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Az alábbi témákat a két csoportban nem feltétlenül azonos időpontokban vettük át, hiszen 
fontos volt, hogy aktuálisan a csoport igényeihez igazodjunk. A számok nem az órák számát 
jelzik, hanem a témákét. Az alábbiak a tanultak felelevenítésére jók, a tanuláshoz azonban 
elengedhetetlen a közös munka. Az egyes témákról az alábbiakat tudtuk átvenni a 30 órában: 

1. Bevezetés a számítógépek világába 1. 

Egymással is, a számításechnika kialakulásának előzményeivel is, a számítógéppel is 
ismerkedtünk az alábbbiak szerint: 

Kezdetek… Mikor vált szükségessé? 

Az abakusz a historikusok szerint az első számolóeszköz, amelynek ősi formáit szinte 
minden ókori kultúrában megtalálták. 

1652 

Blaise Pascal mechanikus számológépet szerkesztett. Ez a számológép a mai 
számológépek egyik elődje. Lehetett vele összeadni és kivonni. 
1672 

Gottfried Wilhelm Leibniz: Pascal gépét továbbfejlesztette, osztani, szorozni és 
gyököt vonni is tudott.  

1936-ban Konrad Zuse megalkotta az első programozható elektromechanikus 
számológépet, a Z1-et. 1939 Z2; 1941 Z3. Repülőgépek és rakéták tervezéséhez 
használták. 

Az első generációs számítógépek 

1943-ban az angol titkosszolgálat Tommy Flowers matematikus vezetésével 
megépíttette a Colossust. Ez részben relés, részben elektronikus alapon épül fel, és 
a második világháborús német katonai rejtjelezőkód megfejtését segítette. 

Második generációs számítógépek: első képviselője az 1957-ben piacra dobott IBM 
608-as  

Harmadik generációs: integrált áramkörös 

Negyedik generációs: mikroprocesszoros 

Ötödik generációs:1991-től napjainkig 

A számítógép részei 

Bemeneti eszközök (ellátják  információkkal a számítógépet) 
Egér (számítógép kezelése, vezérlése) 
Billentyűzet  (írógép, vezérlésre is használható) 
Mikrofon (hangfelvétel és kommunikáció) 
Képolvasó  (fénykép vagy dokumentum) 
Webkamera (élő mozgókép 
 



Kimeneti eszközök: 
Monitor (megjelenítés)  
Nyomtató (papírmásolatok készítése) 
Hangszóró, fejhallgató (kommunikáció és zene) 
 
Tárolóeszközök: 
Merevlemez  (háttértár) 
Hajlékonylemez (szinte már kihalt) 
CD-ROM, DVD-ROM (írható memória) 
PenDrive, külső winchester, stb (egyre több adatot elbírnak, egyre gyorsabbak) 
 
Portok:  
Hálózati port (ahol az internet jön) 
USB-port (ahová a pendrive való) 
 

Az egér és a billentyűzet használata.  

Az egér egy bemeneti periféria, amely érzékeli a felhasználó kézmozdulatait és ez által 
küldi az utasításokat a számítógépnek. 

Az egér: 
Golyós egér (már elavult) 
 Optikai egér (legelterjedtebb) semmi járulékos mozgó mechanikai alkatrészt nem 
tartalmaz. Az elmozdulás érzékelését az alátétről a koordinátáknak (X,Y) megfelelő 
fénysugár pár visszaverődése szolgáltatja 
Vezeték nélküli egér 
Bluetooth egér 
Lézeres egér (drága,de egyre nagyobb teret hódít a piacon) 
Biometrikus egér (ujjlenyomat, biztonsági rendszer – csak előre meghatározott 
személyek használhatják)  
 
Az egérnek nevezett kis eszköz a monitoron látható elemek mozgatására, 
kiválasztására és megnyitására használható. A legtöbb egéren két gomb van, egy bal 
és egy jobb oldali. A műveletek többségét a bal gombbal kattintva lehet elvégezni. A 
jobb gomb egyéb műveletekre szolgál. Vannak összetettebb egerek, amelyeken 
további gombok is vannak.  
 

Az egeret PS/2 illetve USB bemeneten keresztül csatlakoztatjuk a számítógéphez.  

Egér elemei  
Bal gomb: 
egy klikk – kiválasztás, menű inditása  
egy klikk bal lenyomva – áthelyezés 
dupla klikk bal – program indítása, mappa megnyitása 
 
Jobb gomb – kilistázza a lehetséges műveleteket az állománnyal/objektummal együtt 
Az egér jobb gombjával tehát egy menü jeleníthető meg. Ebben a menüben a 
leggyakrabban használt műveletek vannak felsorolva, például a szöveg egyik helyen 
való másolására és a másik helyen való beillesztésére szolgáló parancs. Ezeket a 
menüket helyi menünek hívjuk. Felgyorsítják a műveletek végrehajtását. 
 



A hagyományos egéren két gomb között egy görgő is van! 

 
Görgő – lapozás az ablakokban, oldalakon.  
 
A kurzor (vagy helyőr) a beviteli eszköz (például egér vagy billentyűzet) aktuális 
pozícióját jelöli valamilyen módon az adott felületen.  
 

 
 
Ha mozgatja az egeret az íróasztalon, az egér mutatója (a kurzor) hasonló mozgást ír le 
a képernyőn. Az egérrel kiválaszthatja a képernyőn látható elemeket. Ahogy mozgatja 
a mutatót a képernyő különböző részei fölött, megváltoznak az elemek vagy maga a 
mutató. Ezek a változások arra utalnak, hogy rákattintással megnyithatja az adott 
elemet, vagy láthatja a hozzá kapcsolódó további lehetőségeket. Úgy nyithatja meg az 
elemeket, hogy föléjük viszi az egérmutatót, majd kétszer kattint az egér bal oldali 
gombjával. A dokumentumokon belül az egérrel választhatja ki azt a helyet, ahol 
elkezd gépelni. 
Kipróbáljuk rögtön    
 
Vigye a mutatót a dokumentum megfelelő helyére, kattintson oda, ahová be szeretné 
írni a szöveget, majd kezdjen el gépelni a billentyűzeten. Ha át szeretne helyezni egy 
elemet, kattintson rá, majd az egérgombot lenyomva tartva húzza át a kívánt helyre. 
Amikor az elem az új helyén van, engedje fel az egérgombot. 
 
Az egérhasználat gyakorlása feladatokkal (otthon is szükséges). 

