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A számítógép olyan berendezés, amely képes bemenô adatok fo ga dására, 
az adatok feldolgozására, és a kapott adatok kivitelére. Míg a számoló-

gép csak néhány mûveletet képes emberi beavatkozás nélkül 
elvégezni, addig a számítógép összetett programokat hajt 

végre. A számítógép fontos tulajdonsága, hogy ugyan-
azon bemenô adatokból mindig ugya nazt a kimeneti 
eredményt állítja elô.

neumann-elvek 

A számítógép mûködésével és felépítésével kapcsolatos elveket Neumann János (1903-1957) magyar származású matema-
tikus dolgozta ki. 

A Neumann–elvek:
• A számítógépnek az adatok fogadására és kivitelére alkalmas beviteli és kiviteli perifériával 

kell rendelkeznie.
• Az adatokat és a program utasításait kettes számrendszerben (binárisan) kell tárolni.
• Az adatokat és utasításokat egy helyen, az operatív tárban (a memóriában) kell tárolni.
• Az adatok feldolgozása és a különbözô mûveletek összehangolása miatt a számítógép-

nek központi vezérlô egységgel kell rendelkeznie.
• Az utasításokat sorosan, azaz idôben egymás után hajtja végre a számítógép.
• A számítógép univerzális, azaz széles körben felhasználható.
• A számítógép elektronikus mûködésû legyen.

Neumann János
1. Számítsuk ki a kettô nemnegatív egész kitevôs hatványait 210-ig!
2. Adjuk meg a 39-et kettes számrendszerben!

?
Számítógép és 
a kommunikáció    
  
A számítógép és a kommunikáció fogalma nagyon 
szo rosan kapcsolódik egymáshoz. A számítógép egy-
mással adatokat közlô, egymással kommunikáló egy-
ségeket tartalmaz. A számítógépek egymás kö zötti 
adatforgalma is jelentôs, gyakorlatilag világmé retû. 
A felhasználó a számítógéppel interaktív kapcso-
la tot tart fenn. Minden számítógéppel kapcsolatos 
kom munikációnak saját szabály- és eszközrendszere 
létezik.

1. Milyen programok segítik az eligazodást 
a számítógépen? 

2. Milyen programokat ismersz, amelyek alkal-
masak az állományok kezelésére?

3. Milyen típusú állományokat ismersz?

➽
1.1.  A SZÁmÍTógéP mÛKöDéSe

A SZÁmÍTógéP
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A számítógép fô egységei
Az elsô elektronikus, digitális számítógép óta (Atanasoff–Berry Computer, 1942) 
napjainkig nagyon sokféle Neumann-elvû számítógép készült. A korai több tonnás, 
több teremnyi méretû, másodpercenként legfeljebb néhány ezer mûveletet végzô 
monstrumokat szép lassan felváltották a legfeljebb néhány kilogramm tömegû, kis 
méretû, másodpercenként sokmilliárd mûveletet elvégzô asztali számítógépek és 
laptopok.

Az utóbbi évtizedekben sokat változott a számítógéphez való hozzáférés helyzete is. Kezdetben csak a „szerencsés kiválasz-
tottak” dolgozhattak a számítógépen egy-egy probléma megoldásán néhány órát. A számítógép felhasználási lehetôségei 
ma igen sokféle lehetôséget biztosítanak a különbözô célból szervezôdô közösségek részére. A felhasználók egy része 
telefonál, közösségi hálón kommunikál, elektronikus könyvet olvas, számítógépes játékot játszik, mp3 lejátszón zenét hall-
gat, fényképez, megosztja a fotókat az ismerôseivel, esetleg háromdimenziós filmet néz egy DVD-lejátszó vagy egy vékony 
képernyôs televíziókészülék segítségével. 

A számítógép felépítésének a modellje az ábrán látható. Az adatok, címek és vezérlôutasítások továbbítására szolgáló 
vezetékrendszerhez (busz) csatlakoznak a számítógép egységei: a központi vezérlô egység (Central Processing Unit, CPU), 
az átmeneti tároló (memória), az adatokat hosszú távon megôrzô háttértárak, valamint a kiviteli és beviteli perifériák.

3. Sorold fel, hogy az élet mely területén lehet 
 számítógépet használni!
4. Sorold fel, milyen hordozható számítógép-
 fajtákat ismersz!

