Microsoft Windows
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Spuštění a vypnutí
Spuštění: zapnout počítač, po naběhnutí OS se případně přihlásit do sítě
Vypnutí: Start → Vypnout. Lze použít úplné vypnutí nebo přechod do režimu spánku.
Režim spánku neukončí aplikace, příště je počítač spuštěn rychleji. Nevýhoda – spotřeba
energie.

Po spuštění Windows se objeví
● plocha
● panel aplikací (hlavní panel)
Na ploše leží ikony, lze je přidávat a rušit. Pomocí ikon se spouští programy (dvojklik nebo
Enter). Pozadí plochy lze změnit.
Panel aplikací slouží k rychlému přepínání mezi spuštěnými aplikacemi.

Explorer (Tento počítač)

Okno se skládá z
● titulek
● okraje
● menu (volitelně)
● panely nástrojů (volitelně)
● vlastní obsah

Titulek – přesouvání, maximalizace, atd.
Menu – povely.
Panely nástrojů – obdobné chování jako Menu.
Funkce Exploreru
● kopírování souborů a složek
● přejmenování souborů a složek
● mazání souborů a složek
Označení souborů
● myš
● Shift + klik
● Ctrl + klik
Mechanismus drag & drop.
Organizace souborů a adresářů
Obvyklé umístění

Funkce

C:\Windows

OS Windows

C:\Program Files

Aplikační programy

C:\Documents and Settings

Uživatelská data

Schránka (clipboard)
Lze uložit text, obrázek, ale i složitější dokumenty. Jak kopírovat a vložit.

Úkol 1
Zjistěte funkci následujících klávesových zkratek
Ctrl + C
Ctrl + V
+D
+ Pause
+R
+E
F1
Alt + Tab
Ctrl + Esc
PrtScr
Zkuste zjistit, zda neexistují jiné užitečné klávesové zkratky

Úkol 2
Vytvořte adresářový strom město a čtvrtě. Ve čtvrtích vytvořte textový soubor s ulicemi.
Vytvořte jiná města a tento strom se včemi čtvrtěmi do nich zkopírujte.

Standardní aplikace v MS Windows
●
●
●
●
●
●

Malování
Poznámkový blok
WordPad
Kalkulačka
Media Player
Internet Explorer