 
Billentyűzet 

A billentyűzet egy bemeneti eszköz, amely által irányítjuk a számítógépet, bevihetünk 
jeleket, számokat és betűket. 
 A mai billentyűzetek többsége 104-105 billentyűt tartalmaz, de több 
karaktert/műveletet is elérhetünk a CTRL, ALT illetve SHIFT billentyű és még egyéb 
billentyű kombinációjával. 
 PS/2 illetve USB bemeneten keresztül csatlakoztatjuk a számítógéphez. 
 
Billentyűzet az alapértelmezett beviteli eszköz (periféria) 
 



 
 
A billentyűzet fő részei:  
 
Funkcióbillentyű: feladatbillentyű 
Alfanumerikus: betűk, számok írásjelek 
Kurzormozgató: nyilak 
Numerikus: számbillentyűzet 
 
 



Jó, ha tudjuk: 
 
Melyik billentyűt használhatjuk törlésre?  (Del, Backspace, Ins) 
Melyik billentyűt kell használnunk az e-mailcímekben előforduló @ jel beírásához? 
(Alt Gr + V) 
Melyik billentyűt használhatjuk a jobbra görgetésre? (jobbra nyíl) 
Melyik billentyűt használhatjuk folyamatos nagybetűírásra? (Caps Lock) 
Melyik billentyűt használhatjuk a zárójelekhez? (Shift + 8 vagy 9) 
Melyik billentyűt használhatjuk a Nagybetű írására? (Shift) 
Melyik billentyűt használhatjuk arra, hogy a jobb oldali számbillenyűk használhatóvá 
váljanak? (Num Lock) 
Melyik billentyűt használhatjuk kilépésre? (Esc, Alt + F4) 
  
 
A billentyűzet használata (alábbiak is mindig azonnali kipróbálással együtt 
jegyezhetőek meg, többször kell ismételni, főként a gyakran szükségeseket): 
 
Számbillentyűzet (NumLock) 
Betű- és számbillentyűk: Ezekkel a billentyűkkel vihet be betűket és számokat. 
  
Speciális billentyűk: Egyes billentyűk, például a Control (CTRL), a SHIFT, a 
SZÓKÖZ, az ALT, a CAPS LOCK és a TAB speciális billentyűk. Ezek a speciális 
billentyűk különféle feladatokat látnak el, attól függően, hogy mikor és hol használja 
őket. 
  
Írásjelbillentyűk: Az írásjelbillentyűk az írásjelek megjelenítésére használható 
billentyűk, ilyen a kettőspont (:), a pontosvessző (;), a kérdőjel (?), a szimpla (') és a 
dupla idézőjel ("). 
  
Parancsbillentyűk: Parancsbillentyű például az INSERT (INS), a DELETE (DEL) és a 
BACKSPACE. Ezekkel a billentyűkkel szöveget és más objektumokat szúrhat be és 
törölhet. Az INSERT billentyűvel a beszúrás funkció ki- és bekapcsolható. A funkció 
kikapcsolt állapotában gépelés közben a beszúrási ponttól jobbra található karaktereket 
írhatja felül. A funkció bekapcsolt állapotában szöveget vihet be a beszúrási ponttól 
jobbra anélkül, hogy az ott található karaktereket vagy szöveget felülírná. A beszúrási 
pont az a villogó függőleges vonal, amely jelzi, hol jelenik meg a beírt szöveg. A 
DELETE billentyűvel a beszúrási ponttól jobbra található szöveget, karaktereket vagy 
egyéb objektumokat törölheti. A BACKSPACE billentyűvel a beszúrási ponttól balra 
található szöveget, karaktereket vagy egyéb objektumokat törölheti. A DELETE és a 
BACKSPACE billentyű működése a használt számítógép típusától függően változhat. 
 
 
ENTER vagy RETURN billentyű: A billentyű felirata ENTER vagy RETURN lehet, a 
használt számítógép gyártójától függően. Ezzel a billentyűvel viheti a beszúrási pontot 
egy új sor elejére. Egyes programokban ezzel küldhet parancsokat a számítógépnek, és 
ezzel indíthatja el egy adott feladat végrehajtását. 
  
Navigációs billentyűk: Navigációs billentyűk például a nyílbillentyűk, valamint a 
HOME, az END, a PAGE UP és a PAGE DOWN billentyű. A nyílbillentyűkkel 
mozgathatja a beszúrási pontot fel, le, jobbra és balra. A HOME billentyűvel a kurzort 
a szöveg aktuális sorának elejére, vagy a dokumentum legelejére viheti. Az END 
billentyű ezzel szemben az adott programtól függően a sor vagy a dokumentum végére 
viszi a kurzort. A PAGE UP billentyűvel egy dokumentum megjelenítése közben egy 



lappal feljebb, míg a PAGE DOWN billentyűvel egy lappal lejjebb ugorhat. A PAGE 
UP és a PAGE DOWN billentyű hatása programonként eltérő. 
  
Funkcióbillentyűk: Az F1-től F12-ig jelzett billentyűk a funkcióbillentyűk. Ezekkel 
meghatározott funkciókat használhat. Ezek programonként eltérnek. Az F1 billentyű a 
legtöbb programban a program súgófájlját jeleníti meg. Egyes billentyűzeteken 
kevesebb funkciógomb található. 
  
Számbillentyűzet: Nem minden billentyűzeten található számbillentyűzet. Ha igen, ez 
a külön billentyűcsoport tartalmazza a számokat (0-tól 9-ig), néhány speciális 
karaktert és a navigációs jeleket. A számbillentyűzeten található NUM LOCK 
billentyű teszi lehetővé a számbillentyűk és a navigációs billentyűk közötti váltást. 
  
Windows billentyű: A CTRL és az ALT billentyűk között található a Windows 
billentyű. Ezen a Microsoft emblémája vagy a Windows zászló látható. Ezzel a 
billentyűvel indíthatja el a Start menüt, illetve egy második billentyűvel együtt a 
leggyakoribb Windows-műveletek is elérhetők vele. A Windows billentyű pontos 
használata programonként változhat. 
  
(gyakorlati feladat otthona: szöveg begépelése, navigálás a szövegben, 
billentyűparancsok kipróbálása, felderítve ki mennyire ismert ez ügyben.) 

2. Bevezetés a számítógépekvilágába 2. 

Számítógép főbb mappáinak ismertetése. Mappák létrehozása (az asztalon), 
megnyitása, törlése, visszaállítása. Pendrive , CD használata.  

