk a
gyártó webhelyén.
Egyes Windows rendszerprogramokat, szolgáltatásokat külön ablakban kapcsolhatunk be vagy ki (lásd alább, a Windows szolgáltatások be- és kikapcsolása című részben).

Telepített frissítések
A Programok és szolgáltatások ablak Telepített frissítések elemével a Microsoft Office és a Windows telepített frissítései tekinthetők meg, és távolíthatók el. A Windows és Office automatikus és
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kézi frissítésével a Rendszer és biztonság című részben foglalkozunk.

Telepített frissítések, amelyek mind visszaállítási pontok is

Windows szolgáltatások be- és kikapcsolása
A Windows-szolgáltatások be- és kikapcsolása paranccsal megjelenített párbeszédpanel-lapon újabb, az operációs rendszer telepítésénél kihagyott, vagy csak részben telepített részeket másolhatjuk
gépünk merevlemezére, illetve kapcsolhatjuk be működésüket.
Az összetevők lista jelölőnégyzetein választjuk ki a telepítendő
programcsoportot (lásd a következő ábrát). A feleslegessé vált szolgáltatások esetében elegendő a jelölőnégyzetet törölni, a szolgáltatás eléréséhez később csak a jelölőnégyzetet kell ismét bejelölnünk.
Egyes Windows-szolgáltatásokat mappákba csoportosítottak, a
mappák újabb almappákat tartalmazhatnak további szolgáltatásokkal. Egy részlegesen jelölt, vagy halvány jelölőnégyzet jelzi, hogy a
mappán belül néhány elem be van kapcsolva, mások pedig kikapcsoltak. A mappában található tartalom kettősen a mappára kattintva vagy a mappa neve előtti + ikonra kattintva jeleníthető meg.
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Szolgáltatások be- és kikapcsolása jelölőnégyzettel

Teljes képernyő, vagy aktív ablak vágólapra helyezése
Végül megemlítjük, hogy a távsegítség kéréséhez, illetve más okból
is szükséges lehet a képernyőkép elmentésére. A teljes képernyőt a
Print Screen (PrtScn) billentyűvel, az aktív ablakot az Alt+PrtScn
billentyűkombinációval másoljuk a vágólapra. A vágólap tartalmát
beilleszthetjük levelünkbe, egy Paint rajzba, vagy más dokumentumba az alkalmazás elindítása után a Ctrl+V billentyűkombinációval vagy a Szerkesztés menü Beillesztés parancsával, ahonnan
aztán a képet fájlba menthetjük, vagy éppen postázhatjuk.
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Már korábban is láthattuk, hogy a számítógéppel előállított
állományok sokféle – írott szöveg, kép, hang, videó – formátumúak lehetnek. Ezek közül itt a legfontosabbat, a
szöveges fájlok alapvető kezelését tekintjük át.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje három
óra.

A WordPad szövegszerkesztő
Ez a – Windows Kellékek csoportból, vagy kereséssel indítható – szövegszerkesztő program sok szolgáltatást nyújt, alkalmas formázást vagy
grafikát is tartalmazó szövegfájl szerkesztésére (lásd a következő ábrát).
A C:\Windows\System32 mappában Write.exe néven szereplő programot a Windows 7-ben meglehetősen átalakították: a Paint programhoz hasonlóan, a korábbi
menüszerkezetet felváltotta két szalag, valamint a Fájl menü helyére lépett
gomb, amelynek lenyíló menüjéből a fájlkezelés, nyomtatás, küldés, kilépés parancsait érhettük el. A Windows 8-10 verzióiban visszatért a Fájl menü, immár
szalagfülön. Itt is használhatjuk a gyorselérési eszköztárat a legfontosabb parancsokkal.
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A WordPad munkaablaka

A program megtalálható a Windows 10 telepítő készletén, ezért nem
kell külön megvásárolni. Itt is alkalmazható a tetszőleges objektumok beillesztése és csatolása, felismeri az összes TrueType betűtípust (a karakterkészletek száma itt már nem lassítja a program futását), és grafikák beillesztését is lehetővé teszi. A szerkesztett dokumentumok OpenDocument (*.odt), illetve XML formátumú dokumentum (*.docx), vagy Rich Text (*.rtf) formátumúak (ezt a legtöbb
szövegszerkesztő program felismeri, bár betűformázási és tabulátorjellemzőket is tartalmazhat) és formázás nélküli (*.txt) szöveg lehetnek. Az e programban alkalmazott ikonok és a hozzájuk rendelt
parancsok megegyeznek a Microsoft más programjaiban megtalálható ikonokkal.
A program néhány funkciója, parancsa megegyezik a Microsoft
legnagyobb teljesítményű szövegszerkesztőjének, a Word for Windowsnak a funkcióival. Ilyen például az állományok megnyitása,
mentése, nyomtatása, betűtípus és felsorolás-jelölés beállítása, kijelölt szövegrészek vágólapra másolása és a vágólap tartalmának
(kép vagy szöveg) beillesztése, a súgó kezelése és a szerkesztett
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dokumentumok elektronikus postázása. Számtalan, a gépünkre telepített alkalmazásból származó objektum beilleszthető (viszont
nem folyathatók körbe a szöveggel, mint az ábrán látható). A beillesztett hang- és video- (médiaklip) objektumok az objektum ikonjára mért dupla kattintással játszhatók le. Ekkor betöltődik a médialejátszó, és annak vezérlése mellett tekinthető (hallgatható) meg az
objektum.
A Nézet szalagon nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük a dokumentum
megjelenítését, ami nem érinti a dokumentum végső, nyomtatott
formáját. Ezen a szalagon kapcsolhatjuk be a formázásra is használható vonalzót és a nagyításra használható állapotsort. A Hosszú
sorok tördelése listában beállíthatjuk, hogy a program ne tördelje a
sorokat, vagy azokat automatikusan a Fájl/Oldalbeállítás parancscsal megadott margónál, vagy az ablak szélénél törje meg.
Az Insert (Ins) billentyűvel lehet a beszúrás és a felülírás
üzemmód között választani. Utóbbi esetben a begépelt szöveg felülírja az adott helyen már meglévő szöveget. Az alapállapotú üzemmód ennek ellenkezője, akkor a begépelt szöveg a kurzor pozíciójára beszúrással kerül, vagyis a kurzortól jobbra álló szöveg karakterenként jobbra mozdul (sajnos az üzemmódot – a Worddel ellentétben – nem jelzi ki semmi). Gépelési hiba javításakor a Backspace
billentyűvel a kurzor előtti karaktert töröljük, a Delete (Del) billentyűvel a kurzor pozícióján álló karaktert (ezek a felülíráson kívüli
javítási lehetőségek). Törléskor a kurzortól jobbra álló karakterek
eggyel balra lépnek. Általában a Ctrl+Backspace billentyűkombinációval a kurzortól a szó elejéig, a Ctrl+Del billentyűkombinációval
a szó végéig törlünk.
A hibás szövegrész kijelölése után leütött billentyű vagy beillesztés eredménye a kijelölés helyére kerül. Ezt az egyszerű cserét alkalmazhatjuk úgy, hogy a cserélendő szöveget kijelöljük, majd az új
szöveget rágépeljük (a csere akkor is végrehajtódik, ha az eredeti
és az új karaktersorozat eltérő hosszúságú).