Alaplap
A számítógép egyes részei között biztosítani kell az adat- és címforgalmat, valamint az egységek megfelelô mûködését. 
Ezt a gyártók úgy oldják meg, hogy az eszközök helyét meghatározó csatlakozókat és az ôket összekötô összes vezetéket 
(buszokat), valamint az adatforgalom szabályozásához és az eszközök mûködtetéséhez szükséges vezérlôket egyetlen 
lapra, az alaplapra rögzítik. 
A számítógép különbözô egységei a csatlakozók révén kapcsolódnak 
az alap laphoz, ezáltal egymáshoz is. Mivel a külön bözô processzorok, 
memória modulok más-más csatlakozóval rendelkeznek, ezért egy alaplap-
hoz nem lehet akármilyen processzort vagy memóriát rögzíteni. 
Bizonyos csatolókban az alaplapok megegyeznek, ilyenek pl. a merevle-
mez-csatolók, a PCI kártya-helyek, a videókártya csatlakozók. 
Néhány eszközt eleve az alaplapra rögzítenek, ilyen eszköz például a 
BIOS-t tároló memória (BIOS = Basic Input / Output System), a rendszeróra, 
de sok alaplapon eleve megtalálható az úgynevezett alaplapi hangkártya.
Az alaplap fontos jellemzôje a chipkészlete, amely megmutatja, hogy az 
adatforgalmat milyen sebességgel bonyolítja le, azaz idôegység alatt meny-
nyi adatot képes az egyik eszközrôl egy másikra juttatni.
A jobb minôségû (így valószínûleg drágább), chipekkel ellátott alaplap 
gyor sabb és megbízhatóbb mûködést biztosít a számítógép számára, mint 
a gyengébb minôségû.

5. Keress az interneten alaplapkészítô cégeket!
6. Keress az interneten képet egy alaplapról és keresd meg rajta a következô csatlakozókat: PCI, PCI Express, 
 PATA! Milyen eszközöket lehet hozzájuk csatlakoztatni?

processzor memória

háttértárak kiviteli, 
beviteli

perifériák

busz
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Processzor
A számítógép „agya”, a mikroprocesszor elôször 1971-ben jelent meg. A központi	vezérlô	egység (CPU) vezérli a pro gra-
mokban leírt utasítások végrehajtását. Fontosabb részei: 

• a processzor munkáját szervezô vezérlô	egység	(Control Unit, CU), 
• a matematikai és logikai mûveleteket elvégzô aritmetikai	és	logikai	egység (Arithmetic and Logical Unit, ALU), 
• a bejövô adatok, az utasítások és az eredmények átmeneti tárolására szolgáló memóriarekeszek (regiszterek).

A processzort a gyártó neve és a gyártó által adott modellnév azonosítja. A processzor mûködési 
sebességét a belsô	frekvenciája jellemzi. A CPU sebességét megahertzben (MHz), illetve giga-
hertzben (GHz) mérik. Ha az órajel x MHz, akkor a processzor x millió mûveleti ciklust végezhet 
el másodpercenként. Mint minden számítógépes egységnél, a processzornál is fontos, hogy ho-
gyan csatlakoztatható az alaplaphoz, ezt az információt adja meg a processzor tokozása.

7. Keress az interneten processzorgyártó cégeket!
8. Keress az interneten felsôkategóriás processzort, és állapítsd meg, hogy miért jobb a többi processzornál!
9. Mit tudsz  a következô processzorról elmondani: Intel Core i7-3770 3.4GHz LGA1155?

memória
A Neumann-elvek alapján a számítógép mûködéséhez olyan tárolóegységre van szükség, amelyben az éppen futó pro g-
ramok (folyamatok) utasításai és a feldolgozás alatt lévô adatok a processzor számára gyorsan elérhetôk. Ez a memória a 
RAM (Random Access Memory, véletlen elérésû memória).

A RAM legfontosabb jellemzôje a mérete és a sebessége. A RAM egy fiókos szekrényhez hasonlítható, ahol minden fióknak 
megvan a maga címe. A processzor ezen címek alapján találja meg az adatokat és az utasításokat. A RAM mérete a fiókok 
számát adja meg. Minél nagyobb a RAM mérete, annál több folyamatot képes egyszerre futtatni a számítógép, annál több 
dolgot lehet rajta elvégezni. A nagyobb sebességû RAM-ból a processzor hamarabb megszerezheti a számára szükséges 
információkat, azaz a mûködése gyorsabb lesz.

A számítógépben a RAM-on kívül más memóriák is találhatók. A számítógép bekapcsolás utáni mûködéséhez szükséges 
programokat (BIOS) a ROM (Read Only Memory, csak olvasható memória) tartalmazza. A pendrive-hoz hasonló flash-
technológiával készül BIOS-chipek már nem csak olvashatók, hanem írhatók is, a BIOS frissíthetô.

A processzorok leírásánál sokszor olvasható az L1 és L2 gyorsítótár (cache) mérete. Ezeknek a memóriáknak az a tény ad 
létjogosultságot, hogy a processzor a hozzá fizikailag közelebb lévô tárolóból hamarabb tudja megszerezni az adatot. Ezért 
a processzorhoz nagyon közel található az L2 gyorsítótár, valamint közvetlenül mellette a valamivel kisebb méretû L1-es 
gyorsítótár. A mûködési elvük egyszerû. Egy program megbecsüli, hogy az elkövetkezô idôszakban a RAM melyik részére 
lesz szüksége a processzornak, és ezt a tartalmat a gyorsítótárakra másolja át, ahonnan a processzor sokkal gyorsabban 
érheti el ôket. 

Fontos tudnivaló, hogy a	RAM	„felejtô”	memória,	azaz	a	tartalma	áramkimaradás,	kikapcsolás	esetén	megsemmisül. 