A számítástechnika alapfogalmai 

Hardver (vasak) - kézzel fogható 
Szoftver - nem fogható kézzel 
 (Operációs rendszer és más programok) 
Programok 
Adat (szöveg, kép, hang) 
Hálózat 

A hardver 

 Hardvernek nevezzük a számítógép minden fizikai elemét. Ide tartoznak a bemeneti 
eszközök, a feldolgozóeszközök, a tárolóeszközök és a kimeneti eszközök. A billentyűzet, az 
egér, az alaplap, a monitor, a merevlemez, a kábelek és a nyomtató mind hardver. A 
számítógépekben bemeneti és kimeneti eszközökre van szükség a különböző feladatok 
elvégzéséhez. 

  

Az operációs rendszerek 

 A hardveren kívül a számítógépnek szoftverre is szüksége van a működéshez. A szoftver látja 
el a hardvert a különböző feladatok végrehajtását előíró utasításokkal. 

A számítógép legfontosabb szoftvere az operációs rendszer, amely vezérli és kezeli a 
számítógéphez kapcsolt hardvert. Az operációs rendszer felületet szolgáltat, amelyen 
keresztül kommunikálhatunk a számítógéppel. A felhasználói felület lehet szöveges vagy 
grafikus alapú. A legtöbb operációs rendszer grafikus felületet biztosít, amely képek és ábrák 



felhasználásával könnyíti meg a felhasználó számára a számítógéppel való kommunikációt. A 
grafikus felületű operációs rendszerek könnyen kezelhető felületet biztosítanak a hardverek és 
a szoftverek telepítéséhez.  

  

Programok 

 A hardver és az operációs rendszer együttesét platformnak nevezzük. A programok, más 
néven alkalmazások ezen a platformon végeznek feladatokat. Sokféle program létezik. Egyes 
programokat különféle feladatok elvégzésére (például levelek írására, számítások elvégzésére 
vagy e-mailek küldésére) használhat.  

 Adat 

 A programok azokat az adatokat dolgozzák fel, amelyeket Ön bemenetként megad a 
számítógép számára. Ezek lehetnek szöveg, kép-, hang- vagy videóanyag formájában, az adott 
program feladatától függően. Például a Számológép számok formájában kér adatbevitelt. 
Hasonlóan a Hangrögzítő hang formájában érkező adatokkal dolgozik. 

 Hálózat 

 A számítógépeket össze lehet kapcsolni más számítógépekkel, hogy megoszthassák adataikat 
és hardvereszközeiket. Az adatmegosztás céljából összekapcsolt számítógépeket és a 
hozzájuk tartozó eszközöket együttesen hálózatnak nevezzük. A hálózatok használhatók 
adatok és eszközök (például nyomtatók) megosztására is. A hálózatok számos előnnyel járnak 
a hozzájuk kapcsolt számítógépek számára. A hardver és a szoftver megosztása mellett a 
felhasználók megoszthatják fájljaikat és kommunikálhatnak egymással a hálózaton.  

Szoftverek 

1., Operációs rendszerek  
(pl.: Windows, Dos, Linux) 
2., Rendszerközeli szoftverek  
(pl.: WinRar, Total Commander, Norton Anti Virus) 
3., Általános célú felhasználói programok 
(pl.: játékok, szövegszerkesztők, videóvágók, zenelejátszó) 
4., Egyedi célú felhasználói programok 
(pl.: egy cég egyedi ügyviteli rendszere, vagy raktárprogramja)  
 
  
 

Operációs rendszer 

↓ 

Olyan program, amely a számítógép alapvető működését biztosítja.  

 

Feladatai például: 



Fájl (állomány) kezelés  
(létrehozás, átnevezés, törlés stb.) 
Mappa (könyvtár) kezelés 
létrehozás, átnevezés, törlés stb.) 
Erőforrások elosztása 
Estleges hibák jelzése 
Programok futtatása 
Stb. 
 

 
 

 

Operációs rendszer 

↓ 

Fájl (információtárolási eszköz) 
Ikon (könyvtárt, alkalmazást, eszközt jelképez) 
Program ikon 
Mappa ikon 
Zárt mappa ikon 
Fájl ikon  
 

A Windows grafikus felülete 

Asztal 
Tálca 
Start menü 
Információs terület 
Információs ikonok (hálózati kapcs., hangerőszabályzó, akku töltöttség), Óra 

Windows → ablakok 
(asztal, tálca, start menü) 

 



 
 
Fejléc 
Címsor 
Menüsor 
Eszköztár (ikonsor) 
Állapotsor 
G 
ö 
r 
d 
í 
t 
ő 
s 
á 
v 

Munkaterület 

K 
e 
r 
e 
t 

 

Ablak műveletek 

Ablak nyitása (=program indítása) 
dupla kattintás, Enter  

Ablak bezárása 
 X 

Ablak méretezése 
Kis méret, előző/teljes méret, kereténél „vonszolva”,  

Ablak áthelyezése 
nem teljes méretnél: fejlécénél fogva vonszolva 

Váltás ablakok között 
rákattintás az ablakra, tálcáról kattintással 

Mappák 

A mappákat a Windows (a fájloktól jól elkülöníthető módon) ikonnal jelzi, mely mellett a 
nevét is feltünteti. 

Mappa létrehozása 
jobb egér gomb a szülő mappában, Új/Mappa 



Mappa átnevezése 
jobb a mappa ikonján, Átnevezés 

Mappa törlése 
jobb a mappa ikonján, Törlés 

Fentikhez szöveges magyarázat. A számítógépen lévő információtárolási egysége a fájl (file). 
Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat, vagy program. A fájlban tárolt adat 
tetszőleges, lehet szöveg, grafikus kép, hang stb 

Az ikon a számítástechnikában egy kis képet jelent, melynek mérete általában egy fájlt, 
könyvtárt, alkalmazást vagy eszközt jelképez egy operációs rendszerben. 

 

 

 

Most nézzük meg az ikonokat egy picit tüzetesebben, hogy jobban megértsük őket, 
különböző fajtáikat és funkcióikat. Ide most 4 ikont helyeztem nektek ki középre az asztalra, 
ezek közül az első balról haladva a program ikon! Ide már múl órán is említett internet 
böngésző programunk ikonját helyeztem. Ez a program ikon mindig az adott program logóját 
viseli, és tulajdonképpen az adott program gyors elérését teszi lehetővé, bal egér gombbal 
kettőt rákattintunk a programikonra, akkor az adott program megnyit. Ezt most tegyük is meg! 
Meg is nyitott az internetböngésző programunk, el is kezdhetjük a használatát!  