Mozgás a szövegben
A kurzort a billentyűvel vagy az egérkurzor segítségével mozgatjuk.
Az aktuális pozíció relatív helyzetét a gördítő sávokon mutatja a
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gördítő doboz, abszolút helyzetét az állapotsorban olvashatjuk le. A
függőleges és vízszintes gördítő sávon az egér segítségével
mozgatva a gördítő jelt, vagy a gördítő sávok végén látható nyilakra
kattintva mozoghatunk az állományban. Ha a szövegben valahova
kattintunk az egérrel, akkor a szöveges kurzor az egérkurzor helyére kerül. A billentyűkkel történő mozgásra a következő táblázatban
bemutatott lehetőségeink vannak (amíg lenyomva tartjuk azokat, az
általuk kiváltott mozgás ismétlődik).


A kurzor feletti sorra lép.



A kurzor alatti sorra lép.



A kurzort követő karakterre lép.



A kurzort megelőző karakterre lép.

Ctrl+

A kurzort követő szó elejére lép.

Ctrl+

A kurzort megelőző szó elejére lép.

Ctrl+

A kurzort tartalmazó bekezdés elejére lép.

Ctrl+

A kurzort követő bekezdés elejére lép.

Home

A kurzort tartalmazó sor elejére lép.

End

A kurzort tartalmazó sor végére lép.

Ctrl+Hom
e

A dokumentum első karakterére lép.

Ctrl+End

A dokumentum utolsó karakterére lép.

PgUp

Ctrl+PgUp

A kurzortól egy képernyőnyit a dokumentum eleje
felé lép.
A kurzortól egy képernyőnyit a dokumentum vége
felé lép.
A szerkesztőablak első karakterére lép.

Ctrl+PgDn

A szerkesztőablak utolsó karakterére lép.

Alt+Ctrl+
PgUp

Az előző oldal első karakterére lép.

PgDn
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A következő oldal első karakterére lép.

A PgUp (Page Up) és a PgDn (Page Down) billentyűkkel előre és
hátra lapozunk egy képernyőnyit. A lapozás mértéke a nagyítástól
függ. Például, ha teljes oldal látszik a szerkesztőablakban, akkor
előre-hátra egész oldalakat lapozhatunk.

Kijelölések
A dokumentumban azért van szükségünk kijelölésekre, mert segítségükkel másolhatunk-mozgathatunk elemeket a vágólapra, formázhatunk korábban bevitt részeket, vagy egyszerűen a kijelölt tartalmat lecserélhetjük egy másik részletre. A kijelölést követő beillesztő parancs ugyanis felülírja a kijelölt részletet (még akkor is, ha
a teljes dokumentumot kijelöltük és utána csak egyetlen betűt ütöttünk le). A kijelölés mindig a kurzor pillanatnyi helyzetéhez viszonyítva értelmezendő. A kijelölt blokk inverz, kiemelt mezőben jelenik
meg:
.
A dokumentumokban elhelyezett objektumokat egyetlen kattintással jelöljük ki. A dupla kattintás egyetlen szó kijelölésére alkalmazható. Egy sort jelölhetünk ki, ha a bal oldali margóterületen egyszer kattintunk az adott sor elé. A dupla kattintás a teljes bekezdést
kijelöli. A Ctrl+szövegmezőn kívülre kattintás a teljes dokumentumot jelöli ki. A Shift+kattintás a szöveges kurzortól az egérkurzorig
tartó blokkot jelöli ki. A bal egérgomb folyamatos nyomva tartása
mellett húzott egérkurzorral a kurzor alatti terület kijelölhető. A kijelölésre csaknem minden szövegszerkesztőben alkalmazható, hogy a
Shift billentyű folyamatos nyomva tartása mellett a kurzormozgató
billentyűkkel a megfelelő irányban kijelöljük a részletet. Az erre alkalmazható billentyűkombinációkat a következő táblázatban foglaljuk össze.
A kurzortól a szó végéig.
Ctrl+Shift+
Ctrl+Shift+

A kurzortól a szó elejéig.

Ctrl+Shift+

A kurzortól a bekezdés elejéig.
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Ctrl+Shift+

A kurzortól a bekezdés végéig.

Shift+

A kurzortól egy sort fel.

Shift+

A kurzortól egy sort le.

Shift+

A kurzortól egy karaktert jobbra.

Shift+

A kurzortól egy karaktert balra.

Shift+Home

A kurzortól a sor elejéig.

Shift+End

A kurzortól a sor végéig.

Shift+PgUp

A kurzortól egy képernyőt fel.

Shift+PgDn

A kurzortól egy képernyőt le.

Ctrl+Shift+Home

A kurzortól a szöveg elejéig.

Ctrl+Shift+End

A kurzortól a szöveg végéig.

Szövegrészek mozgatása
A kijelölt szövegrész vágását, áthelyezését a vágólap alkalmazásával oldjuk meg.
Egérrel úgy is mozgathatunk kijelölt részleteket, hogy a
kijelölt szövegrészre mutatunk és az egér bal gombját
lenyomva mozgatjuk az egeret. Az egérkurzor ekkor a
mellékelt ábra szerintire változtatja alakját.
Az egérrel végzett másolás ugyanígy történik, de ehhez
tartsuk nyomva a Ctrl billentyűt. Ekkor a másolást jelző
egérkurzorban + jelet láthatunk (lásd a mellékelt ábrát).
Az új pozíciót a megváltozott, függőleges, szaggatott vonalka – szövegkurzor – segítségével jelöljük ki. Ahol felengedjük az egér gombját, oda kerül a blokk. A módszerből adódóan csak egy képernyőn
belüli mozgatásra ajánlható ez a technika (a WordPadben a művelet
közben egérrel nem gördíthetjük a dokumentumot).