10. Keresd meg az interneten, hogy miért kell a RAM-ot frissíteni!
11. Nézz utána az interneten, hogy mit jelent a RAM neve elôtt a DDR rövidítés!

1.1.  A SZÁmÍTógéP mÛKöDéSe
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A SZövegSZerKeSZTéS AlAPjAi
A szövegszerkesztô programmal könnyen tudsz új dokumentumot írni, egy régebbi dokumentumot módo sítani, kinyomtatni. 
A dokumentum tartalmazhat szöveget, képeket, hiperhivatkozásokat, táblázato kat, diagramokat. Dokumentumot készíthetsz 
egy önéletrajz megírásakor, egy állás pályázatához, egy moti vá ciós levél elkészítésekor, egy meghatalmazás vagy kérelem 
megírásakor vagy egy névjegy készíté se  kor. 
Egyszerû szövegfájlok készítésére használhatjuk a Jegyzettömböt vagy a WordPadot is.
Szöveg szerkesztésére használhatod a Microsoft Office Word vagy az OpenOffice Writer prog ramokat. A Microsoft 
Office Word programmal készített dokumentum alapértelmezésben doc (vagy docx), az OpenOffice Writer programmal 
készített dokumentum odt kiterjesztést kap.
Egyes közigazgatási intézmények az Open/LibreOffice irodai szoftvert használják. Az Open/LibreOffice alapértelmezés-
ben kezeli a Microsoft Word formátumait, de ez visszafelé nem igaz.

Az OpenOffice Writer ikonja

Kompatibilitás
A programok felülrôl kompatibilisek, azaz egy programcsalád új verziójával megnyithatod a régi prog rammal készített doku-
mentumokat. A régi programok nem minden esetben tudják kezelni az újabb prog ramokkal készített dokumentumokat.
Ha egy állományt a Word 2007 vagy Word 2010 programban docx formátumban mentettek el, de neked csak régebbi 
verziójú programod van, akkor telepítened kell az internetrôl egy konvertert.

A szövegszerkesztô program indítása

A Microsoft Office Word 2007 ikonja

A továbbiakban a Microsoft Office Word 2007 program használatát ismertetjük. A Word szövegszerkesztô program az 
Asztalon levô ikonnal vagy a Programok ⁄ Microsoft Office ⁄ Microsoft Office Word 2007 menüsorral indítható. 

fájlmûveletek a szövegszerkesztô használatakor
A szövegszerkesztôben használható fájlmûveletek a bal felsô sarokban látható Office gombbal érhetôk el:

 

 Office gomb

Szövegszerkesztô program használatakor az alábbi fájlmûveleteket lehet alkal mazni: 

• új	dokumentum kezdése, 
• a dokumentum mentése alapértelmezett vagy más formátumban, 
• a dokumentum konvertálása, azaz mentés más formátumban,
• egy kész dokumentum megnyitása, 
• a megnyitott dokumentum bezárása, 
• a megnyitott dokumentum nyomtatása, 
• a dokumentum küldése levelezô programmal. 

Az Office gombbal elérhetô utasítások

2.1.     ÍroTT éS AuDioviZuÁliS DoKumenTumoK eleKTroniKuS léTrehoZÁSA
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Dokumentum mentése

Az elkészített dokumentumot az Office gomb Mentés vagy Mentés másként parancsá val mentheted el. Ha a dokumentumot 
az alapértelmezettôl (Word 2007-ben ez docx), eltérô formátumban, más kiterjesztésû állományként szeretnéd elmenteni, akkor 
mentés elôtt állítsd át a fájl típusát a kívánt formátumra. A szövegszerkesztô program által felkínált formátum lehet pl.: rtf, htm, txt, 
doc. Ezeket a formátumú fájlokat más programokkal, illetve a Word korábbi verzióival is meg lehet nyitni.
Dokumentum mentése közben kiválaszthatod, hogy melyik mappába mented a doku mentumot, de egy új mappát is készíthetsz 
a Mentés másként ablak Új mappa létrehozása ikonjával. Ez a funkció nagyon hasz nos, hiszen már mentés közben gon-
doskodhatsz a megfelelô mappaszerkezetrôl, és nem utólag kell a megfelelô mappába mozgatni az elkészült dokumentumot. 

 

A Mentés másként ablakának részlete

Dokumentum megnyitása
Az elmentett dokumentumokat a Megnyitás utasítással (vagy a Ctrl+O	billentyûkombinációval) nyitha tod meg. Megnyitáskor 
csak azokat a fájlokat láthatod, amelyeknek a típusa megegyezik a Megnyitás ablak Fájltípus utáni szövegdobozban 
látható fájltípussal. 

