
IIIIIIIIINNNNNNNNNFFFFFFFFFOOOOOOOOORRRRRRRRRMMMMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁCCCCCCCCCIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓSSSSSSSSSZZZZZZZZZEEEEEEEEERRRRRRRRRZZZZZZZZZÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSS AAAAAAAAAZZZZZZZZZ IIIIIIIIINNNNNNNNNTTTTTTTTTEEEEEEEEERRRRRRRRRNNNNNNNNNEEEEEEEEETTTTTTTTTRRRRRRRRRÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLLLLAAAAAAZZZZZZ IIIIIINNNNNNTTTTTTEEEEEERRRRRRNNNNNNEEEEEETTTTTTEEEEEENNNNNN TTTTTTAAAAAALLLLLLÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLTTTTTT IIIIIINNNNNNFFFFFFOOOOOORRRRRRMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁCCCCCCIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓ MMMMMMEEEEEENNNNNNTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSEEEEEE ÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLLLLLOOOOOOMMMMMMÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNYYYYYYOOOOOOKKKKKKBBBBBBAAAAAA2222222...

Mibôl áll a URL?

Mi a http?

Mit jelent a hipertext?

Mit nevezünk összetett keresésnek?

1. feladat

Keress a magyar nemzeti parkok kifejezésre! 

Töltsd le a Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapját!
Nyisd meg a KÉPTÁR-ból a Tihanyi-félszigeten készült ké-
peket! 

Az interneten talált fájlokat menthetjük saját gépünk egy 
adott mappájába. Így a késôbbiekben internetkapcsolat 
nélkül is hozzáférünk.

Letöltéskor a fájlok egy távoli számítógéprôl a saját 
számítógépünkre kerülnek. Szükség esetén ezt ment-
jük az általunk megadott mappába.

2. feladat

Mentsd el a tanárod által meghatározott helyre, mappába a Levendulás címû képet! 

A galériában kisméretû képeket találunk. Ezek legtöbbször a nagyobb felbontású vál-
tozataikra mutató hivatkozásként is szolgálnak. Ha a teljes méretû képet szeretnénk 
menteni, akkor az egér bal gombjával kattintsunk kisebb megfelelôjén! Így megjele-
nik a teljes méretû változat. Ezután a fent leírt lépésekben menthetô a kép. 

3. feladat

Mentsd el a tanárod által meghatározott mappába a „Levendulás” képet teljes méret-
ben is!

Nem kell a talált képeket mappába mentenünk, ha azt egy dokumentumban azonnal 
fel szeretnénk használni. A vágólap segítségével közvetlenül is beilleszthetjük.

 A kép mentésének
menete

• Az egér jobb gombjával a kép
 re kattintunk.

• A megjelenô menübôl kivá-
 lasztjuk a „Kép mentése más 
 néven…” menüpontot.

• Megjelenik a már ismert „Kép 
 mentése” ablak.

• Itt a már ismert módon ki-
 választhatjuk a mentés helyét, 
 majd elfogadhatjuk a kép ere-
 deti nevét, vagy megadhatunk 
 más nevet.

• Végül a mentés gombra kat-
 tintunk.
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4. feladat

Nyiss meg egy szövegszerkesztôt!

A megnyitott tihanyi képek közül illeszd be a dokumentumba a Tihany 
„Aranyház” képet!

A képek webcímét is el lehet menteni a „Kép címének másolása” menü-
ponttal. ( http://www.bfnpi.hu/_user/medialibrary/thumbnails/271.jpg)

5. feladat

Írd be a keresôbe a „Tihanyi Aranyház” kifejezést!

A találatok közül válaszd ki a gejzírkúpokról szóló szöveget!

Amennyiben a teljes oldal tartalmát szeretnénk megôrizni, akkor
a (Mozilla Firefox böngészôben) Fájl/Oldal mentése menüparancsra kat-
tintva menthetjük a kiválasztott mappába. 

Mentéskor különbözô fájltípusokat választhatunk, ami eltérô tárolást fog 
eredményezni.

6. feladat

Mentsd el többféle típusú fájlként!
Hasonlítsd össze az eredményt!

