Az opercici6s rendszer.
Fajlkezeles
Az operacios rendszer f eladatai
A szamit6gep bekapcsolasa utan elindul az operaci6s rendszer, es varja utasitasainkat. A szemelyi szamit6gepeken leggyakrabban a Windows vagy a Linux kulonboz/J

valtozataival talalkozunk.

Az operaci6~ rendszer fobb feladatai a kovetkezok;
tartja a kapc~elatot a felhasznal6val, . .
- inditja,.futtatja ,es bezarja a -p rogramokat,
- kezeli a hardvert, peldaul a nyomtat6t vagy a hal6zati eszkozoket,
- segiti adataink rendszerezeset a hattertarakon,
- vediadatainkat az illetektelenek elol es kezeli a hibakat, stb.
Az operaci6s rendszer az egyik legfontosabb szoftver _hisz
, ·,
d
'lkiil
,
,
,
,
,
en
operac10s
ren
szer ne - a szam1togep nem hasznalhat6.

,_;· ·:/;Ai°''operacios rendszer. Fajlkezeles

A meghajtok elerese
Tavaly mar ldttuk, hogy adataink a hdttertdrakon helyezkednek el, ezeket a htittertdrakat pedig a meghajt6k kezelik. A hdttertdrakon az adatokat fdjlokban tdroljuk, a fdjlokat pedig mappdkba szervezzuk.
Most kozelebbrffl is megvizsgdljuk ezeket a fogalmakat. Eloszor dttekintjuk, hogy
milyen meghajt6k lehetnek egy szdmit6gepen.

A meghajtok tartalmat tobb program segitsegevel is elerhetjiik. Ilyen peldaul a
Windowsban levo Intezo, vagy a kiilon beszerezheto Total Commander (ejtsd: total
kommander).
Az Intezot a Start meniibol indithatjuk, Windows XP eseten a Sajatgepre, mig
Windows Vista vagy Windows 7 eseten a Szamit6gepre kattintva. Az Intezo az
adatokat egy ablakban jeleniti meg, mig pl. a Total Commander ket ablakot hasznal,
igy itt egyszerre ket meghajtot is bongeszhetiink.
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A meghajt6k listaja a Windows lntezoben
.
Leolvashat6, hogy az egyik hal6zati gep (az FCSV/S (Wmdows 7)
Az abra alapjan add meg, hogy az egyes betujelekhez tenvt TAJ eppen ne~ . h
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er. f)to et
Yen eszkozo .
k tartoznak!

Az operllci6s re11dsze1: Flljlkezefl!s
A Windows rendszerben a meghajt6kat a'1b~ ~:=;:-::--:-:---:-- --==-a kovetkezo m6don:
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Ezutan a cser11: eto meg ajt6k betiijelenek kiosztasa ko
.
tatas sorrendjeben, peldaul a CD es DVD, ma,· d a-pend .(. kvetkezik a csatlakoz, .. k h l . h ,l ,
f d JVO •
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A Windows Int~~O a meghajtOkat kOnnyen felismerhetO ikonokkal azonositja.
Az ikon mellett latJuk a lemez nevet, majd zar6jelben a hozza tartoz6 meghajt6
betujelet. Az abran peldaul az Adatok (E:) arra utal, hogy az E: meghajt6ban Ievo
lemez neve Adatok. A beallitasokt6l fiiggoen azt is latjuk, hogy az egyes Iemezeken mennyi szabad hely van.

Hal6zati meghajtok eseteben a cimke az adott szamit6gep nevevel is kiegesziil. fgy
tehat a Kozos (\ \vermes) (K:) arra utal, hogy a K: meghajt6 a vermes nevu szamit6gepen van, es az adatteriilet neve Kozos. A rendszer altalaban azt is jelzi, ha egy hal6zati
meghajt6 eppen nem erheto el, peldaul a csatlakoz6 szamit6gep nines bekapcsolva.
Ha egy pendrajvot eloszor csatlakoztatunk, tobbnyire par masodpercet varnunk
kell, amig a gep felismeri az eszkozt. Eltavolitasanal vigyaznunk kell arra, hogy ne az
adatok irasa-olvasasa kozben huzzuk ki a gepbol, mert akkor megseriilhet. Ezert a
pendrajv eltavolitasa elott az operaci6s rendszer megfelelo parancsaval le kell
zarni a pendrajvval valo adatcseret.
A pendrajv biztonsagos eltavolftasahoz kattintsunk a ta/can a pendrajv ikonjara, majd valaszszuk a meniib61 a Kiadas lehet6seget
(Windows 7)!
Mi/yen betajelet rendel a geped a pendrajvhoz?
Mi tortenik, ha egy masik pendrajvot csatlakoztatsz?