Képek beillesztése
A WordPad dokumentumokban képeket is elhelyezhetünk. Ehhez
Kezdőlap szalag Kép gombjának menüjét használjuk. A korábbiak
szerint a vágólapra helyezett képet (ami lehet képernyőkép is) a
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Beillesztés gomb, vagy a helyi menü parancsaival szúrjuk be a
szöveges kurzor aktuális helyére. A beillesztett kép húzással áthelyezhető és méretezhető.

Formázások
A Kezdőlap szalag Betűtípus csoportjában találjuk a karakterformát, méretet, stílust és egyéb hatásokat beállító vezérlőelemeket,
amelyek az előzetesen kijelölt részletre vagy a formázás után begépelt szövegre lesznek érvényesek. A betűtípus-lista a betűtípus nevének megfelelő formában formázva jelenik meg, a lista alján látható További betűtípusok paranccsal a vezérlőpult ablakába léphetünk, ahol járulékos adatokat tudhatunk meg a betűtípusról (például,
hogy megfelelően ábrázolja-e az összes magyar ékezetes karaktert), illetve más műveleteket is végezhetünk.
A következő listában, vagy a
méretező ikonokkal állítjuk be
a karakterek méretét.
Az egyéb formázási lehetőségek meglehetősen szerények, de a
mindennapos irodai munkához általában elegendőek. A Betűtípus
csoportban beállíthatjuk még a vastag, dőlt, aláhúzott, áthúzott, alsó
index, felső index stílusokat, valamint a szöveg kiemelhető és színezhető.

A szövegformázás lehetőségei

A gépelt szövegben a bekezdéseket az Enter billentyű lenyomásával határoljuk el egymástól, tehát ezzel fejezünk be egy bekezdést,
és kezdünk egy újat. A Bekezdés csoportban a bekezdésekre vonatkozó tulajdonságokat állítjuk be, amelyek az aktuális, kurzort tarECDL - Számítógépes alapismeretek
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talmazó bekezdésre vonatkoznak, kivéve, ha a formázás előtt több
bekezdést is kijelöltünk.
A
Bekezdés ikonnal megjeleníthető párbeszédpanelen mindent – ráadásul pontosabban – beállíthatunk, mint amit az ikonokkal
vagy a vonalzó segítségével tehetünk (lásd az ábrát).
A Bal mezőben adjuk meg a teljes bekezdés behúzását a bal oldali margótól. Ugyanezt megtehetjük a vonalzó alsó csúszkájának
húzásával vagy a
behúzó-kiengedő ikonokkal.
A Jobb mezőben adjuk meg a teljes bekezdés behúzását a jobb
oldali margótól.

A bekezdés formázása párbeszédpanelen és vonalzón

Az Igazítás listán kiválasztható elemek megadhatók ikonokra kattintással is:
 a
Jobbra ikon vagy a Ctrl+R billentyűkombináció ikon a
jobb oldali margóhoz igazítja,
 a
Középre ikon vagy a Ctrl+E billentyűkombináció középre, a margók közé igazítja,
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a
Balra ikon balra vagy a Ctrl+L billentyűkombináció, a
bel oldali margóhoz igazítja,
 a
Sorkizárás ikon vagy a Ctrl+J billentyűkombináció az
aktuális – kurzort tartalmazó – vagy a parancs kiadása előtt
kijelölt bekezdéseket.
A Behúzás csoportban megadható értékek beállíthatók az ikonok
alatt látható vonalzó (bekapcsolható a Nézet/Vonalzó paranccsal)
szélein megtalálható csúszkák segítségével is.
A Betűköz csoportban valójában a bekezdésen belüli sortávolságokat állíthatjuk be, illetve a jelölőnégyzet bejelölésével tíz pontos
soremelést adhatunk a bekezdés utolsó sora után. Ugyanezeket a
tulajdonságokat beállíthatjuk a
Sorköz gomb menüjéből is.
A Kezdőlap szalag
felsorolás ikonjával a bekezdés elejére
bajuszkaraktert, azaz felsorolásjelet illeszthetünk. A gomb ikonjára kattintva választhatunk számozást is (lásd a következő ábrát). Ez
esetben minden új bekezdés folytatólagosan számozott lesz. Ha
legalább egy bekezdést kihagyva egy másik bekezdésen állítjuk be
ezt a tulajdonságot, akkor a számozás újrakezdődik. Ha az így
számozott bekezdések közé új bekezdést szúrunk be, vagy a számozott bekezdések közül törlünk, akkor a program újrarendezi a
számokat.

Sorszámozás beállítása
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A dokumentum mentése
A WordPad dokumentumok mentéséhez kattintsunk az ablak bal
felső sarkában látható ikonra! Ekkor megjelennek a mentési lehetőségek (lásd az ábrát). A Mentés parancsot akkor használjuk, ha
már egyszer nevet adtunk a fájlnak. Ellenkező esetben – ugyanúgy,
mint a Mentés másként parancs használatakor –, nevet kell adnunk. Az első mentés, vagy a Mentés másként parancs használata
során adjuk meg a mentés helyét (a meghajtót, illetve mappát) is.
A Mentés másként paranccsal eltérő formátumba is menthetünk.
A megjelenő menüben egy rövid, egy mondatos leírást is kapunk a
választható formátumokról. Ehhez kiegészítésül annyit, hogy a program saját formátumaként az RTF formátumot kezeli. Az ilyen típusú
fájlokba és az Office nyílt XML formátumú dokumentumba minden
belekerül, amit a WordPaddal előállítottunk (még a kép is). A többi
formátumba csak a szöveg kerül! Különben ezeket a formátumokat
a felhasználási célnak megfelelően válasszuk. Az első két típusú
állományt a Microsoft Word is hiánytalanul képes kezelni.

Mentési lehetőségek

Nyomtatási funkciók
Elkészített dokumentumainkat vagy a számítógépes hálózaton, illetve az interneten elért anyagokat rendszerint papírra szeretnénk vet-
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ni. A fejezetben a Windows nyomtatással kapcsolatos tudnivalóit
foglaljuk össze.

Nyomtatók beállítása
Rendszergazdaként bejelentkezve a vezérlőpult Eszközök és
nyomtatók megtekintése vagy a Start menü Eszközök és
nyomtatók parancsával az ugyanolyan nevű rendszermappát
jelenítjük meg, amelyen új nyomtatókat telepíthetünk, beállíthatjuk a
meglévő nyomtatók jellemzőit, vagy megoszthatjuk azokat a hálózaton keresztül más felhasználók számára is. Ha nem rendszergazdaként jelentkeztünk be, akkor lehetőségeink korlátozottak.