Ha egy szöveget akarunk menteni, akkor jelöljük ki a meg-
felelô részt az egérrel! Ezután a Szerkesztés/Másolás-ra kattintva 
az a vágólapra kerül. Majd a Szerkesztés/Beillesztés-sel a megfelelô 
dokumentumba illeszthetô. Szövegrész nem minden fájltípusból 
menthetô.

A kép és a dokumentum mentéséhez két különbözô eljárást válasz-
tottunk, de mind a két esetben bármelyik megoldás használható.

7. feladat

Mentsd el egy dokumentumba a kijelölt szöveget!
Formázd meg a dokumentumot!

A különbözô böngészôk között némi eltérés lehetséges a me-
nüpontok elnevezésében, esetleg a mentés lehetôségeiben is.

Mit tehetünk az interneten talált információkkal?

Milyen lehetôségek vannak képek mentésére?

Hogyan menthetôk a szöveges dokumentumok?

 A beillesztés lépései

• az egér jobb gombjával a képre 
 kattintunk,

• kiválasztjuk a „Kép másolása” me-
 nüpontot,

• a kép a vágólapra kerül,

• átváltunk a dokumentumablakba,

• a szerkesztésmenü beillesztés 
 parancsra kattintunk.

Kép címének
másolása

Oldal mentése

899898989
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Hogyan juthatunk információhoz az interneten?

Hogyan ôrizhetjük meg magunknak az interne-
ten szerzett információkat?

Milyen állományokat menthetünk el magunknak?

Mi a menete egy kép mentésének?

 Az információszerzésrôl, letöltésrôl, mentések lehetô-
ségeirôl már többször volt szó. Az interneten azonban 
nemcsak mások által feltöltött fájlokat érhetünk el, ha-
nem mi magunk is elhelyezhetünk különféle információ-
kat. A számtalan feltöltési lehetôség közül kiemelünk 
néhányat. Minden alkalommal ügyelni kell azonban
a közzétett anyagok tartalmára. 

Bizonyára sokan tagjai vagytok valamelyik közösségi
oldalnak (myvip, iwiw). Tekintsük át, mire lehet ezeket 
használni!

1. feladat

Tagja vagy-e valamelyik közösségi oldalnak? Ha igen:

• Miért regisztráltál?
• Milyen adatokat adtál meg magadról?
• Milyen idôközönként jelentkezel be?
• Mire használod tagságodat?
• Töltöttél-e fel magadról képeket? 

Amikor regisztrál valaki egy közösségi oldalra, elôször 
személyi adatait adja meg, teszi sok esetben mások 
számára is láthatóvá az interneten. 

Az album létrehozásakor megadható a csoport, amely-
nek tagjai láthatják a képeket. A regisztráció során érde-
mes meggondolnunk, milyen adatokat teszünk láthatóvá 
magunkról. Nem követhetô számunkra, hogy ki milyen 
céllal használja fel a közösségi oldalakról szerezhetô
információkat. 

A videók feltöltését a videómegosztó portálok teszik 
lehetôvé. Ilyenek például a YouTube, a Videa, a Daily-
motion vagy az Indavideo.

A feltöltés során a saját számítógépünkön talál-
ható fájlt átmásoljuk egy másik számítógépre 
(szerverre), az interneten keresztül.

 A Windows Live szol-
gáltatásait szintén re-
gisztráció után vehetjük 
igénybe. Ekkor kapunk 
egy tárhelyet, ahova sze-
mélyes adatokat, doku-
mentumokat, képeket 
tölthetünk fel.

(http://login.live.com)

• Kezdôlapon kiválasztjuk a „Profi l”-t,

• a menüben a „SkyDrive”-ra kattintunk,

• majd a „Fájlok felvétele” következik,

• kiválasztjuk a mappát,

• „Tallózás”-sal kiválasztjuk a megfelelô fájl(oka)t,

• végül a „Feltöltés” következik.

900909090
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2. feladat

Ha van rá mód, regisztrálj a Windows Live-ba!
Próbálj feltölteni egy képet! (Választhatsz az internetrôl is!)

 

 

Új mappa létrehozásakor adható meg a megosztás.