A tanult módon zárjuk most be a bal egér gombbal kattintsunk egyet a kereszt gombra és a 
program bezár.  

A következő a mappa ikonja. A mappa tárolásra alkalmas, mégpedig fájlok tárolására, 
tulajdonképpen akkor lehet hasznos egy mappa, hogyha egy adott témában sok fájlunk 
létezik, van a gépünkön, akkor a mappába összegyűjthetjük egy helyre ezeket a fájlokat. És 
nem szanaszét lesznek a gépen. Mappát mi is létre tudunk hozni. Ezt is meg is mutatom most, 



hogy hogyan kell, jobb egér gombbal kattintsunk egyet az asztalra. Ezáltal kijön az a kis 
panel, és itt kattintsunk az új fülre ill csak menjünk rá az egér kurzorával és tulajdonképpen 
kijön nekünk egy új panel és ezen a panelen válasszuk ki a mappa feliratot és kattintsunk rá a 
bal egér gombbal egyet. Ezáltal létrehoztunk egy mappát. Ez a mappa most üres, a bal egér 
gombbal kettőt rákattintunk akkor megnézhetjük a tartalmát. Ez a mappa most üres, de 
alkalmas arra, hogy végtelen számú, ill. a gépünk kapacitásától függő fájlokat el tudunk 
helyezni benne.  

Hasznos lehet a szortírozásban, ha a témán belül további szortírozást akarunk csinálni, akkor 
ezeket további mappákban tehetjük meg. (mappa mappán belül) 

A következő ikonunk szintén egy mappa ikon, viszont ez annyiban különbözik az előbb 
említettől, hogy ez zárt. Egy kis zipzár jelöli ezt. Ez azt jelenti, hogy ez a mappánk össze van 
tömörítve. Miért is jó a tömörítés és mi is ennek a funkciója. A tömörítés lényege mindig a 
méret kicsinyítés! Ugyanis a fájljainknak bizonyos mérete van! Tömörítést hasznos lehet 
hogyha emailben akarunk küldeni egy fájlt, de a fájl mérete mondjuk túl nagy. Akkor ezt 
összetömörítjük és így kisebb méretben már el tudjuk küldeni valakinek emailben. Aki aztán 
majd azt letölti a saját gépére és ezután kicsomagolja és el tudja olvasni meg tudja nézni az 
adott fájlt. A kicsomagoláshoz kicsomagoló programra van szükségünk. Ezt meg fogjuk 
tanulni.  

A negyedik ikon egy fájl ikon. Ez a fájl magába hordozza annak a programnak a logóját 
amelyben ezt a fájlt készült. Ez a fájl egy word fájl. És ott van a word logója, viszont 
annyiban különbözik a program ikontól, hogy ez nem csak magát a programunkat indítja el, 
ez esetben a wordporgramot, hanem meg is nyitja az adott fájlunkat, ebben a word 
programban íródott fájlunkat. 

 

3. Bevezetés az internet világába 

Az internet elvi működése és felhasználási lehetőségei (e-mail, FTP, WWW stb.). A 
Chrome, Explorer program alkalmazása, ismertetésük, felépítésük. A World Wide 
Web használata.  

Mi is az az internet?  

Az internet ma már közmű 

2021-ben a felhasználók száma 4,66 milliárd fő a világon 

  

A gyökerek az 50-60-as évekig nyúlnak vissza (katonai fejlesztések, civil szférába 
való átszivárgása) 

1957. október 4-én a Szovjetunió fellövi az első mesterséget holdat a Szputnyik 1-et 

 

 



 

USA válaszreakciója , szükség van egy esetleges atomtámadást kivédő számítógép 
hálózatra. 

David Eisenhower akkori elnök elrendeli a DARPA felállítását (USA védelmi 
minisztérium kutatási részlege) 

Itt 1969-ben elkezdett működni az ARPANET ami a mai internet őse. 

1971-be  Ray Tomlinson feltalálja az e-mailt és a @ jelet.  

 

Arpanet 

Eleinte kutatási és hadászati célokra volt alkalmas 

80-as években egyre terjed civil körökben is 

1983-ban a könnyebb kezelhetőség érdekében létrejön a DNS(Domain Name System) 
(lehetővé tette, hogy ne bonyolult IP címeket kelljen begépelni, hanem elég tudni a 
weboldal nevét) 

1983 ARPANET-ből MILNET néven leválasztják a hadászati szegmenst 

Megszületik az internet.  

 

A NSF cég felismeri, hogy a hálózat döntő fontosságú lehet a tudományos kutatásban, 
ezért nagy szerepet vállal az internet bővítésében.  

1985-86-ban kiépítik a NFS 6 szuperszámítógép központját és az így kialakult hálózat 
összekapcsolták az ARPANETTEL. 

NFSNET felváltja az ARPANETET 

A 80-as évek végétől számos ország kezdett gerinchálózatokat kiépíteni (egymással és 
az nfsnettel is alkottak hálózatot) 

 

Az eredetileg katonai szakmai célokra tervezett hálózat, gyorsan általános 
kommunikáció, információtovábbító médiává vált.  

Mi is az az internet?  
Világméretű hálózat 

A World Wide Web (WWW) információ-megosztó modelljére épül 

Nyilvános hálózat 



USA-ban indult (Az 1980-as évekre az USA minden egyeteme rácsatlakozott a 
hálózatra, 80-as évek közepén megjelenik Nyugat-Európában, 90-es évekre elérte 
Közép-Kelet-Európát ) 

Gazdasági vállalkozások,  állami és oktatási intézmények, egyedi számítógépek és 
civil szervezetek is megtalálhatók  

Az internet a nyilvános hálózatok egymással összekapcsolt, világméretű hálózata, 
amelyen információcsere folytatható.  