A telepített eszközök listája

Az „általános” felhasználók csak az alapértelmezés szerinti nyomtatót választhatják ki, illetve saját, kiadott nyomtatási parancsaikra
vonatkozóan adhatnak ki néhány vezérlő utasítást (például a nyomtatási sort törölhetik, megváltoztathatják prioritását, szüneteltethetik
stb.). Az egyes nyomtatók jellemzőit, a nyomtatási sorokat9 a megfelelő nyomtató ikonjára mért dupla kattintással jeleníthetjük meg. Ekkor adhatunk ki nyomtatásra váró vagy nyomtatott dokumentumokra
Nyomtatási sor: Az operációs rendszer által használt olyan tárolóterület, amelybe átmenetileg és a nyomtatási parancs kiadásának sorrendjében kerülnek a
nyomtatásra váró dokumentumok. A dokumentumok a nyomtatás végéig maradnak a sorban, de lehetőségünk van onnan kitörölni őket. A nyomtatandó anyagok
sorba állítására azért van szükség, mert az egymás után érkező nyomtatási parancsok csak sorban elégíthetők ki. A nyomtatási sort a sorkezelő (spooler) dolgozza fel.
9
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vonatkozó parancsokat, amelyeket később részletezünk. A nyomtatás megkezdése előtt telepítenünk kell a nyomtatókat vagy hálózati
nyomtatóhoz kell csatlakoznunk.
Rendszergazdaként az Eszközök és nyomtatók rendszermappa
Nyomtató hozzáadása hivatkozásával a Nyomtató hozzáadása
varázsló indítható el, amely lépésről lépésre végigvezet minket az
új nyomtató telepítésének jellemzőinek beállításának lépésein. Az
üzem közben csatlakoztatható Plug and Play nyomtatók (USB, infravörös, IEEE 1394 csatlakozó felületen keresztül) nem igénylik e
varázsló futtatását, ezek telepítését a csatlakozás és bekapcsolás
után a Windows 7 automatikusan elvégzi.
Ha nem rendszergazdaként tartományba jelentkezünk be, akkor
a varázsló első párbeszédpaneljén csak a hálózati nyomtatóra csatlakozást választhatjuk (lásd az ábrát). A hálózati nyomtatóra csatlakozás hosszabb időt vehet igénybe az elérhető nyomtatók keresésének időigénye miatt.

A nyomtatótelepítés indítása

Rendszergazdaként újabb helyi nyomtatókat is telepíthetünk (amelyet a hálózaton keresztül természetesen megoszthatunk másokkal).
Ide jutunk akkor is, ha az elérhető nyomtatók keresése nem járt
eredménnyel és Az általam keresett nyomtató nem található a
listában hivatkozásra kattintunk.
Ekkor megadhatunk tallózással megkeresett másik hálózati
nyomtatót, ismert nevű nyomtatót (\\szamitogepnev\nyomtatonev

KIMENETEK

251

vagy http://szamitogepnev/printers/nyomtatonev/.printer formában),
vagy adott IP címen.
A Tovább gombbal léphetünk a varázsló következő párbeszédpaneljére. Hálózati nyomtatóra csatlakozás esetén ilyenkor választjuk ki azt a (tulajdonosa által a többi felhasználó számára megosztott) nyomtatót, amelyre csatlakozni kívánunk.
Új nyomtató telepítésekor a következő lépés a használt nyomtatóport meghatározása. A Windows automatikusan felajánlja az első
szabad portot, amely általában az első párhuzamos nyomtatócsatlakozó-kimenet (LPT1). Válasszuk ki a listán a telepítendő nyomtatót kiszolgáló portot (lásd az ábrát – hálózati nyomtató esetében
lista nem jelenik meg a port számát nekünk kell beírni).
Ha nem rendelkezünk (megfelelő) nyomtatóval és ilyet a hálózaton sem érhetünk el, akkor választhatjuk a FILE portot is. Ebben az
esetben a nyomtatás eredménye egy, a nyomtatás tényleges megkezdésekor megadott nevű állomány lesz, amelyet (akár hajlékonylemezen is) eljuttathatunk arra a gépre, amelyhez a megfelelő
nyomtatót csatlakoztatták. Ennek a gépnek nem kell a Windows 7
alatt vagy hálózatban működnie, hiszen a DOS operációs rendszer
COPY parancsával is nyomtatóra küldhetjük az anyagot.
Az Új port létrehozása választókapcsolóval újabb, a listán nem
szereplő nyomtatóportokat és nyomtatófigyelőt vehetünk fel a felajánlott párhuzamos (LPT) és soros (COM) kimenetek mellé. A telepíthető portok között szerepelnek azok a nyomtatók, amelyekhez a
Windows közvetlen elérést biztosít a hálózaton keresztül (ilyenkor a
nyomtatóhoz hálózati kábellel csatlakozunk). Használatukhoz a vezérlőpult Hálózati kapcsolatok alkalmazásában telepíteni kell a
DLC protokollt. Ha UNIX operációs rendszert futtató nyomtatószolgáltatót is el akarunk érni, akkor a TCP/IP protokollt is telepítsük.
A következő párbeszédpanelen gyártók szerint csoportosított listáról választjuk ki a telepítendő helyi nyomtatót, illetve rajzgépet
(plottert). Csak az itt választható nyomtatók helyes kezelésében reménykedhetünk, esetleg – ha nyomtatónk nem szerepel ugyan a
listán, de beszereztük hozzá a megfelelő Windows eszközmeghajtókat – választhatjuk a Saját lemez nyomógombot és telepíthetjük hálózatról vagy hajlékonylemezről a szükséges állományokat. A Windows Update nyomógombbal felkereshetjük a Microsoft
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eszközmeghajtókat is tartalmazó webhelyét (ha a Rendszergazdák
csoport tagjaként jelentkeztünk be).

Rengeteg típushoz elérhető meghajtószoftver

A következő párbeszédpanelen adjuk meg a Nyomtatók rendszermappában és a felhasználói programok nyomtató-kiválasztó listáin
megjelenő nevet.
A következő párbeszédpanelen oszthatjuk meg (ajánlhatjuk fel)
nyomtatónkat más, a hálózatra csatlakozó felhasználók számára.
Ehhez a párbeszédpanel Megosztva mint kiválasztó gombját jelöljük be, majd megadjuk a többi felhasználó számára megjelenő nevet a Megosztva mint (Shared name) mezőben. A következő párbeszédpanelen tájékoztathatjuk a többi felhasználót arról, hogy a
hálózaton keresztül nyomtatásra küldött anyagát hol találja meg
(például: HP5 112.szoba).
A Nyomtató hozzáadása varázsló következő párbeszédpaneljén
leírásokat adhatunk a nyomtatóhoz (aminek alapján könnyebben
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megtalálhatják a hálózati felhasználók a megfelelő nyomtatót), majd
az utolsó párbeszédpaneljén kérhetjük, hogy a beállításoknak megfelelő nyomtatócsatlakoztatás mellett a rendszer próbalapot nyomtasson, illetve megtekinthetjük az érvényes beállításokat. Ha hibás
az eredmény módosítsunk a telepítés jellemzőin.