A korábban csak keresést és levelezést biztosító Google 
kiegészítette szolgáltatásait. Többek között fényképek, 
dokumentumok feltöltésére is lehetôséget biztosít.

A Google dokumentumok rendelkezik egyebek mellett 
saját szövegszerkesztôvel, táblázatkezelôvel, prezen-
tációkészítôvel. Az ezekkel létrehozott dokumentum 
mentéskor a felhasználó tárhelyére kerül.

A saját eszközökkel létrehozott vagy feltöltött doku-
mentumainkhoz engedélyezhetjük a hozzáférést mások 
számára.

Milyen feltöltési lehetôségeket ismertek?

Milyen fájlokat lehet feltölteni?

Miért kell körültekintônek lennünk ada-
taink megadásakor?

Ha korábbi dokumentu-
mot szeretnénk feltölteni, 
akkor a „Feltöltés” indítá-
sával kezdhetjük.

A kiválasztott állományt 
meg kell osztani másokkal.

A következô lépésben 
„Tallózás”-sal kiválaszt-
juk a megfelelô fájlt.

911919191
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Hova kerülnek a fájlok feltöltéskor?

Kik érhetik el feltöltött fájljainkat?

Milyen fájlok tölthetôk fel az internetre?

 A mai világban, amikor lényeges szempont az in-
formációhoz való hozzájutás sebessége, fontos, 
hogy ismerôseinkkel, barátainkkal is minél gyor-
sabban tudjunk kapcsolatot teremteni. Ehhez 
szükség van a gyors levélváltásra. Az interneten 
ez pillanatok alatt megtörténik.

A levelezésnek nagyon fontos feltétele, hogy le-
gyen levélcímünk. Enélkül nem írhatunk és nem 
kaphatunk levelet.

1. feladat

Milyen levelezôprogramokat ismersz?
Ki használ valamilyen levelezôrendszert?

2. feladat

 

Lehet-e valakivel azonos a postacímünk?
Mi szerepel egy postai levél címzésében?

Amennyiben elektronikus levelezést szeretnénk 
folytatni, elôször egy regisztráció során létre-
hozzuk saját postafi ókunkat. Levelezô szolgálta-
tást nyújtanak például: freemail, hotmail, gmail.

Az elektronikus levélcím mindig, két 
részbôl áll. Az elsô a felhasználó azono-
sítója, majd az @ (at – ejtsd et) jel után 
a második rész a szolgáltatót azonosítja. 
(E-mail cím például az R2-D2@gmail.hu.)

3. feladat

Hozz létre magadnak postafi ókot! 
Kattints a fi ók létrehozása gombra!

 Néhány személyi adatot meg kell adni!

A böngészôvel az azonosí-
tó is és a jelszó is megje-
gyeztethetô.

Az azonosító esetében ezt 
engedélyezhetjük, hiszen 
mások is ismerik. A jelszót 
azoban gépeljük be min-
den alkalommal!

4. feladat

Mire szolgál a jelszó?

5. feladat

Miért nem áruljuk el a jelszavun-
kat még a legjobb barátunknak 
sem?

Az „Elfogadom…” gombra kattintva létrehozza a postafi ókot.

A bö é ô l í

A személyi adatok feleljenek meg a valóságnak!

AA böbö éé ôô ll íí

A rendszer ellenôrzi, hogy 
egyedi legyen. Ha ilyet már 
talál, új azonosítót kér. (Ez 
többször is megismétlôdhet.)

A szerzôdési feltételeket célszerû elolvasni!

Bejelentkezési azonosító 
begépelése!

(Mindenki maga találja ki, 
olyan nevet adjon meg, 
amit meg tud jegyezni!)

A jelszó megadása következik.
(Minden bejelentkezéskor használnod kell!)

Jelszóválasztásnál két szempontot kell fi gyelembe venni!

Egy biztonságos jelszó 8-10 karakterbôl áll.
Tartalmaz kis- és nagybetûket, valamint számokat egyaránt.

sesem?m?

Tudjátok!
Amit két ember tud,
az már nem titok!

922929292
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 A fenti regisztráció viszonylag gyorsan, egyszerûen történt. 
De ahány levelezôszolgáltatás, annyiféleképpen történik
a postafi ók létrehozása. Más rendszerek jóval több kérdést is 
feltehetnek. Gondoljátok meg jól, hogy mire válaszoltok!