Kerdesek, feladatok
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I. Milyen meghajt6k vannak tenylegesen a gepeden? Hogyan lehet ezt egyszeruen
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A mappaszerkezet bongeszese
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Egy hattertaron akar tobb tizezer fajl is lehet,
azokat ~rdem:~ csoportositani.
Ahogy az iskolaban a tanul6kat osztalyo~~a sorolJak, ugya~ugy a f~Jlokat mappakba
rendezziik. A mappakat a neviik azonos1tJa, ahogy az osztalyokat 1s.
Ahogy az iskolaban az osztalyokat evfolyamokba, az evfolyamokat also es felso
tagozatba csoportositjak, ugya mappakatis ujabb mappakba tehetjilk. Termeszetesen
arra vigyazni kell, hogy egy mappaba ket azonos nevii mappa ne kerilljon.

A mappak fijlok-at ef tovabbi mappakat tartalmazhatnp. A mappakat a ne.
viik azonositja. A ha:ttertarakon fgy;Jd~aku.16 mappak rendszeret mappaszerke,.
zemeknevez:ruk.

A mappaszerkezet vizsgalatanal mindig valamelyik meghajt6r6l indulunk.
A C: meghajt6 tartalmat a Windows Intezoben tigy jelenitjiik meg, hogy kettot
kattintunk a C: meghajt6 ikonjara.
A C: meghajt6 tartalmat a Total Commanderben ugy jelenitjiik meg, hogy legorditjiik a meghajt6k listajat ( ~
-), es kivalasztjuk a C: meghajt6t.
A tovabbiakban kettot kattintunk a kivalasztott m.appara, igy annak tartalma kerill az ablakba. Ezt mind-addig fol a ·uk, amig a kivant fajlt meg nem talaljuk.
A map aszer ezetet a Windows Intezo a bal oldali anelban szemlelteti ehhez-a
1 i:otal ~ommanderben K_iinyvtarfa ikonra ( II ) keU elobb kattintanunk. Az epp~ ;
>t . ~~~t~~~pa.t_q_ktµ__al'!}!!4 ~1!_~1!,ak n_ev':~!,~· Az aktualis mappat a Wiii.cl~WS
Intezo kek _hatterrel, a Total Commander pedig piros bet"kk I
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Mappaszerkezet borigeszese WincJows lntlJz6vet (Windows Vista)
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Azt, hogy milyen mappakon keresztiil jutottunk 1
,.
ceiso reszen olvashatjuk le. Ezt az aktuali's mappa eel,eres1
a~ ~ktuahs mappaig, az ablak
1
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. eresi tehat megadja, hogyan jutunk el a megh . 0 u Jana, n~vezziik. Az el-
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sorozatan at a keresett fajlig vagy mappaig.

aJt azonosit6Jat6l a mappak

Az aktualis mappa tartalmat a programok ku"l"onb"ozo,, modon.
,
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tenek nevezik. A nezetek kiiziitt az Intl!zllben e1.,~ennun~et. Ezt a mappa nt!ze,
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manderben a Nezet menu pontJaival valthatunk.
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Tart1lom

Ugyanaz a mappa a Windows lntez6 kiilonboz6 nezeteiben (Windows 7). Mi a kiilonbseg a Kis
ikonok es a Lista elrendezes kozott? Pr6bald ki a Windows mappa listazasaval!

.I.

Az operacios rendszer. Fajlkezeles

Mappdk es Jajlok letrehozdsa, dtnevezese, torlese
Uj mappa es fajl letrehozasa

Adataink jobb elrendezese erdekeben gyakran kell uj mappat letrehoz
Ehhez eloszor be kell lepniink abba a mappaba, ahova az uj mappa kerillni £ nunk.