Ha a telepítéskor nem, később a tulajdonságlapon osztjuk meg

Ugyancsak itt választhatjuk, hogy a most meghatározott nyomtató
legyen-e az alapértelmezett a felhasználói programok számára (ez
a nyomtató jelenik meg a nyomtató-kiválasztó listák első helyén).

Az alapértelmezés szerinti nyomtató
Ha több nyomtatót telepítettünk – vagy a későbbiek során ismertetett módon több hálózati nyomtatóhoz csatlakoztunk –, akkor a
nyomtatás kiadása előtt választhatjuk ki az éppen szükséges nyomtatót. Ezek közül egyet (a leggyakrabban használtat) érdemes alapértelmezetté tennünk, mégpedig az Eszközök és nyomtatók rendECDL - Számítógépes alapismeretek
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szermappa megfelelő nyomtatójának kiválasztása után a helyi menü
vagy a Fájl menü Beállítás alapértelmezett nyomtatóként parancsával. (Ha a menü nem jelenne meg, akkor kapcsoljuk be a Mappabeállítások párbeszédpanel Nézet lapján A menük mindig jelenjenek meg jelölőnégyzettel).
Tetszőleges, helyi vagy hálózati nyomtató alapértelmezetté tehető. A következő nyomtatási parancs már ezt a nyomtatót jeleníti meg
alapértelmezettként, ha ettől eltérő nyomtatót választanánk, akkor
azt a felhasználói program nyomtatásbeállító párbeszédpaneljének
nyomtatólistájában állítsuk be. Ne feledjük ugyanakkor, hogy a hálózati nyomtatókat csak akkor érjük el, ha be vannak kapcsolva, illetve – ha a hálózati nyomtató nem rendelkezik önálló hálózati kártyával – ha a nyomtatót vezérlő, hálózatba kötött számítógép be van
kapcsolva.

Alapértelmezett dokumentumjellemzők
Minthogy minden nyomtató különféle jellemzőkkel rendelkezhet (felhasználható papírméret, lapadagoló, kétoldalas nyomtatás lehetősége stb.), ezeket a dokumentumra, és a nyomtatóra vonatkozó jellemzőket alapértelmezetté tehetjük.

A nyomtatási beállítások helyi menüje

Ez annyit jelent, hogy minden nyomtatásnál a beállított jellemzők
jelennek meg, de az adott esetben, a felhasználói programbeli
nyomtatás elindítása előtt szükség szerint megváltoztathatjuk ezeket az értékeket. Az Eszközök és nyomtatók rendszermappa helyi
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menüjének Nyomtatási beállítások... parancsával határozzuk meg
a nyomtatott dokumentumra vonatkozó jellemzőket (lásd az ábrát).
A Papír/Minőség párbeszédpanel-lapon határozzuk meg az
alapértelmezett papírméretet, amelynek maximális értékét az adott
nyomtató által befogadott lapméret jelenti (például A4 – 210x297
mm-es, vagy A3 – 297x420 mm-es méretű szabvány papírméret),
de ennél kisebb méretek (például A5, B5, boríték stb.) papírméretek
tetszés szerint beállíthatók.
A forrás listában adjuk meg, honnan vegye a nyomtató a lapokat.
Az Automatikus választás esetében a nyomtatás során a nyomtató
megvizsgálja a lapadagolókat, és ha a kézi adagolású (Manual
Feed) tálcában papírt talál, akkor onnan, egyébként az első adagolótálcából veszi a papírt.

A nyomtatási beállítások módosítása

A típus listában válasszunk a használt papírnak megfelelő típust
(ha nem megfelelőt választunk, akkor esetleg – például címkenyomtatás esetén – a vastagabb papír, hibás fixálás miatt elkenődhet a
nyomat). A párbeszédpanel-lapon az oldal ikonjára kattintva, vagy a
Kivitelezés lapon választókapcsolóval állítjuk be a lap helyzetét a
nyomtatóban. Szokásos az álló beállítás, de széles táblázatok
nyomtatásához alkalmazhatjuk a fekvő kiválasztógombot is.

ECDL - Számítógépes alapismeretek

256

Nyomtatási funkciók

Kétoldalas nyomtatásra csak a drágább lézernyomtatók alkalmasak. Ezeknél megadhatjuk azt is, hogy a lapok a hosszabb vagy a
rövidebb oldalukon forduljanak. A legújabb PostSript nyelvet ismerő
nyomtatók rendszerint képesek arra is, hogy megfelelő minőségben
és sebességgel több oldalt nyomtassanak egy lapra. A Kivitelezés
lapon az Oldalak laponként listában állítjuk be az egy lapra, egymás mellé nyomtatandó (kicsinyített) oldalak számát.
A Lapozás felfelé jelölőnégyzettel beállíthatjuk, hogy milyen sorrendben (irányban) történjen a nyomtatás. A jelölőnégyzetet törölve
a nyomtató az első oldallal, a jelölőnégyzetet bejelölve a nyomtató
az utolsó oldallal kezdi a nyomtatást.
A Speciális párbeszédpanel-lapon további különlegességeket állíthatunk be. Ezek a beállítási lehetőségek is a nyomtatótól függnek.
A kétállású kapcsolók állapotait listában állítjuk be.

A nyomtatók megosztása
A helyi számítógépes hálózatok egyik nagy előnye, hogy a
hálózatba kötött erőforrásokat megoszthatjuk a többi felhasználóval, így nincs szükség például minden egyes gép
mellé helyi nyomtatót kapcsolni. Ilyen esetben a nyomtatási sorok a
hálózaton keresztül jutnak el a hálózati nyomtatóra. A hálózaton
több nyomtatót is megoszthatnak. Ennek egy módját a nyomtató
telepítésének leírásakor ismertettük.
A helyi nyomtatóval rendelkező számítógép rendszergazdája utólag az Eszközök és nyomtatók rendszermappa helyi menüjének
Nyomtató tulajdonságai parancsával teheti mások számára elérhetővé nyomtatóját. A megosztott nyomtató jellemzőit az ábrán bemutatotthoz hasonló párbeszédpanelen állítjuk be. Itt adjuk meg azt
a nevet, amelyet a hálózati felhasználók látnak, illetve amelyre hivatkoznak a hálózati nyomtató csatlakoztatásakor.