6. feladat

Sikeres regisztráció után írj egy barátodnak e-mail-t!
Értesítsd társad, hogy létrehoztál egy levélcímet!
Bele kell-e írni a levélbe az e-mail címedet? Miért?

Mellékletek csatolása a levélhez

 Gyakran fényképet is szeretnénk küldeni levelezôpartne-
rünknek.

7. feladat

Vajon mennyi képet lehet egy levélben elküldeni postán?
Nézz utána a belföldi postai díjaknak!

 Elektronikus úton mindez egyszerû. Gyors és olcsóbb is, ha 
már van internetelôfi zetésünk. Nézzük meg, hogyan küldhe-
tünk fényképet vagy más dokumentumot e-mail-ben!

Csatolt fájl(ok)

1. a címzett e-mail címe
2. levélírás
3. a küldeni kívánt fénykép(ek),
 fájlok csatolása
4. kattintás a „Csatolás” gombon
5. következô lépés a „Tallózás”

Csatol

Levél szövege

 Más programok használhatnak más kifejezést, például melléklet csatolása.
A tallózás a saját mappaszerkezetünkben történik.

Ott választjuk ki a küldeni 
kívánt állományokat.

Csatolni csak állományokat lehet, mappát nem. 
Megnyitáskor a kiválasztott fájlok neve belekerül a csatolt fájl vagy melléklet meg-
nevezésû ablakba.

Levelünkhöz szöveges dokumentumot, képet, videót, hangfájlokat is mellékelhe-
tünk. Ha túlságosan nagyméretû fájlt küldünk, az a továbbítás idejét növeli.

Bizonyos méretkorlátozások elôfordulhatnak akár a küldô, akár a címzett levele-
zôrendszerében.

A levelezés során találkozhatunk veszélyes üzenetekkel, gyakran vírusok is érkez-
hetnek. A csatolt állományok kártékony elemeket tartalmazhatnak. A spam-ek 
(kéretlen levelek) a rendszer túlterhelését okozhatják. A legtöbb levelezôrendszer 
ezeket megpróbálja szûrni. Ha fi gyelmeztetô jelzéssel érkezik küldemény, érde-
mes megfontolni, hogy megnyitjuk-e. Minél kevesebb fölösleges, ismeretlen levelet
fogadunk, annál kisebb támadási felületet hagyunk.

A webes levelezôszolgáltatások használatát mindig 
kijelentkezéssel fejezzük be! Ha ugyanis nem sza-
bályosan lépünk ki, a legközelebbi bejelentkezéskor 
esetleg jelszó nélkül is bárki hozzáférhet levelezé-
sünkhöz. Ne feledjétek, mindig vannak kíváncsi em-
berek!

d h f l k ll k lh

6. a „Küld” gombbal elindítjuk 
 a levélküldést

8. feladat

Küldj levelet osztálytár-
sadnak kép csatolásával!

Milyen feltételei vannak az interneten történô levelezésnek?

Hogyan épül fel az e-mail cím?

Miért használunk a levelezésben jelszót?

Milyen fájlok küldhetôk e-mailben?

Hogyan lehet fájlokat elektronikus levélben küldeni?

Küldés

933939393
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Hogyan küldhetünk elektronikus levélben fényképet?

Milyen következménye lehet a nagyméretû állományok 
küldésének?

Mit teszel, ha spam jelzéssel kapsz levelet?

Hogyan kell szabályosan lezárni egy levelezést?

1. feladat

Mi a kommunikáció? Mondj kommunikációs eszközöket!
  Mit jelent számodra a mobil szó?

 A mobil kommunikáció szónak többféle értelmezése is lehet-
séges.

Az egyik értelmezés szerint azt jelenti, hogy az emberek moz-
gásban vannak, és magukkal viszik a technológiát. Ezen eszkö-
zök közé tartoznak a vezeték nélküli telefonok, a hordozható 
számítógépek (laptop), PDA-k (Personal Digital Assistant –
digitális személyi asszisztens), lehetôvé téve, hogy a felhasználó 
információt szállítson a térben.