 

Sokan az internet és a World Wide Web (Világ Széles Háló, világméretű hálózat) 
fogalmát azonosnak gondolják, de ez nem így van. Az internet hálózatok szinte 
beláthatatlan sokasága, amely globálisan több millió számítógépet képes 
összekapcsolni, ahol bármelyik számítógép kommunikálhat egy másikkal, amíg 
mindkettő kapcsolódik az internethez. A World Wide Web pedig egy információ-
megosztó modell, amelyre az internet is épült, az internet egyik szolgáltatása, a 
legismertebb az összes közül. A WWW a HTTP protokollt használja, ami csak egy 
azon nyelvek közül, amelyen az internet alapul. A WWW alapvetően három jól 
elkülöníthető típusú komponensből épül fel: a HTML-nyelven íródott Web-oldalak 
tartalmazzák magukat az információkat illetve abba beágyazva a más információ-
forrásokra mutató hyperlinkeket. Ezeket a web-oldalakat az ún. Web-szerverek teszik 
elérhetővé az Internetre kapcsolódó más gépek számára a HTTP protokoll 
felhasználásával. Az ügyfél programok vagy más néven Web-browserek feladata ezen 
oldalak lekérése a szerverektől és a bennük található információ formázott 
megjelenítése a felhasználó számára. A HTML (HyperText Markup Language - 
hypertext jelölő-nyelv) az SGML (Standard Generalized Markup Language) egy 
specifikusan a Web számára átalakított módozata. A nyelv lehetőséget nyújt a normál 
információs szövegben bizonyos jelölő blokkok, ún. tag-ek elhelyezésére, melyek 
információkat és utasításokat tartalmaznak a browserek számára a dokumentumok 
tartalmával, megjelenítésével és viselkedésével kapcsolatban. 

Az internet eredetileg az Egyesült Államok államigazgatási és oktatási intézményei 
közötti kommunikáció eszközeként jött létre. Később egyre több hálózatot 
csatlakoztattak hozzá, és ezáltal rendkívül hatásos közege lett az információk és a 
gondolatok cseréjének. Mára az internet számos gazdasági vállalkozást, állami és 
oktatásügyi intézmény hálózatát, valamint egyedi számítógépeket köt össze, amelyek 
így képesek egymással adatokat megosztani. Az internet sokféle szolgáltatást nyújt 
azoknak, akik használják: továbbítani lehet vele a fájlokat másoknak, illetve 
elektronikus levelekben, más néven e-mailekben üzenetek küldésére nyílik mód. 

Mire jó az internet?  

Információkeresés; Szórakozás; Kapcsolattartás; Munka; … 

Az internetre való csatlakozás módjai 

Vezetékes internet (Modem) 

Vezeték nélküli internet  WIFI (Router) 

Mobil internet 



Internet stick-ek 

Közben nem felejtjük el gyakorolni a korábbiakat!! 

 

4-5. Böngészés 1-2.. 

Böngészés gyakorlása, munka a böngészőben. Kiinduló oldalak, kedvencek, 
könyvjelző használata.  
Képek, videók keresése, letöltése. Letöltött anyagok, megnyitása, áthelyezés saját 
mappába, pendrivera.  

Böngészők 
Böngészőknek nevezzük azokat a programokat, melyek segítségével az interneten különböző 
weboldalakat kereshetünk meg. 
 
A böngésző programok képesek a különböző programozási nyelveken,megírt oldalakat 
képekkel, linkekkel, animációkkal, hangokkal együtt megjeleníteni. 
 
Manapság sokféle böngésző áll rendelkezősünkre. Használatuk egyszerű.  
 
 
 
A legelterjedtebb internet böngészők 
elérhetők magyar nyelven 
ismerik a legfontosabb internetes szabványokat 
ingyenesen letölthető  
biztonságos 
 
Böngészők 
Mozilla Firefox  
Internet Explorer 
Chrome 
 
 
Microsoft Internet Explorer 
Része a Windows operációs rendszernek. 
A legelterjedtebb böngészőprogram volt. 
 
Chrome 
Ikonja:   

 



 

Google:  www.google.hu 
Keresőmotor 
 
 
Általános tudnivalók 
A Google által fejlesztett számítógépken, tableteken, okostelefonokon futó webböngésző 
program  
2008 szeptemberében jelentették meg az első verziót 
 A névválasztás ironikus 
2014 januárjában a Chrome világszinten a legnépszerűbb böngésző volt. 
 

Keresés az interneten!  

Képet, szöveget, zenét, stb. sokféle módon kereshetünk az Interneten. 

-  A legcélszerűbb, ha a keresésre kialakított webhelyek (Keresők) segítségével keresünk. 

KULCSSZAVAS KERESŐK 

A kulcsszavas keresők segítségével adott szavak vagy kifejezések előfordulására kereshetünk. 
Ilyen kereső például a Google (www.google.com vagy www.google.hu).  
A találatokra kattintva juthatunk el arra az oldalra, amely az általunk keresett témával 
foglalkozik.  

KULCSSZAVAS KERESÉS 
 
Hírportálok:       Hasznos oldalak… 
index.hu 
origo.hu 
24.hu 
blikk.hu 
nlcafe.hu 
hvg.hu 
nemzetisport.hu 
444.hu 

Hasznos oldalak: 

menetrendek.hu 

port.hu 

hazipatika.com 

mindentudas.hu 



wikipedia.hu 

ezenanapon.hu 

tapolca.hu 

 

Képek keresése és mentése…. 

google.hu 
képek fül 
Képre kattintunk jobb egérgombbal 
„kép mentése másként” 
Kiválasztjuk a mappát 
 

Online térképek ,Google maps… 

A Google által fejlesztett ingyenes internetes térképszolgáltatás. Az elérhető térképek és 
műholdfelvételek az egész Földet lefedik. 

Gyakoroljuk a térképhasználatot! ☺  

Videók keresése az interneten…. 

Youtube.com 

Indavideo.hu 

Tanuljuk meg lépésről-lépésre a videók keresését! ☺ 

A YouTube nyilvános videómegosztó webhely, ahol a felhasználók videókat tölthetnek fel és 
nézhetnek meg. (2005 a megalakulása) 

 több tartalommal rendelkezik, például ide sorolhatóak a filmek, sorozatok, zenés videók, 
amatőr videók stb… 

A felhasználók rendelkeznek egy úgynevezett csatornával, ahol videókat és linkeket 
oszthatnak meg a feliratkozóiknak és az érdeklődőknek. 

A YouTube csatorna tulajdonosoknak lehetőségük van a bevételszerzésre a feltöltött videók 
nézettsége által. Fontos a szerzői jog és ennek tiszteletben tartása, amelyre a háttérmunkások 
nagyon figyelnek. 

A marketingesek körében a legelterjedtebb, reklámozásra használt felület a YouTube videós 
platform. Egyre nagyobb mértékű a videók által történő reklámozás. Részben ez is hozzájárul 
a vloggerek számának növekedéséhez. 



A feltöltött videók nagy részét magánszemélyek szolgáltatják, de a feltöltők között vannak 
nagy, profitorientált tartalomszolgáltató cégek is. Manapság több nagyobb médiavállalatnak is 
van saját csatornája a YouTube rendszerében 

 

 

4. Kommunikáció az interneten 

Internet mint kommunikációs csatorna. A Számítógépen található kommunikációs 
programok ismertetése. 
Az e-mail fogalma, ingyenes e-mail postafióklétrehozása, Levelező program 
felépítése, használatánakismertetése. Levélküldése, fogadása.  