Windows Intfz6 eset_"n valasszuk a helyi menii l1j pontj3Il beliil a Mappa
sfget, es a megjelen6 Uj mappa nevet frjuk 3t.
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Total Commander eseten nyomjuk le az F7 gombot, es adjuk meg az uj map
'
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Oj-mappa letrehozasa lntez6vel (Windows XP) es Total Commanderrel.
Melyik map~bij k~rul az uj mappa? Mi lesz az eleresi utja?
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Fajlokat altalaban menteskor, a megfelelo alkalmaz6i programmal szoktunk letrehozni. Uj iires fajlt azonban keszithetiink peldaul a Windows Intezovel is. Ehhez a
mappa letrehozasahoz hasonl6an kell eljarnunk, csak az llj pontban a fajl tipusat
kell kivalasztanunk. Peldaul a Painthez egy tires rajzot a Bitkep, a Jegyzettombhoz
pedig egy ilres fajlt a Szoveges dokumentum valasztasaval keszithetiink.
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Oi Ores faj/ letrehozasa (Windows 7).
Keszrts egy Ores bitkepet Saj.t neven, majd kattints ra kett6t1 Mi t....n.c
·
v 11:1nik?

A faj l adatai
Egy faj lt mindig harom adat jellemez: a neve a k·t .
A fajl n~ve~ letr~h?z~sak?r a felhasznal6 adja ~eg.1 erJesztese es az ikonja.
A fajl k1tef}eszteset altalaban az azt letrehoz6 prog
&J, •
'I
A k' .
ram ,uz1 a fajl neve uta
ponttal elva asztva.
1ter1esztes a fajlban tarolt adatok tipusat6l ..
n, egy

a .txt a szoveges dokumentumra utal.

n

fiigg, peldaul

A fajlhoz tartozo !~~n a. !ajlhoz ,~arsitott programra utal. Ha pl.

afeladatok. txtadatfaJl ikonJara kettot kattintunk, akkor a Jegyzetto b
indul el, es megjeleniti a fajl tartalmat.
m

__,

Feladatok.txt

Mappa es fajl torlese es atnevezese
Ha egy mappat vagy fajlt torolni vagy atnevezni szeretnenk, lepjiink be az azt
tartalmazo mappaba, es egy kattintassal jeloljiik ki az adott mappat vagy fajlt.
Ezutan torleshez a Delete gombot kell lenyomnunk, igy a fajl vagy mappa a Lomtdrba keriil. (Ha pedig a Shift Delete gombokat hasznaljuk, akkor veglegesen torlodik.)
Atnevezeshez a Windows Intezoben valasszuk a helyi menii Atnevezes pontjat,
Total Commander eseten pedig nyomjuk le az F6 gombot. Ezt kovetoen a program
megkerdezi a fajl vagy mappa uj nevet.

Kerdesek, feladatok

Ii Haz

1. Hozd letre az abran lathato mappaszerkezetet!

J El6szoba
J} Hil6szoba

a) ,,Tegyel" a Polera egy Baracklekvar nevii tires kepet!
,
V
h
I
b) Keszits a Hazba egy mappat 1'ony neve~. ..
c) Keszits a Hutoszekrenybe egy Kolbasz nevu szoveges
dokumentumot!
d) Nevezd at a Hal6szobat Szobara!
e) Toroid ki az Eloszobat!

3j Kamra
1)1 Hutoszelcreny

I

lj

.:. D (JWcertJ
.:. D [HazilMokJ

2 Hozd letre az a.bran lathato mappaszerkezetet! ,
• a) Keszits egy Csimpanz nevu szoveges allomanyt a

!

.,

, D (l(acsaJ
LD [TJl]c]

LD

Majmokba!
,ll kb ,
b) Keszits egy Mala~ ne~u, k~pet a Hazia ato a.
c) Nevezd at a Kacsat Recere.
d) Toroid a Tyukot!

(Ma;nk]

Nev

I

3. Valaszolj az a.bra aIapJan.
a) Melyik az aktualis mappa?
b) Hol van a Kukac?
c) Mi a Mag eleresi utja?
d) Mi a Kukac kiterjesztese?
e) Hany mappa van az Almaban? , , ?
Ki kachoz tars1tva ·
f ) Milyen program van a u
' k?
g) Melyik hattertaron vannak ezek a mappa .