Feladat
A felhasználói programokban a nyomtatás kiadása előtt
választjuk ki a szükséges nyomtatót. Akkor persze hibaüzenetet kapunk, ha a megosztott helyi nyomtatóval rendelkező számítógépet vagy nyomtatóját kikapcsolták. Ilyenkor el kell
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hárítanunk ezt a hibát, vagy új nyomtatót kell választanunk. A hálózati nyomtatókra csatlakozást a következő lépésekben végezzük:
1. Megnyitjuk a Vezérlőpult  Eszközök és nyomtatók rendszermappáját.
2. Elindítjuk a Nyomtató hozzáadása hivatkozásra kattintással
a Nyomtató hozzáadása varázslót.
3. A hálózati vagy egy másik számítógéphez csatlakoztatott
nyomtatót választjuk. Ha nem rendszergazdaként vagy kiemelt felhasználóként jelentkeztünk be, akkor a Varázsló első
párbeszédpaneljén csak ezt választhatjuk.
4. A megjelenő párbeszédpanelen megkeressük a hálózatnak
azt a nyomtatóját, amelyre csatlakozni szeretnénk. Ha tudjuk
a nyomtatókiszolgáló gép és a megosztott nyomtató nevét,
akkor (nagy hálózatoknál) leggyorsabban úgy csatlakozhatunk a nyomtatóra, ha elérési útját beírjuk (ehhez Az
általam keresett nyomtató nem található a listában hivatkozásra kattintsunk, majd a Megosztott nyomtató kiválasztása név szerint mezőben adjuk meg a nyomtató nevét).
5. Sokkal hosszabb ideig tart, ha a Nyomtató tallózása listaelemre és egyéb hálózati elemekre kattintgatva magunk keressük meg a megfelelő gépet, majd a megfelelő csatlakoztatott nyomtatót. A hálózati nyomtatók akkor jelennek meg a listában, ha a Megosztott nyomtatók mutatása jelölőnégyzetet kiválasztjuk.
6. Végül kattintsunk az OK gombra!
A Nyomtatóinformáció csoportban tájékoztatást kapunk arról is, hogy az
adott nyomtató jelenleg (mások által)
használatban van-e. A várakozó dokumentumok számát megtudjuk, ha a kurzort a nyomtató ikonja fölé mozgatjuk. A
csatlakoztatott nyomtatók a mellékelt ikonnal (de saját névvel) jelennek meg.

A nyomtatótulajdonságok beállítása
Rendszergazdaként az Eszközök és nyomtatók rendszermappa
kiválasztott nyomtatójának beállítását is elvégezhetjük a kiválasztott
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nyomtatóra a jobb egérgombbal kattintva megjelenített helyi menü
Tulajdonságok parancsával.

Ezen a néven jelenik meg a nyomtató

Az Általános párbeszédpanelen adjuk meg a nyomtatóhoz fűzött
magyarázatokat, szöveges megjegyzéseket, a nyomtató helyének
leírását, ez segíti az adott nyomtatót hálózati nyomtatóként használó felhasználókat, hogy kinyomtatott anyagaikat hol találják meg az
épületen belül. Erről a párbeszédpanel-lapról nyomtatható ki a
tesztoldal is (lásd az ábrát).
Az elválasztó lapon megjelenik a nyomtatott dokumentum neve, a
nyomtatás időpontja és a parancsot kiadó felhasználó neve. Kisszámú nyomtatás esetén ez papírpazarlásnak tekinthető. A Portok
párbeszédpanel-lapon a nyomtatóport jellemzőit állítjuk be, illetve új
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nyomtatót csatolhatunk, meglévő portot törölhetünk, ahogyan azt a
nyomtató telepítésének ismertetésekor bemutattuk.