Az online vagy digitális kommunikáció az információk digitális eszközökön keresztül történő 
cseréjét jelenti. 

Az online kommunikációra használható eszközök és szolgáltatások köre napról napra 
rohamosan bővül. Egyre fontosabb, hogy képesek legyünk közöttük eligazodni és jól 
használni őket. 

A kommunikációs szolgáltatások számos csoportba sorolhatók: 

 weboldalak, 
 elektronikus levelezés, 
 azonnali üzenetküldés, chat, 
 fórumok, 
 blogok, videóblogok, 
 közösségi szolgáltatások, 
 tudástárak, 
 levelezőlisták, hírlevelek, 
 csoportos üzenetküldés, 
 IP-telefonálás, 
 kép- és videómegosztók. 

A kommunikáció időbeli lefolyása szerint lehet szinkrón vagy aszinkron. 

Az első esetben a kommunikáció lezajlásakor mindkét fél online jelen van a hálózaton. A 
 második esetben nem kell mind a két félnek egyszerre jelen lennie a kommunikációs 
csatornán, az egyik fél gyakran offline. 

Szinkrón kommunikációs forma például az azonnali üzenetküldés, aszinkron például az e-
mail. 

A kommunikáció iránya szerint lehet egyirányú vagy kétirányú, attól függően, hogy 
mindkét fél küldhet-e üzeneteket. 

Az azonnali üzenetküldő vagy chat alkalmazásokkal gyors szöveges üzeneteket válthatunk 
hálózaton keresztül. Alapfunkciója szerint a kommunikációban részt vevő felek valós időben 
(szinkrón módon) beszélgetnek egymással, de legyakrabban a rendszer tárolja is az 
üzeneteket, később is elolvashatjuk őket. Gyakran lehetőség van videóüzenetre és csoportos 
üzenet küldésére is. 



A hagyományos weboldalakkal elletétben, ahol a tartalmat a weboldal üzemeltetője 
szolgáltatja, ma gyakran használunk web 2.0 szolgáltatásokat. Az ilyen weboldalaknál a 
szolgáltató csak a keretrendszert biztosítja, az oldal tartalmát maguk a felhasználók hozzák 
létre bejegyzéseikkel. A közösségi szolgáltatások, tudástárak, blogok, fórumok mind ide 
tartoznak. 

A fórum olyan internetes közösség, ahol egy meghatározott témában cserélhetünk véleményt, 
információt a fórum tagjaival. A fórum hozzászólásait szabadon olvashatjuk, de ahhoz, hogy a 
fórumra hozzászólást írhassunk, általában regisztrálni kell. A hozzászólásokat adminisztrátor 
ellenőrizheti, megjelenésüket szabályozhatja. 

A blog egy olyan oldal, ahol a blog tulajdonosa időről időre újabb bejegyzéseket tesz közzé. 
A bejegyzések lehetnek szövegesek, vagy akár videóbejegyzések is. A blog látogatói 
hozzászólhatnak a bejegyzésekhez. 

A tudástárak vagy wikik online lexikonok, amelyek a hagyományos lexikonokhoz 
hasonlóan szócikkeket tartalmaznak. Legismertebb közülük a Wikipédia. 

A levelezőlista szintén egy közös fórum, amelyet a listagazda hoz létre, és ő veszi fel a tagjait 
a listára. A tagok által a listának címzett leveleket minden tag megkapja, és válaszolhat rá. 

Sokféle közösségi szolgáltatást ismerünk. Közös bennük, hogy azokkal az oldalra regisztrált 
tagokkal, akikkel ismeretség köt össze minket, valamilyen tartalmat oszthatunk meg. Ez lehet 
szöveg, kép és videó. Szolgáltatásuk világszerte egyre népszerűbb, némelyiknek már több 
milliárd felhasználója van. 

 

E-mail… 

Az e-mail kifejezés az angol electronic mail, vagyis elektronikus levél, rövidített változata. 
Az Internet legtöbbször használt szolgáltatása az elektronikus levelezés.  
 
Nem kerül plusz költségbe 
Másodpercek alatt elér a címzetthez 
Nem csak szöveget, de képet, videót, egyéb dokumentumot is küldhetünk 
Kényelmes 
 

A kész üzenetet úgy küldhetjük el, hogy pontosan megadjuk a címzett e-mail címét, de arra 
is lehetőségünk nyílik, hogy egy adott üzenetet egyidejűleg akár több címzettnek is 
elküldhessünk. 

Az elküldött üzenetek egy elektronikus postaládában tárolódnak el egészen addig, amíg a 
címzett meg nem nyitja őket. Ahhoz, hogy lássuk azt, hogy érkezett-e új levelünk, érdemes 
időnként benézni az elektronikus postaládánkba. Miután elolvastunk egy üzenetet, 
továbbküldhetjük azt másoknak is, törölhetjük vagy akár ki is nyomtathatjuk. 

Minden internetszolgáltató kínál valamilyen e-mail megoldást, és ami ennél is fontosabb, a 
kínált e-mail szolgáltatással lehetővé válik, hogy bárkivel, bárhonnan képesek legyünk 
levelezni.  

Az elküldött levél általában pár másodperc, de legfeljebb pár perc alatt megérkezik a 
címzetthez. 



 

e-mail cím létrehozási módok: 

internetes weboldalon keresztül: freemail.hu     citromail.hu        gmail.com        yahoo.com 
saját szolgáltatónál: digi.hu   telecom.hu    telenor.hu    vodafone.hu     
van egy saját domain név: szalai.hu 
felhasználónév@domainnév.hu 
 

Saját e-mail cím készítése: 

- Böngésző program címsorába írja be:   gmail.com 

Regisztráció oldalon hozhatja létre fiókját. 

Űrlap kitöltése  

„készüljön el a fiókom” gomb 

Gyakorlásként, küldjünk,  fogadjunk e-mailt. ☺ 

5. Közösségi oldal használata 

Közösségi oldalak 

A közösségi oldalak, vagy közösségi hálók, azon az elven működnek, hogy a felhasználó az 
ismerősei segítségével találja meg más ismerőseit az adott oldalon.  

A működési elv általában meghívásos: ha valaki már tagja a közösségnek, akkor további 
külsősöket hívhat meg, ezek regisztráció után ismét további felhasználókat hívhatnak, és a 
folyamat így elvileg végtelen.  