Másik értelmezés szerint a mobil kommunikáció az internettel 
kapcsolatos technológia, ami lehetôvé teszi, hogy az ember 
mozgás közben információt hozzon létre, információt továbbít-
son és információhoz jusson.

2. feladat

Milyen módon jutnak el az adatok egyik mobiltelefonról a másikra?

Mire használható a mobiltelefon a beszélgetésen kívül?

SMS (Short Message Service): rövid szöveges üzenetek küldésére és 
fogadására szolgál. 

Az MMS (Multimedia Messaging Service) egy multimédiás üzenetkül-
dési szabvány, mellyel kép(ek), videó(k) vagy hanganyag(ok) küldhetôk 
mobiltelefonra vagy e-mail címre. 

 Az MMS küldésére és fogadására nem minden telefon alkalmas.

A mobiltelefonok az adatokat átjátszóállomások hálózatán keresztül juttatják 
el a címzetthez. A modern készülékek az elsôdleges adatátviteli technológián
kívül akár több kommunikációs lehetôséggel is rendelkezhetnek. Ezek az infra-
kapcsolat, a bluetooth és az USB. 

Ezek a telefonok nemcsak beszélgetések, valamint szö-
veges és multimédia üzenetek továbbítására alkalma-
sak, hanem a WAP-szolgáltatás segítségével az internet 
elérése is lehetôvé válik. A WAP (Wireless Application 
Protocol) a vezeték nélküli információátvitel szabványa, 
tulajdonképpen egy „mobil HTML” a rádiós, rádiótele-
fonos információtovábbítás számára.

3. feladat

Milyen adatátviteli lehetôségek vannak a te telefonodon?
Használtad-e valamelyiket?
Milyen fájlokat küldtél már a telefonodról?

A telefonon található adatok (névjegyek, különbözô típusú multimédiafájlok) kül-
dése történhet MMS-ként, bluetooth-on vagy infrán, ha a készülék rendelkezik 
ezekkel az átviteli lehetôségekkel. A hálózat igénybevételének vannak költségei.
Ha az adatküldés két eszköz között a hálózat igénybevétele nélkül történik, akkor 
az ingyenes. A mobiltársaságok a szolgáltatás megrendelése után, meghatározott 
díjak ellenében lehetôséget biztosítanak az üzenetek internetre történô küldésére.

944949494
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4. feladat

Elemezzétek az ábrát!

Milyen információátadási lehetôségek olvashatók le az ábráról?

Milyen adatátviteli lépéseken keresztül juttathatunk el információt mobilkommuniká-
ciós eszközök között?

 
Az elsô közhasznú mobilhálózatot Amerikában 
építették ki 1946-ban. Ez a hálózat half-duplex 
átvitelû volt, ami azzal a hátránnyal járt, hogy egy-
szerre csak az egyik fél tudott beszélni (hasonlóan 
a CB-rádiókhoz, amelyekkel például a taxikban
találkozhatunk).

Az SMS szabványát az 1980-as években kezdték 
kidolgozni. Friedhelm Hillebrand kutatótársaival 
megállapította, hogy 160 karakter elegendô fon-
tos kérdések, illetve válaszok megfogalmazására.

Az MMS-szolgáltatás Magyarországon 2002. ápri-
lisa óta érhetô el.

A WAP és a WWW is a távoli eszközökre történô 
tartalomszolgáltatásra koncentrál olcsó, szabvá-
nyosított kliensszoftverrel, a böngészôvel.

A WAP-ot az alacsony sávszélességre, a kis memó-
riával és gyengébb minôségû kijelzôvel rendelkezô 
eszközökre optimalizálták. Azt is fi gyelembe vet-
ték, hogy a mobilkommunikációban használt esz-
közök korlátozott funkciójú beviteli eszközökkel 
rendelkeznek.

A témával kapcsolatosan még több érdekességet 
olvashatsz a

http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/ae/0/5905/wap.html 
weboldalon.

Mi az SMS?

Mi az MMS?

Milyen módon tud kapcsolatot te-
remteni két telefon egymással?

Mi a WAP?

Átjátszótorony

Szolgáltató

WEB

955959595
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