Dokumentum nyomtatása
Ha elkészültél egy dokumentummal, akkor a Nyomtatás paranccsal papírra nyomtathatod a dokumentum kiválasztott olda-
lait. A nyomtatást elindíthatod a Ctrl+P billentyûkombinációval is. Ha a számító gép hez több nyomtató csatlakozik, akkor 
nyomtatás elôtt ki kell választani a megfelelô nyomtatót. Ala pértelmezésben a nyomtatás parancs a dokumentum minden 
oldalát kinyomtatja. Ha ettôl eltérô nyom tatást szeretnél, akkor a nyomtatás kiadása elôtt a nyomtatási tartomány Oldalak: 
utáni dobozába be kell írnod azoknak az oldalaknak a számát, amelyeket ki szeretnél nyomtatni. 

• Ha csak egyetlen számot írsz a nyomtatandó	tartomány mögötti szövegdobozba, akkor a nyomtató azt az egy oldalt 
nyomtatja ki. 

• Ha nyomtatási tartományként az aktuális	oldalt	jelölöd meg, akkor a nyomtató azt az egy oldalt nyom tatja ki, amelyiken 
a kurzor áll. 

• Ha két számot írsz kötôjellel, akkor a nyom tató a megadott	oldaltól	a	megadott	oldalig nyomtatja ki az oldalakat (pl. 2-4 
beírása után három oldalt, 3-8 beírásakor hat oldalt nyomtat ki). 

• Ha egy számot írsz be, a végén kötôjellel, akkor a nyomtató a megadott	oldaltól	az	utolsó	oldalig	nyom tatja ki az olda-
lakat (pl. 8- beírásakor a nyolcadik oldaltól az utolsó oldalig). 

A Leválogatás beállítással érhe ted el, hogy két 
vagy több példány nyomtatása esetén a doku-
men  tum lapjai egy más után, sorban legyenek, 
nem kell kézzel szétvá logatni az egyes pél dá-
nyo  kat.
Ki nyomtathatod a dokumentum egy részét is, ha 
a Nyomtatás parancs kiadása elôtt kijelölöd a 
nyom ta tandó tartományt. 
Nyomtatás elôtt a Nyomtatási kép menüpont-
tal tekint heted meg, hogy hogyan fog a pa pí ron 
kinéz ni a do ku mentum.

2.1.     ÍroTT éS AuDioviZuÁliS DoKumenTumoK eleKTroniKuS léTrehoZÁSA
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Dokumentumok készítése

Egy dokumentum készítése két fô részbôl, a szöveg 
megírásából és formázásából áll. 
A szöveg gépelésekor elvégez he tô fontosabb mû ve -
letek a szö	veg	bevi	tele, tagolása, törlé	se, javítá	sa, mó-
dosítása, bô	vít	ése,	helyesírás	elle	nôrzése.
Szöveg bevitele történhet gépeléssel vagy másolás sal. 
A dokumentum ba különleges karaktereket is be lehet 
illeszteni a szimbólumok közül. Szimbólum beszúrása-
kor többféle betûtípus, kódtábla szimbó lumai kö zül 
választhatsz. A Wingdings ka rakter készletben pél dául 
sok érdekes szimbólumot találsz. 
 

Szimbólum beszúrása

1. Milyen különleges karaktereket tudsz beszúrni a szimbólum ablak különleges karakterek ablakában?

A szövegszerkesztés szabályai

• Ügyelj a helyesírásra! Ha bizonytalan vagy egy szó helyesírásában, akkor nézd meg a Magyar he lyes írási szótárban, 
hogy hogyan kell pontosan írni! Az interneten is találhatsz olyan oldalakat, ahol megtudhatod, hogyan kell egy szót he-
lyesen írni.

• Írásjel (pl. vesszô, pont, pontosvesszô, kettôspont, kérdôjel, felkiáltójel) elôtt nem teszünk szóközt! 
• Írásjel (pl. vesszô, pont, pontosvesszô, kettôspont, kérdôjel, felkiáltójel) után mindig teszünk szó közt! 
• Nyitó zárójel elôtt szóközt teszünk!
• Nyitó zárójel után nem teszünk szóközt!
• Csukó zárójel után szóközt teszünk!
• Csukó zárójel elôtt nem teszünk szóközt!
• Gondolatjel elé és mögé szóközt teszünk.
• A gondolatjel (–) és a kötôjel (-) nem egyforma hosszúságú.
• Az Enter billentyût nem szabad leütni minden sor végén! Enterrel a bekezdések végét zárjuk le. 

Szöveg kijelölése

2. Milyen mûvelet elôtt kell kijelölni egy szövegrészt?

A szöveg formázásához általában ki kell jelölnöd a formázandó szöveget. 
A szöveget legegyszerûbben az egérrel	 jelölheted	ki. Kijelölés elôtt kattints az egérrel a 
kijelölendô szö veg elejére, nyomd le az egér bal gomb ját és nyomva tartva mozgasd a 
kijelölendô szöveg végéig! 
Egy szót úgy is kijelölhetsz, ha duplán	kattintasz a belsejébe, egy sort pedig úgy jelöl-
hetsz ki, ha a lap bal oldali margóján, a sor elején, az ún. kijelölôsávon	kattintasz. 
Ha nem jelölsz ki szöveget, akkor karakter formázása esetén azt a szót, bekezdés 
formázása esetén azt a bekezdést formázhatod, amelyben a kurzor áll.
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A Bekezdés ablak bal alsó sarkában látható Tabulátorok… gomb segítségével 
ún. ütközôket állíthatsz be a bekezdésekben. A Tabulátorok ablakban rögzített 
tabulátorokat beállítás után a Tabulátor billentyû vel lehet érvényesíteni. 