Pole

fa Windows (C:)
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Felhlslnilok

Ji Gyumolcsok
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fll Kuuc,bmp

' J; Alm•

i]j Kocsany
u) M19haz

J Barick
M19
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Az operticios rendszer. Ftijlkezeles

Ftijlok es mapptik mtisoltisa es mozgattisa

\

Gyakran elofordul, hogy akar 6rai munkankat, akar a tarsainkr6I kesz--i ,
atmasoljuk egy pendrajvra vagy egy hal6zati meghajt6ra. Ilyenkor Jorrasu t kePeket \ 1
nevezziik azt a mappat, ahonnan, es celmappanak nevezztik azt a rnap'111~Pp4.11.qk
masolunk. Ha ekozben a kivalasztott fajlokat vagy mappakat az eredeti hJa~, ~hova
tavolitjuk, mozgatasro
' 'l besze'I..un k.
YeroJ el is·

Masolas es mozgatas Windows Intezovel
Windows Intezo eseten a masolas egyik m6dja a vag6lap hasznalata. Elosz--

vag,r°'

f

IOptink a forrismappiba, es egy kattintissal kijeliiljiik a misoland6 fajlt
b,_ \
pat, 1majd a helyi menilben a Masolas pontra kattintunk. Masodik lepesben ma~,
-'
k a ce'I mappara,
' es
' a heIy1· menu··ben a Bet'lleszt'es pon tot V<11asztjuk,
-' 1
Ped,g I
atv<11tun
Mozgataskor csupan annyi az elteres, hogy az athelyezendo fajl vagy rnappa ki' _
lolese utan a Kivagas mentipontot valasztjuk.
Je
Mindket esetben tobb fajlt vagy map pat is kijelolhettink egyesevel, ha kattint,
kozben nyomva tartjuk a Ctrl gombot a billentyiizeten.
as

ijj Mognyitas •

* kodvencet:

ll Logut6bbi h~
Ii l~eselc
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Dobnnentumo1c
/ii) Kepet

.r, z-

Nyorntatas

Ins

•
UjlTlippa

i alm1.txt
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i beb.txt
!i bulldog.
citrom.txt
~ di6.txt

Sz.mll6gep

Aclatolc (E:)

Ce!

-----------*
Rendezes •

Felvet~ tonyvta,ba

•

~'Zlel

Meg.ylds
Szeiusztes
nrs1tas
Koribbi verzi6k visszaallitisa
KOida

Kedvencelc

Ii Legutobbi helyu
(i ld61teset;

llmuxt

Nezet
Rendez&
Csoportosias

~ KOnyvt4rak

I

Dokumentumok

Kepelc
Vlde6k

.r, une

Frissites
Mappa lestresubia_

i- Bei11eszt~

- p;;-~;;

Misoias visszl'IOnis.a
_
A ma~olas ~et lepese Windows fntez6veJ (Windows lJ.
Hogyan tudnad egy lepesben atmozgatni a celmappaba az osszes b- k
ve1 ezd6do nevu fajlt?

Masolas es mozgatas ketablakos fajlkezelovel
Ketablakos fajlkezelo, pl. a Total Commander eseteben bal
.
jelenitjiik a forras-, a jobb oldali panelben pedig a celrn a , 0 1_dab panelben megfolyamatat egyszerre latjuk.
appat. Igy a masolas teljes
A forrasmappaban az eger jobb gombjaval egyenkent 'k .
c"I
,, pedig Ienyornjuk az
ra Fs
attintunk a k'iva'Iasztott
1aJ okra vagy mappa'kra. Ezt k"ovetoen
es az F6 gombot, ha mozgatni
gornbot, ha masolni,
szeretnenk. Vegiil a megjeleno,
megerositest kero ablakban az
OK gombra kattintunk.
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Kie
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,b
t, . d'
.d , ... k be a forrasmappa a, ezu an m 1tsuk el ,
A ketablakos 1aJ mas
, "t maJ 1epJUll
k
,
n-ieg