Hogyan lehet felkerülni egy ilyen közösségi oldalra? 

 Regisztrálás 
 Saját adataink megadása 
 Profilkép feltöltése 
 Biztonságos jelszó 
 Esetleges kétszintes beléptetési rendszer 
 Ismerősök keresése 
 üzenetváltások 

Legnépszerűbb közösségi oldalak : 

 Facebook 
 Instagram  
 Snapchat  
 Twitter  
 TikTok  

Instagram: Fényképek videók megosztása; Lehetőség az emberek követésére; Influencereket 
termel az oldal (Az influenszer (az influencer magyarul  is ugyanez a kifejezés) egy olyan, a 
közösségi médiában ismert ember, aki véleményvezérként képes befolyásolni rajongói, 
követői véleményét, életmódját, döntéseit és vásárlási szokásait; Reklámozás 



Snapchat;  Kép és videó küldő multimédiás mobil alkalmazás; Ismerősök felkeresése; 
Filterek, szűrők beállítása; Időzített kép, vagy videó megjelenítés 

 

TikTok 

egy kínai videomegosztó közösségi hálózati szolgáltatás, amit 2012-ben alapítottak a 
Pekingben 

Rövid tánc-, szinkron-, komédia- és tehetségvideók készítésére szolgál 

az alkalmazást használó gyermekek és fiatalkorúak ki vannak téve szexuális ragadozóknak. 

2019. augusztus 3-án a Madrasi Legfelsőbb Bíróság előtt egy eljárásban arra kérték az indiai 
kormányt, hogy tiltsa be az alkalmazást, mert az „elősegíti a pornográfiát” és „nem megfelelő 
tartalmat is megmutat.” 

Előnyök: Vicces videók készíthetők; Tehetségek be tudnak mutatkozni; Szórakoztat 

Hátrányok: Elferdíti a valóságot; Hamis képet ad (filterek); Kiskorúak nem mérik fel a 
veszélyeit;  

 

 

Twitter  

A Twitter közösségi hálózat és mikroblog-szolgáltatás, amely lehetővé teszi a 
felhasználóknak, hogy rövid bejegyzéseket vagy egymásnak szánt üzeneteket írjanak 
(formázatlan szövegként, maximum 280 karakter hosszúságban) 

Ismertségi Hálózat 

Nagyon sok felhasználó, főként amerikaiak 

 

Facebook  

Legismertebb közösségi oldal 
Legtöbben használják 
Csoportok, csoportos beszélgetések létrehozása 
Fényképek, videók, helyek megosztása  
Ismerősök felkeresése 
Facebook kezdetek: 
Mark Zuckerberg Harvard informatikai hallgató volt, amikor az osztálytársaival, feltalálta 
a Facebook-ot, Ötletét az ihlette, hogy értékeljék egymás fényképeit. 
2003-ban Zuckerberg, a Harvard második éves hallgatója elkészítette a szoftvert a 
Facemash nevű weboldal számára. Becsapta a Harvard biztonsági hálózatát, ahol 
lemásolta a kollégiumok által használt hallgatói azonosító képeket, és felhasználta 
weboldalához. Pár nap múlva az oldal be is zárt, a biztonság megsértéséért. 



2004. február 4-én a Zuckerberg elindította a TheFacebook nevű új weboldalt. 

A weboldalhoz való csatlakozás eleinte a harvardi hallgatókra korlátozódott.  

Az idő múlásával Zuckerberg felhívta néhány társát, hogy segítsenek a weboldal 
bővítésében.  

A csapat együtt kibővítette az oldalt további egyetemekre és főiskolákra. 

Facebook térhódítás… 

2004 - ben a Napster alapítója és befektető Sean Parker lett a cég elnöke. A társaság 
megváltoztatta a webhely nevét TheFacebook-ról Facebookra, miután 2005-ben 
megvásárolta a facebook.com domain nevet 200 000 dollárért. 

Terjedni kezdett a hálózat, középiskolákra és cégek dolgozóira is 

2006 szeptemberében a Facebook bejelentette, hogy bárki, aki legalább 13 éves és 
érvényes e-mail címmel csatlakozhatott. 

2009-re a világon leginkább használt közösségi hálózati szolgáltatássá vált. 

A befektetők már tűkön ülve várták, hogy mikor vásárolhatnak a Facebook részvényeiből. 
Végül a társaság 2012 májusában tőzsdére lépett 

A részvénykibocsátást követően rögtön egy 100 milliárd dolláros cég lett a Facebook. 

2008. november 26-án elindult a Facebook magyar változata, mely hamarosan rendkívül 
népszerűvé vált 

A Facebook ma már globális szereplővé vált, ide értve a közösségi interakciókat, a 
hirdetéseket, a tartalommarketinge,t de még a szövegírást is. 

Magyar Facebook felhasználók száma 2021 (áprilisi adat): 7 130 000 fő, a teljes népesség 
74,4%-a, közülük 53,9% nő volt, míg 46,1% férfi. 

 A világon 2021. februárjában a Facebook 2,8 milliárd olyan felhasználóval rendelkezett, 
aki havonta legalább egyszer aktív volt, míg 1,84 milliárd felhasználója volt, aki napi 
szinten is használta a közösségi média platformot. 

A Facebook a legnépszerűbb közösségi média felület, 59%-át éri el a közösségi média 
felhasználóknak. 

Facebook társadalmi hatások 
Adatvédelmi válságok (87 millió facebookozó adataihoz fért hozzá jogosulatlanul a 
Cambridge Analytica brit politikai elemző cég) 
Álhírek, összeesküvés elméletek 
Politikai befolyásolás (választási manipulálás,  
Facebook Pszichológiai hatásai 
Kamaszokra gyakorolt hatás (evészavar) 
Valóság eltorzítása  
Káros hatások, gyenge önértékeléssel rendelkezők, amikor ismerőseik pozitív élményeiről 
és népszerűségéről értesülnek. 



A gyász kérdése is érdekes, hiszen a Facebook előtti időkben senkinek nem kellett 
szembenéznie olyan problémával, mint az, hogy mit csináljanak az elhunyt 
hozzátartozójuk internetes hagyatékával. 

Facebook függőség egyes felhasználók számára kilépni a közösségi média világából 
ahhoz hasonlítható és legalább olyan nehéz, mint lerakni a cigarettát vagy leszokni az 
alkoholról. 

A Facebook algoritmusa, amely meghatározza, hogy mit látunk a hírfolyamon, 
folyamatosan változik. 