A nyomtatás speciális jellemzői

A Speciális párbeszédpanel-lapon többek közt a nyomtató elérhetőségét állítjuk be (lásd az ábrát). Ha a Mindig szabad rádiógombot
nyomjuk be, akkor a nyomtató időbeli korlátozás nélkül alkalmazható, egyébként az Ekkor szabad tól-ig mezőkben adjuk meg a használhatóság időkorlátait, vagyis az engedélyezett üzemidő kezdetét
és végét. A bemutatott párbeszédpanelen az alapértelmezés szerinti beállítások láthatók. A Prioritás mezőben 1 – 99 között állítjuk
be a kiválasztott virtuális nyomtató „rangját”. Ha ezt minden, ugyanarra a nyomtatókimenetre telepített nyomtatóval (különböző prioritásértékeket alkalmazva) beállítjuk, akkor a magasabb prioritású
nyomtatási sor megelőzi az alacsonyabb prioritásút.
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Különösen a hálózati vagy több felhasználó által alkalmazott
nyomtatók esetében lehet célszerű az Elválasztó oldal meghatározása, beállítása. A Windows\system32 könyvtárban négy *.sep kiterjesztésű állományban található olyan lap, amely az egyes nyomtatások elején megjelenik, ezzel látványosan elválasztja a különböző nyomtatási sor eredményeket, így más-más felhasználók kinyomtatott anyagait is. A négy állomány:
pcl.sep: a HP PCL és PostScript nyelveket ismerő nyomtatók
számára;
pscript.sep: a PostScript nyelveket ismerő nyomtatók számára;
sysprint.sep: a HP PCL nyelvet ismerő nyomtatók számára;
sysprtj.sep: tintasugaras nyomtatókhoz.
Az Eltérő dokumentumok feltartása jelölőnégyzet bekapcsolt állapotában a nyomtatási sor kezelő nem nyomtatja ki azokat a dokumentumokat, nyomtatási sorokat, amelyeket a nyomtatónak nem
megfelelő információk mellett állítottak össze. Ha ilyen tartalmú
nyomtatási sorok érkeznek, akkor a nyomtató-kiszolgáló számítógép
nyomtatóablakában hibaüzenet jelenik meg.
A Várólistára állított dokumentumok nyomtatása először jelölőnégyzet bekapcsolt állapotában csak a sorba állított nyomtatások
befejezése után következhet a közvetlen a nyomtatóra történő
nyomtatás. A Nyomtatott dokumentumok megtartása négyzetet
bekapcsolva magunknak kell a nyomtatás után a kinyomtatott dokumentumokat nyomtatási sorból törölni, egyébként (alapértelmezés
szerint) ezek automatikusan törlődnek.
A Dokumentumok várólistára állítása; a nyomtatás gyorsabb
befejezése rádiógomb kiválasztása után a nyomtatás először egy
fájlba kerül a merevlemezen, ahonnan később jut a nyomtatóra (ekkor azonban már gépünk felszabadul más munkák számára, így ez
a nyomtatási mód gyorsabb). A spooler, vagyis a háttérnyomtatást
felügyelő, ütemező program is gyorsabban dolgozik a párhuzamos
portra, ezért soros nyomtatónkat igyekezzünk inkább párhuzamosra
állítani. A következő két választókapcsoló is befolyásolja a sebességet.
A Nyomtatás megkezdése az utolsó oldal várólistára állítása
után kapcsoló kiválasztásával a nyomtatást a teljes nyomtatási sor
mágneslemezre kerülő összeállítása után, a Nyomtatás megkez-
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dése azonnal kapcsolóval az első oldal összeállítása után indul a
nyomtatás, így ebben az esetben gyorsabban jutunk eredményhez.
A Nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra lehetőség választásával
nem készítünk (spool) állományt, a nyomtatás azonnal a soros
nyomtatóra kerül (COM1...stb.).
A Megosztás párbeszédpanel-lapon a helyi nyomtató megosztási
tulajdonságait határozzuk meg. Az itt megadott névre hivatkozhatnak a felhasználók a nyomtatóra, ha ahhoz a hálózaton keresztül
csatlakozni kívánnak. A csatlakozó gép felhasználója ezen a néven
látja nyomtatónkat.
A Biztonság panellapon a hálózatba lépett felhasználók számára
biztosíthatunk hozzáférési jogokat, illetve kizárhatjuk az arra érdemeseket... A Hozzáadás nyomógombra kattintás után vesszük fel a
használatra jogosult felhasználókat vagy töröljük a listából kiválasztottakat. A Speciális gombbal az engedélyeket (nyomtatással kapcsolatos jogosultságokat), naplózást és a dokumentumok tulajdonlását befolyásoló jellemzőket adhatunk meg (lásd az ábrát). Az Engedélybejegyzések listában kiválasztott névhez a Megjelenítés/Szerkesztés gombra kattintva megjelenített panelen állítjuk be a
megfelelő jogokat.
 Nyomtatás: A felhasználó csatlakozhat a nyomtatóhoz és dokumentumokat küldhet a nyomtatóra. Alapértelmezés szerint a
Mindenki csoport minden tagja rendelkezik a Nyomtatás engedéllyel.
 Nyomtatókezelés: A felhasználó elvégezheti a Nyomtatás engedéllyel kapcsolatos feladatokat, és teljes körűen felügyelheti a
nyomtatót. A felhasználó a nyomtatót szüneteltetheti és újraindíthatja a nyomtatót, módosíthatja a sorkezelő beállításait,
megoszthatja a nyomtatót, beállíthatja a nyomtató engedélyeit
és módosíthatja a nyomtató tulajdonságait. Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók csoport teljes
hozzáféréssel (Nyomtatás, Dokumentumok kezelése és Nyomtatókezelés engedéllyel) rendelkezik.
 Dokumentumok kezelése: A felhasználó szüneteltetheti, folytathatja, újraindíthatja és törölheti az összes többi felhasználó által
küldött dokumentumokat. A felhasználó azonban nem küldhet
dokumentumokat a nyomtatóra, és nem módosíthatja a nyomaECDL - Számítógépes alapismeretek
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tó állapotát. Alapértelmezés szerint a Tulajdonos csoport tagjai
Dokumentumok kezelése engedéllyel rendelkeznek. Az ilyen jogosultsággal rendelkező felhasználó nem férhet hozzá az éppen
nyomtatásra váró dokumentumokhoz. Az engedély csak azokra
a dokumentumokra vonatkozik, amelyeket az engedély hozzárendelése után küldtek a nyomtatóra.

A nyomtatással kapcsolatos engedélyek

A felhasználókat a Név listába írva vagy a Módosítás nyomógombra kattintva is megadhatjuk. Azon felhasználó hozzáférési joga, aki
több csoportnak is tagja, a fentiek közül a legtágabban értelmezett
(vagyis a legenyhébb) lesz, kivéve, ha valamelyik csoport tagjai
számára a jogot megtagadták. Amíg tagja a megtagadott joggal
rendelkező csoportnak, az adott felhasználó összes korábbi jogát
megvonják. A Megtagadás jelölőnégyzet bejelölésének prioritása
van bármilyen engedéllyel szemben.
A Tulajdonos panellapon az Új tulajdonos listán kiemelt felhasználó számára birtokba vehetjük a kiválasztott elemeket (ha van
erre engedélyünk – lásd az ábrát), illetve megtekinthetjük azok birtokosait.
Az Eszközbeállítások párbeszédpanel-lapon a kiválasztott
nyomtató különleges jellemzői, például felbontás, grafika kezelése,
negatív és tükörkép nyomtatása, valamint a PostScript jellemzők
stb. alapértelmezését állíthatjuk be. Ha nyomtatónkon bármilyen
hardverbővítést végeztünk (például további memóriaelemeket építettünk be), akkor ezen a lapon határozzuk meg az új eszközjellem-
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zőket. A megfelelő jellemzők kiválasztásához az Intéző program
mappáihoz hasonló módon kezelt listával jutunk.

Az engedélyek egyenként szabályozhatók

Az Eszközök és nyomtatók rendszermappában kiválasztott nyomtatóra kettősen kattintva, illetve a helyi vagy a Fájl menü Megnyitás
új ablakban parancsával az adott nyomtató kezelésére vonatkozó
parancsokkal jeleníthetünk meg egy új ablakot. Itt A nyomtató testreszabása parancs az ábra szerinti párbeszédpanelen biztosítja a
nyomtatótulajdonságok megadását.
A Nyomtatási beállítások módosítása parancs és a lapméret
hivatkozásra kattintás az ábra szerinti párbeszédpanelen teszi lehetővé az alapértelmezett nyomtatási beállítások cseréjét. A beállítások a legközelebbi nyomtatáskor érvényesülnek, de a nyomtatás
helyi beállításaival esetenként felülbírálhatók.
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A nyomtató tulajdonságai típustól függnek

A nyomtatók mappában látszik az üzemállapot is

A nyomtatókiszolgáló jellemzői
Az Eszközök és nyomtatók rendszermappában, a nyomtató kiválasztása után rendszergazdaként a Nyomtató kiszolgáló tulajdonságai parancsával határozzuk meg a megosztott nyomtatók egyéb
jellemzőit. Az Oldaltükrök lapon adjuk meg a nyomtatásnál használt papír és nyomtatási terület jellemzőit.
Ha nem rendszergazdaként jelentkeztünk be, akkor a (mindegyik
lapon a laphoz illő nevet viselő) Beállítás módosítása gombra kattintás után meg kell adnunk a rendszergazdai jelszót, különben csak
nézegethetjük a beállításokat.
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A Portok párbeszédpanel-lapon a nyomtatókimenetek jellemzőit,
a Speciális párbeszédpanel-lapon a nyomtatási sorkezelő (spooler)
adatait határozzuk meg. Itt állíthatjuk be a sorkezelő információs,
figyelmeztető és hibaeseményeinek naplózását, illetve a távoli dokumentumok nyomtatása közbeni hibákat jelző hangjelzést. A
Nyomtatási várólista mappája mezőben másik (meghajtón lévő)
mappát is megadhatunk, amely több szabad hellyel rendelkezik az
aktuálisnál. Ez is gyorsíthatja a nyomtatást.