 
A Tabulátorok ablaka

A levelek végén például 10 cm-tôl 16 cm-ig tartó pontozott alá íráshelyet az alábbi 
módon lehet lét rehozni: 

Írd be a Pozíció alatti szövegdobozba: 10 cm (elegendô csak a számot beírnod: 
10)!
Jelöld be az Igazítás alatt, hogy Balra (ez az alapértelmezett be állítás)!
Jelöld be a Kitöltés alatt az 1. számú lehetôséget: Nincs (ez az alap értelmezett 
beállítás)!
Kattints a Felvétel gombra!
Az ablakban ekkor ezeket a beállításokat láthatod: 
Pozíció: 10 cm
Igazítás: Balra
Kitöltés: Nincs

 
Tabulátor készítése

 

Bekezdések formázása 
a Bekezdés párbeszédpanelen

Ez egy sorkizárt bekezdés, a bekez-

dés elôtt 12 pt, a bekezdés után 36 pt térközt 

alkalmaztunk. A bekezdés elsô sora 1 cm-

rel beljebb kezdôdik, mint az összes többi. 

A bekezdés sorai közötti távolság dupla.

2.1.     ÍroTT éS AuDioviZuÁliS DoKumenTumoK eleKTroniKuS léTrehoZÁSA
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Írd be a Pozíció alatti szövegdobozba: 16 cm (elegendô csak a számot beírnod: 
16)!
Jelöld be az Igazítás alatt: Jobbra!
Jelöld be a Kitöltés alatt a 2. számú lehetôséget (pontozott vonal)! 
Kattints a Felvétel gombra!
Az ablakban ekkor ezeket a beállításokat láthatod: 
Pozíció: 16 cm
Igazítás: Jobbra 
Kitöltés: 2. …….

Végül zárd be az ablakot az OK gombbal!
A dokumentumban nyomd meg kétszer a Tabulátor billentyût! 
Ennek hatására az aktuális bekezdésben egy 10 cm-tôl 16 cm-ig tartó vonal jelenik 
meg.

 
Pontozott tabulátor készítése

A pontozott vonal alatt, középen kell megjeleníteni az aláíró nevét. Ehhez egy újabb tabulátorra lesz szükség.
Ha a bekezdésben fölösleges tabulátor van, azt törölni kell a Törlés vagy Az összes törlése gombbal.

Írd be a Pozíció alatti szövegdobozba: 13 cm (elegendô csak a számot beírnod: 
13)!
Jelöld be az Igazítás alatt, hogy Középre!
Jelöld be a Kitöltés alatt az 1. számú lehetôséget: Nincs!
Kattints a Felvétel gombra!
Az ablakban ekkor ezeket a beállításokat láthatod: 
Pozíció: 13 cm
Igazítás: Középre
Kitöltés: Nincs

Zárd be az ablakot az OK gombbal!
A dokumentumban nyomd meg egyszer a Tabulátor billentyût!
Ennek hatására a kurzor 13 cm-hez ugrik. Gépeld be ide az aláíró nevét (pl. a 
saját nevedet)! Figyeld meg, hogy mi történik gépelés közben a szöveggel! 

Aláírás készítése tabulátorokkal

5. Készíts két aláíráshelyet tartalmazó dokumentumot tabulátorokkal! Az elsô pontozott vonal 0 cm-tôl 6 cm-ig, a második ponto-
zott vonal 10 cm-tôl 16 cm-ig tartson, az aláírók neve a vonalak alatt, középen jelenjenek meg! 

Tabulátorokkal készített pontozott vonal

Középre igazított tabulátor készítése
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Stílusok alkalmazása
A dokumentumok karaktereit, bekezdéseit formázhatjuk az eszköztáron látható ikonok vagy billentyûkombinációk segítsé-
gével, de ez idôigényes folyamat, mert minden egyes formázást újra el kell végezni.
A karakterek vagy bekezdések formázásait elvégezhetjük a beépített vagy az általunk készített stílusok segítségével is. A 
stílusok alkalmazásával hatékony munkát végezhetünk és egységes formátumú dokumentumot kapunk. 
A stílus a karakterek vagy bekezdések jellemzôit tartalmazza. Egy karakter	 típusú	stílussal történô formázáskor egyetlen 
mûvelettel formázható a karakterek típusa, mérete, stílusa, színe és egyéb beállításai.
Egy bekezdés	típusú	stílussal történô formázáskor egyszerre meghatározható a bekezdés karaktereinek típusa, mérete, stí-
lusa, színe és egyéb beállításai, illetve a bekezdés igazítása, sorköze, térköze, behúzása. 