 2018-ban változás: azok a bejegyzések kerültek előtérbe a hírfolyamon, amiket sokan 
kommenteltek és lájkoltak. 

A kutatások arra jutottak, hogy míg a közeli ismerősök által megosztott tartalmak valóban 
jelentőségteljesebbé váltak, az algoritmus által előnyben részesített újraosztott 
bejegyzések többsége „mértéktelen álinformációt, toxikus és erőszakos tartalmat” foglalt 
magában, mivel az emberek a megosztó üzenetekre sokkal inkább hajlamosak reagálni, 
akár komment, akár tovább osztás formájában. 

Mire használjuk? 

kapcsolattartásra, 
levelezés, cset(chat) 
információgyűjtésre, 
életesemények, 
mindennapok, örömök és bánat kifejeződésére, 
nekünk tetsző idézetek megosztására, 
szabadidő-eltöltési beszámoló, 
szabadidő-eltöltési ajánlat ismerőseinknek 

 

Bántó, napi 4-10 nem oda illő megosztás,  

a függőség jele. 

Ételek fotói, receptek, napi bölcs idézetek,  

mit álmodtam,… 

 
A fiatalok körében mi volt a kezdeti népszerűség oka? 
 
zárt közösségben egymást között lehettek, 
szüleik, nagyszüleik, tanáraik nem voltak tanúi online életüknek 

Ma: 

 a legtöbb 65 év fölötti online felnőtt  

unokájának ismerőse,  

 a legtöbb osztályfőnök és tanár a tanítványainak ismerőse a legnagyobb közösségi portálon 



 

Következmény  

A fiatalok új online térbe költöznek 

megjelenik az elkülönböződési igény! 

Használatára a legerősebb indok: 

Gyors! 

Azonnali üzenetváltást tesz lehetővé! 

A gyorsaság veszélyei:  

Több címzettnek szólóan küldjük a magánjellegű üzenetet 

visszavonhatatlanul kiadjuk első dühünket, 

 

 

Mi a Facebook népszerűségének oka az idősödő korosztályban? 

e korosztály tagjai ismerőseikkel ritkán találkoznak, a rég nem látott iskola- és munkatársak, 
házasságok, gyermekek miatt földrajzi távolságokba „szakított” ismeretségek,  egykor volt jó 
ismerősök, vagy a gyakran városváltással járó költözések nem teszik lehetővé a személyes 
kapcsolattartást ismerőseik között. 
 

‚Mit illik és mit nem’  

Éva 22 éves lett, édesanyja és ő is ismerősünk a legnagyobb közösségi portálon, 

mi vagyunk Emma nagyszülei / testvére / legjobb barátnője 

Mit nem illik? 

- megtörténik a lánykérés,  Éva elsőként édesanyját hívja; az édesanya a Facebook-on írja 
saját, nyilvános üzenőfalán: „Már hivatalosan is anyós lettem, Éva lányom kezét megkérte 
Pali.” 

Kérdés: 

Emmáról vagy az édesanyjáról szól ez a kiírás? 

Mit nem illik? 

Mit érezhet a nagyszülő, a testvér vagy a legjobb barátnő, vagy a vőlegény, Pali családja? 

 



Mert az édesanya facebookos ismerősei előbb tudják meg a hírt mint ők, a legközelebbi 
érintettek?! 

újszerű, kifejezetten a Facebook közösségi oldalhoz kötődő, a Like ’kedvel, tetszik’ gombbal 
való megjelölése, azaz a tetszés kinyilvánítása 

 

2016 eleje: új funkciók jelentek meg! 

Facebook-etikett, avagy mit nem illő: 

ismerősről, családtagról, családtag/ismerős kiskorú gyermekéről engedélye nélkül fotót 
feltölteni! 

életeseményt (eljegyzés, gyermekáldás, esküvő, stb.) az érintett előtt nyilvánosságra hozni 

(fotó vagy gratuláció vagy selfie formájában sem!) ELEMEZZÜK egy példa segítségével! 

privát üzeneteket ÜZENŐFALON közzétenni!  erre való a privát üzenet! 

 

Veszélyek: 

 irreális énkép (mit akarok közölni magamról…) 

védtelen kiskorúak, 

„gyors, indulatos levelek szabad útja”, 

elvesző magánélet 

nappaliba belátunk, viták, örömök tanúi vagyunk 

 

Az okos telefonok területén mindenkinek más típusú készüléke volt, egyéni kérdésekre is 
adtunk válaszokat. 

Az általános ismretek: 

Az okostelefonnak nincs egyértelmű meghatározása.  

Általában:  

saját teljes értékű operációs rendszere van; 

fejlett funkciókat tartalmaz  

Egy számítógép, ami telefonként is tud működni ���� . 

 



Az okostelefonok operációs rendszerei: Android, Microsoft, Apple, Symbion, stb. 

 

MINDEN OKOSTELEFONBAN ELÉRHETŐ ALKALMAZÁSOK: 

SMS  (rövid terjedelmű üzenet – direkt üzenet vagy visszajelzés) 

MMS ( kép, hang, videó – telefonról telefonra – telefonról e-mail-re) 

e-mail (elektronikus levél) 

Internet (Bárhol bármilyen információk elérhetők - Adatforgalomban küldhető információk 
(nem percdíjas) 

Számológép (Egyszerűtől az összetettig - és még tovább) 

Naptár (Hálózatról szinkronizálható (pl. Google naptár) - Mindig kéznél van - Riasztások, 
figyelmeztetések - Meghívók küldése eseményre) 

Fényképezőgép (Bármikor rendelkezésre áll - Felbontás és beállítások - Feltölthető 
számítógépre és elküldhető - A telefonon szerkeszthető) 

Kamera (Hasonlóan a fényképhez - Általában a felbontás és a hang nem igazán tökéletes) 

GYAKORI ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONOKRA: 

Skype, MSN, Viber, Facebook, Zenehallgatás, filmek, videók, műsorok, Office megoldások, 
Szövegolvasók (e-book), játékok,  

SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOK IDŐSEKNEK: 

Nagyitelefon / jellemzői: Egyszerű kezelőfelület - Nagy gombok - Hallható - Logikája 
követhető 

 

FONTOS A BIZTONSÁG! 

Készülékbiztonság (kódok és jelszavak, információk tárolása, biztonsági mentések, 
alkalmazások biztonsága (pl. netbank, fizetés), adatátviteli biztonság (nyitott és zárt 
rendszerek). 

 

 

 

 

 

 