A nyomtatási sorok kezelése
Az Eszközök és nyomtatók rendszermappában minden egyes, a
gépünkhöz közvetlenül vagy hálózaton keresztül kapcsolt nyomtató
nyomtatási sora megjeleníthető.

A telepített nyomtatók mappája

A nyomtatási feladatok „sorban állnak”, illetve állíthatók. Innen a
nyomtatási sor kifejezés. A sor feladatai megjelennek a tálca értesítési területén is, ha a nyomtató ikonja fölé mozgatjuk a kurzort.
A nyomtatási sor megnyitásához a helyi vagy a Fájl menü Megnyitás parancsát adjuk ki, vagy kétszer a nyomtató ikonjára kattintunk a tálca értesítési területén, de kattinthatunk az Eszközök és
nyomtatók rendszermappában a nyomtató kiválasztása után az
Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése hivatkozásra is.
Ugyanígy az önálló ablakban megnyitott nyomtató esetén az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése paranccsal, vagy a nyomtató neve alatti hivatkozásokkal is megjeleníthető a nyomtatási sor.
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A nyomtatási sorban megjelenik az adott nyomtatóra küldött öszszes – a sorban várakozó és nyomtatás alatt álló – dokumentum,
egyúttal a menü is megváltozik. A Nyomtató menüben a nyomtatóra, a Dokumentum menüben a nyomtatási sorban álló elemre vonatkozó parancsokat találunk (lásd az ábrát).

A sorban álló nyomtatási feladatok

A Nyomtató/Nyomtatandó dokumentumok listájának törlése
paranccsal minden, sorban álló dokumentumot törlünk a várakozási
sorból. Erre akkor lehet szükség, ha a nyomtatás során valamilyen
elháríthatatlan hiba lépett fel. A várólista törléséhez „Teljes hozzáférés” vagy „Dokumentumok kezelése” joggal kell rendelkeznünk. Ha
„Nyomtatás” joggal rendelkezünk, akkor a saját, egyébként bármely
felhasználó által elküldött dokumentumot egyenként is törölhetjük a
nyomtatási sorból. Ehhez kijelöljük a törlendő dokumentumot, majd
megnyomjuk a Del billentyűt, vagy a Dokumentum, illetve a helyi
menü Megszakítás parancsát adjuk ki. Ezt a parancsot leginkább
olyankor adjuk ki, amikor a nyomtatási parancsot tévesen küldtük el.
A nyomtatónál fellépő hibák, papírkifogyás stb. esetén a dokumentum nyomtatását szüneteltethetjük a Dokumentum, vagy a helyi menü Felfüggesztés parancsával. A szünetelt nyomtatást a
Folytatás paranccsal a megszakítás helyén folytathatjuk. A dokumentum nyomtatását elölről kezdhetjük a Dokumentum, vagy a
helyi menü Újraindítás parancsával.
Ha „Teljes hozzáférés” joggal rendelkezünk, akkor a Nyomtató
menüben kiadhatjuk a Nyomtatás felfüggesztése parancsot is. A
hiba elhárítása után ugyaninnen folytathatjuk a nyomtatást. A szüneteltetés alatt a nyomtatási sor újabb dokumentumokkal tovább
növekedhet. A Dokumentum, vagy a helyi menü Tulajdonságok
parancsával a korábban bemutatott jellemzők mellett beállíthatjuk a
prioritást, valamint a Windows által a dokumentum nyomtatásáról
értesítendő személyt (lásd a következő ábrát). Ez alapértelmezés
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szerint a dokumentum tulajdonosa. A saját dokumentum értesítési
beállítását mindig módosíthatjuk, más felhasználók beállításai csak
Dokumentumok kezelése engedéllyel módosíthatók.

Beállíthatjuk a nyomtatási értesítést is

Feladat
Olykor megesik, hogy valamely alkalmazásban a nyomtatási parancs kiadása után meggondoljuk magunkat, és
nem akarjuk folytatni a nyomtatást. A nyomtatásvezérlő
segítségével azonnal befejezhetjük a nyomtatást, kivehetjük a dokumentumot a nyomtatási sorból. Ezt a következő lépésekben végezzük:
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1. Indítsunk el egy nyomtatási folyamatot. Ezt megtehetjük valamelyik szerkesztő programból (a Kellékek között ismertetett
Jegyzettömb vagy WordPad programmal, illetve a Windows
Intéző Fájl vagy helyi menüjéből).
2. Ha még nincs megnyitva, akkor megnyitjuk a Start menü
Eszközök és nyomtatók rendszermappáját. Ha már nyitott,
akkor a Tálcán feladatot váltunk.
3. Kettős kattintással válasszuk ki azt a nyomtatót, amelyen elindítottuk a nyomtatást, ekkor megjelenik annak nyomtatási
sora. Ennek felel meg az is, ha a Tálca jobb oldalán megjelenő nyomtatóikonra a jobb egérgombbal kattintunk. Ekkor a
megjelenő nyomtatókra vonatkozó menüből választhatjuk ki a
megfelelő nyomtatót.
4. Válasszuk ki a törlendő dokumentumot a sorból.
5. Adjuk ki a Dokumentum, illetve a helyi menü Mégse parancsát, vagy nyomjuk meg a Del billentyűt.

Összefoglalás
A szövegszerkesztés és a nyomtatás igen gyakori művelet. Ennek megfelelően szerepel az ECDL vizsgán is. A
fenti ismeretek birtokában gyakoroljuk a nyomtatást például a WordPad programból. A programokban rendszerint a
Fájl/Nyomtatás parancs kiadása után állíthatjuk be a nyomtatási
tulajdonságokat.