normál stílus
A Stílusok csoportablakban kiemelt keretben megjelenô stílus neve jelzi az aktuális bekezdés stílusát. 
A leggyakrabban alkalmazott stílus a Normál	 stílus, amely általában Times New Roman vagy Arial betûtípussal, 12 pt 
betûmérettel és másfeles sorközzel készül, de ezek a beállítások természe-
tesen változtathatók. Ha egy bekezdést a Normál stílussal formázunk, ak-
kor az adott bekezdés a Normál stílus összes beállítását örökli. A stílus 
alkalmazását követôen az adott szövegrész beállításait ne az eszköztár 
ikonjaival, hanem a stílus módosításával változtasd!

címsor stílusok
Egy nagyobb méretû dokumentum címeinek formázására használjuk a 
Címsor	1,	Címsor	2,	Címsor	3 stílusokat, amelyekbôl könnyen és gyorsan 
készíthetô tartalomjegyzék. A címsor stílusok alapbeállításai megváltoz-
tathatók. 

Stílus módosítása
Ha változtatni kívánod egy stílus beállításait, akkor kattints a stílus nevére a jobb egérgombbal, majd a megjelenô helyi 
menübôl válaszd a Módosítás menüsort! A megjelenô ablakban végezd el a kívánt változtatásokat, majd kattints az OK 
gombra! A stílus módosítását követôen az összes ilyen stílussal formázott szöveg az új jellemzôkkel jelenik meg az egész 
dokumentumban.

Tartalomjegyzék készítése 
Tartalomjegyzék beillesztésekor a program kigyûjti az adott stílusú bekezdéseket és a bekezdések szövege mellett megjeleníti 
azt az oldalszámot, amelyen az adott stílusú bekezdés található. A tartalomjegyzék alapértelmezés szerint a megnyitott do-
kumentum címsor 1, címsor 2, címsor 3 stílusú bekezdéseit gyûjti ki. Ha a dokumentumban nem használtad ezeket a 
stílusokat, akkor a tartalomjegyzéket nem tudod elkészíteni. A tartalomjegyzék törölhetô a dokumentumból. A címsor vagy az 
oldalszám változásakor a tartalomjegyzék nem változik automatikusan, ezért azt az adatok módosulása esetén frissíteni kell. 

A Képaláírás stílus
A Képaláírás stílust a képek alatti feliratok esetében alkalmazzuk. Képaláírás beillesztésekor kattintsunk az egér jobb gombjával 
a képre, majd a Képaláírás beszúrása…	sorra! A képaláírás tartalmazza az ábra sorszámát és az ábrára jellemzô címet. 
Megfelelô képaláírás például a következô: 1. ábra. Kép címe.

Új stílus készítése
A beépített stílusokon kívül új stílusok is készíthetôk, amelyek az egyéni igényeknek megfelelô formázásokat tartalmazhatnak. 
Új stílus felvételekor meg kell adni az összes jellemzôt, a stílus alkalmazásakor az adott bekezdés felveszi az adott stílus jel-
lemzôit. Új stílus készíthetô egy már formázott bekezdés jellemzôi alapján is.
  

TÁBlÁZAT KéSZÍTéSe

1. Mikor érdemes táblázatot beilleszteni egy dokumentumba?

Táblázatot készítünk, ha a dokumentumban sorokba és oszlopokba ren dezetten szeretnénk meg je le ní teni az 
adatokat. Táblázatban tárolhatjuk pl. a heti órarendet. 
Táblázatot a Beszúrás menüszalag Táblázat gombjával lehet ké szíteni.

Normál stílus alkalmazása 
a szövegszerkesztô programban

Címsor stílusok alkalmazása

Táblázat beszúrása a Beszúrás menüszalagon

2.1.     ÍroTT éS AuDioviZuÁliS DoKumenTumoK eleKTroniKuS léTrehoZÁSA
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A táblázat sorai a fejléc adatai szerint rendez hetôk 
egyéni sorrendbe. Az Egyéni sorrend… menüpont 
használatával egyszerre több szempont megadásával 
rendezhetôk az adatok. 

Rendezés egy szempont szerint

Az Újabb szint gombbal újabb rendezési szempont adható 
meg. Például ha a táblá zatot név szerint rendezzük és több azo-
nos nevû van a csoportban, akkor újabb szempontot is megad-
hatunk, így az azonos nevûek között is adott szempont szerinti 
sorrendet alakíthatunk ki.

Rendezés több szempont szerint

A megjelenô ablakban „Az adatok fejlécet tartalmaz nak” felirat elôtti pipa azt 
jelzi, hogy a program az elsô sort fejléc ként kezeli, azaz nem rendezi át. 

Ha rendezéskor nem jelölöd ki a teljes táblá zatot, akkor figyel meztetô üzenetet 
kapsz. Ebben az eset ben értelemszerûen vagy a felajánlott beállítással, azaz a 
kijelölés bô vítésével, vagy az aktuális kije löléssel érdemes folytatni a rendezést. 
Amennyiben egy rendezett táblázat adatait módosítod, akkor lehet, hogy a rende-
zést újra el kell végezni.

