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Billentyűzet
A legfontosabb input periféria, a számítógéppel való kommunikálás fő eszköze, adatok bevitelére szolgál.
A billentyűzet felosztása:

1. Karakteres billentyűzet: Betűk számok és segédbillentyűk
Segédbillentyűk: A SHIFT, CTRL és az ALT egy másik billentyűvel egyszerre leütve hatásosak.
2. Funkcióbillentyűk: Olyan billentyűk, melyekhez a programokban parancsok rendelhetők. (F1 - súgó)
3. Numerikus billentyűzet: Nemzetközi szabvány elrendezésű tizedes billentyűzet. (pl.: pénztárgépek)
4. Kurzorbillentyűk: A kurzor helyzetét, mozgását befolyásoló billentyűk.
5. Visszajelző lámpák: CAPS LOCK, SCROLL LOCK és NUM LOCK bekapcsolását jelző lámpák.
SHIFT - váltóbillentyű, kis és nagy betűk közt illetve számok és különböző jelek közt vált, 2db van
CTRL - vezérlőparancsok kiadásánál használt módosító billentyű, 2db van
ALT - alapjelentést módosító billentyű, parancskiadásnál használjuk. A két ALT különbözik, a jobboldali
a ALT GR a betűkhöz tartozó speciális karaktereket hozza elő.
ENTER - parancs végrehajtó billentyű, leütése után megpróbálja a számítógép feldolgozni a parancsot
SPACE - szóköz billentyű
ESC - futó program, vagy feladat megszakítására, kilépésre szolgál
TAB - a kurzort egy megadott pozícióval arrébb viszi
CAPS LOCK - folyamatos nagybetűvel írás, van visszajelző lámpája
BACKSPACE - a kurzortól balra lévő karaktert törli
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PRINT SCREEN - a képernyő tartalmát kinyomtatja vagy memóriába menti
SCROLL LOCK - a lapozást (PAGE UP, PAGE DOWN) engedélyezi vagy tiltja, van visszajelző lámpája
PAUSE - futó program ideiglenes megállítására szolgál
INSERT - beszúró és átíró mód közötti váltóbillentyű
DELTE - a kurzortól jobbra töröl egy karaktert
HOME - a kurzort a sor elejére lépteti
END - a kurzort a sor végére lépteti
PAGE UP - egy képernyőt felfelé lapoz
PAGE DOWN - egy képernyőt lefelé lapoz
KURZORBILLENTYŰK - a kurzort négy irányba mozgatják
NUM LOCK - a numerikus billentyűzet ki illetve bekapcsolására szolgál, van visszajelző lámpája

A különböző programokban a különböző billentyűk más és más funkciókkal lehetnek felruházva.
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