'lmappaba. A ket abla ot egymas melle rend
I ditsuk el az Intezo ' ...
n
" , l 'pJunk be a ce
bb I ,
E
ez.
eayszer az Intezot, es e, , k tt1·ntunk a jobb egergom a, es az gymas nzelletr
o.
h
a talcara a
,, , t 'I t· k
z
hetJ'ilk pl. ugy, ogy
'k lrendezes) Iehetosege va asz JU .
f " goleges moza1 e
, h . k
'I
ablakok (XP-ben ug , 'I a ki' elolt fajlokat egerrel athuz atJu ace mappaba. lia
Ezutan a forrasmappabo . { z masolast jelent, ha pedig a Shift gombot, akkor
ekozben a Ctrl gombot nyomJU ' a
mozgatast vegzilnk.
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Kerdesek, feladatok
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1. Hozd letre az abran lathato mappaszerkezetet!
a) Masold at a system.ini nevu fajlt a Tokdba a
I CJ ITBWJ
1
C: \ Windows mappabol!
~.fJITelmJ
L[J (Talcal
b) Keszits a Tekebe egy Viny6.txt nevu szoveges allomanyt, amelybe belei! od, hogy az altalad hasznalt gep merevlemeze
mekkora kapacitasu, es ebbol mennyi szabad!
c) Masold at a Tokdban Ievo fajlt a Takiba, majd nevezd at szoveg.txt-re!
d) Nevezd at a Tikit Tyukra!
e) Keszits a Tokdba egy Toka nevu mappat! Lehetseges ez?
J) Toroid a Tokdban levo fajlt!

I

I

2. Hozd letre az abran lathat6 mappaszerkezetet!
a) Keszits egy szoveges allomanyt az En mappaba Nevem.txt
neven, amely tartalmazza nevedet es osztalyodat!
h) Masold at a Nevem.txt mappat a Te mappaba!
c) Probald meg atmasolni a Nevem.txt fajlt az En mappaba!
Mit gondolsz, sikeriilni fog? Probald ki, hogy mi tortenik!
d) Mozg-asd at a Te mappat a Mi mappaba!
e) Toroid a Ti mappat!
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Az operacios rendszer. Fajll<ezeles
_AZ abra alapjan valaszolj az alabbi kerdesekre!
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Agar.txt
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Kutya.exe
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Eger.bmp

Tehen.txt
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a) Melyik az aktualis mappa?

b)
c)
d)
e)

Hogyan torolned le a Cs6ka nevii fajlt?
Mi a Cica kiterjesztese?
Melyik programmal tudnad szerkeszteni a Kecske nevii fajlt?
Letrehozhatunk-e egy Buu nevii mappat az a.bran lathat6 Buu nevii

mappaba?
Mi tortenik, ha kettot kattintunk az Eger fajl ikonjara?
g) Hogyan tudnid a K betiivel kezdi\di\ fijlokat a Kdr nevi! mappalba altmi-

J)

solni?
h) frd le a Kecske nevii fajl eleresi utjat!
i) Hogyan mozgatnad at a Tehen fajlt a Rojfbe?
j) Etkepzelheti\-e, hogy a Mekk nevil mappiban ket Kecske nevil fajl van?
k) Hogyan nevezned at a Cin nevii mappat Cincinre?
l) Hogyan nevezned at a Roff nevii mappat Mekkre?
m) Milyen nezetben jelenitette meg az Intezo a fajlok listajat?
4. Hozd letre az a.bran lathat6 mappaszerkezetet!
a) Ma.sold a C: \ Windows mappab6l az ini kiterjesztesii fajlokat a Leve/be!
b) Keszits egy Maddr nevii szoveges fajlt az Oduba,
amely tartalmazza, hogy hany fajlt masoltal at az elozo feladatban!
c) Keszits a Torzsbe egy Nev nevii szoveges fajlt, amely
tartalmazza az altalad hasznalt operaci6s rendszer

d)
e)
f)
g)
h)

nevet!
Ma.sold at a Levelben levo Win.ini fajlt a Torzsbe!
Nevezd at az Oduban levo Maddr nevii fajlt Rig6ra!
Keszits egy Herny6 nevii bitkepet a Levelbe!
Helyezd at a Level tartalmat a Gyokerbe!
Helyezd at a Gally mappat a Fdba!
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ill Gyoker
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