 Rendezési figyelmeztetés

Adatok szûrése

Egy táblázat adatai a kiválasztott szempont szerint szûrhetôk. A szûrt adatok között csak azok jelennek meg, amelyek eleget 
tesznek a szûréskor megadott feltételeknek. 
A szûrés a Kezdôlap menüszalag	Rendezés és szûrés ikonjával indítható. 
Szûrést követôen a táblázat azon sorai, amelyek a szûrési feltételeknek nem tesznek eleget, rejtetté válnak, de nem törlôdnek 
a táblázatból.
Szûrés után a szûrési feltételeknek megfelelt adatokat másolhatjuk, formázhatjuk, nyomtathatjuk, rendezhetjük vagy a szûrt 
adatok alapján diagramot szerkeszthetünk.
A szûrést többféle szempont szerint végezhetjük. Ha a szûrt adatokat újabb szempont szerint szûrjük, akkor az újabb szûrési 
feltétel szûkíti az elôzôleg szûrt adatokat.
Az AutoSzûrô bekapcsolását követôen kiválaszthatjuk, hogy emelkedô vagy csökkenô sorrendben szeretnénk látni az adatokat.
Az egyéni szûrô segítségével egy listából kiválaszthatjuk az alábbi szûrési feltételeket:
• egyenlô,
• nem egyenlô,
• nagyobb mint,
• nagyobb vagy egyenlô,
• kisebb, mint,
• kisebb vagy egyenlô,
 stb.

 

Autoszûrô használata
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Ha egyszerre több feltétel megadásával szûrünk, és azt szeretnénk, hogy
• mindkét	feltétel egyszerre teljesüljön, akkor a két feltétel között jelöljük be az ÉS logikai kapcsolót,
• legalább	az	egyik	feltétel teljesüljön, akkor a két feltétel között jelöljük be a VAGY logikai kapcsolót.

Például ha azokat a tanulókat szeretnéd látni a listában, akiknek a magassága legalább 150 cm, de legfeljebb 160 cm, 
akkor ezek a feltételek jelenjenek meg: Testmagasság: nagyobb vagy egyenlô 150 ÉS kisebb vagy egyenlô 160.
Például ha azokat a tanulókat szeretnéd látni a listában, akiknek a fizika jegye elégtelen vagy elégséges, akkor a megjelení-
tés feltételeinél ezek a feltételek jelenjenek meg: Fizika: egyenlô 1 VAGY egyenlô 2.

Ha szöveg formátumú adatokat szûrünk, akkor
• a Kezdete parancs segítségével egy adott karakterrel vagy	karaktersorozattal	kezdôdô adatokat szûrhetünk ki,
• a Tartalmaz parancs segítségével olyan adatokat szûrhetünk ki, amelyek az adott szöveget tartalmazzák.

Például a Vezetéknév	Kezdete	S beállítás hatására az összes olyan vezetéknevû tanulót kilistázza, akinek a neve S betûvel 
kezdôdik. 
Például a Vezetéknév	Tartalmaz	y beállítás hatására az összes olyan vezetéknevû tanulót kilistázza, akinek a neve tartalmaz y 
karaktert.

Ha adatokat szûrünk, akkor szûréskor
• jelöljük ki a szûrni kívánt értékeket,
• illetve szüntessük meg azon értékek elôtt a jelölést, amelyeket nem kívánunk a szûrt listában látni.

1. Rögzítsétek táblázatban néhány gyümölcs kalóriaértékét! Pármunkában adjatok szûrési feladatokat egymásnak!
2. Rögzítsétek táblázatban néhány irodalmi mû adatát (például: szerzô, szerzô születési és halálozási dátuma, mû címe, 

megjelenés éve, stb.)! Pármunkában adjatok szûrési feladatokat egymásnak!
3. Rögzítsétek táblázatban a szomszédos országok egyes adatait (például: fôváros, terület, fizetôeszköz, stb.)! Pármunkában 

adjatok egymásnak olyan feladatokat, amelynek során többféle szempont szerint kell szûrni az adatokat!
4. Egy táblázat egyik oszlopa Magyarország városneveit tartalmazza. Milyen városnevek jelenhetnek meg a *város szûrési 

feltétel megadását követôen?
5. Egy táblázat egyik oszlopa nôi utóneveket tartalmaz. Milyen utónevek jelenhetnek meg a Már?a szûrési feltétel mega-

dását követôen?
6. Nézz utána, milyen szûrési lehetôséget rejt az irányított szûrô használata! 
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KéPleTeK
A cellákban levô adatok alapján számításokat végezhetünk. A számításokat képletek alapján végez hetjük el. 

A képlet tartalmazhat: 

• konstansokat, pl.: 2, 300, 1/6, Név, 2010.12.31, 20:00, stb.,  
• függvényeket, pl.: SZUM, ÁTLAG, MAX, MIN, stb., 
• mûveleti jeleket, pl.: +, –, *, /, ^ (a ^ a hatványozás jele, pl. =2^3 eredménye 8)
• hivatkozást cellára vagy tartományra, pl.: A2, A2:C5, stb., 
• zárójeleket.

A zárójelek módosíthatják a mûveletek végrehajtási sorrendjét. 
Például az =(5+2)*10 mûvelet eredménye 70, míg az =5+2*10 mûvelet 
eredménye zárójel nélkül 25.
Egy képlet mindig egyenlôségjellel kezdôdik. 
Képlet lehet pl.: =100*1000, =A1*4, =(A2+B2)*C2, stb.

Egy képlet alkalmazása

2.2.  ADATKeZeléS, ADATfelDolgoZÁS, informÁciómegjelenÍTéS
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1. Írd be az A1 cellába: összeadás! Gépelj be két számot az A2 és A3 cellákba, majd számítsd ki a számok összegét 
az A4 cellában!

2. Írd be a B1 cellába: kivonás! Gépelj be két számot a B2 és B3 cellákba, majd számítsd ki a szá mok különbségét a 
B4 cellában!

3. Írd be a C1 cellába: szorzás! Gépelj be két számot a C2 és C3 cellákba, majd számítsd ki a szá mok szorzatát a C4 
cellában!

4. Írd be a D1 cellába: osztás! Gépelj be két számot a D2 és D3 cellákba, majd számítsd ki a szá mok hányadosát a D4 
cellában!

függvényeK
A táblázat adatai beépített függvényekkel is feldolgozhatók. Az adatok könnyen összesíthetôk,	átla	golhatók, a számok közül 
kiválasztható a legnagyobb vagy a legkisebb érték, vagy megszámolható, hogy a tartomány adatai között hány szám található. 
A függvények a feldolgozandó adatok típusának megfelelôen csoportosíthatók. A csoportok között	pénz	ügyi,	dátum	és	idô,	matema-
tikai,	statisztikai,	mátrix,	szöveg,	logikai	és	egyéb	típusú	függvények	je lennek meg.
Statisztikai	függvény például az ÁTLAG, MAX, MIN, DARAB függvények. 
Matematikai	függvény például a SZUM függvény. 

Az adatok összesítése a SZUM függvénnyel végezhetô el. Például a  =SZUM(A2:A4) képlettel az A2:A4 tar tományban levô ér-
tékek összesíthetôk. Az A2:A4 tartományban levô számok összegét az A5 cellá ban célszerû megjeleníteni. 
Az adatok átlagolása az ÁTLAG függvénnyel végezhetô el. Például az  =ÁTLAG(B2:B4) képlettel a B2:B4 tartományban levô 
értékek átlaga számítható ki. A B2:B4 tartományban levô számok átlagát a B5 cellában célszerû megjeleníteni. 
Az adatok közül a legnagyobb kiválasztása a MAX függvénnyel végezhetô el. Például a =MAX(C2:C4) kép lettel a C2:C4 tar-
tományban levô értékek közül a legnagyobb íratható ki. A C2:C4 tartományban levô számok átlagát a C5 cellában célszerû 
megjeleníteni. 
Az adatok közül a legkisebb kiválasztása a MIN függvénnyel végezhetô el. Pél dául a =MIN(D2:D4) kép lettel a D2:D4 tartomány-
ban levô értékek közül a legkisebb jeleníthetô meg. A D2:D4 tartományban levô számok közül a legkisebbet a D5 cellában 
célszerû megjeleníteni. 
A DARAB függvénnyel kiszámolható, hogy egy adott tartomány adatai között hány szám található. Pél-
dául a =DARAB(E2:E4) képlettel kiírathatjuk, hogy az E2:E4 tartományban hány szám található. 

 Függvények beszúrása

1. Gépelj be számokat az A2:A5 cellákba, majd számítsd ki az elemek összegét a SZUM függ vénnyel az A6 cel-
lában!

2. Gépelj be számokat a B2:B5 cellákba, majd írasd ki az elemek közül a legkisebbet a MIN függ vénnyel a B6 
cellában!

3. Gépelj be számokat a C2:C5 cellákba, majd írasd ki az elemek közül a legnagyobbat a MAX függ  vénnyel a C6 
cellában!

4. Gépelj be számokat a D2:D5 cellákba, majd írasd ki az elemek átlagát az ÁTLAG függvénnyel a D6 cel lában!
5. Gépelj be számokat és szövegeket az E2:E5 cellákba, majd a megfelelô függvénnyel írasd ki az E6 cellában, 

hogy az elemek kö zött hány szám található!

=SZUM(A2:A4) képlet bevitele
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4.  INFOKOMMuNIKÁcIó
    

4.1.  informÁcióKereSéS, informÁcióKöZléSi renDSZereK   
 

      

1. Milyen böngészôprogramokat ismersz?
2. A böngészôprogramok mely funk cióit hasz ná-

lod?
3. Hogyan kereshetsz információt az in ter neten?

➽

Az interneten többféle módszer áll rendel ke zésedre 
ahhoz, hogy a téged érdeklô in formációkat meg-
keresd. Jó, ha ismered né hány keresôprogram és 
egyéb oldal címét, de olvashatsz blogokat, fórumo-
kat is. 

Ha ismered néhány honlap címét, akkor a számítógépre telepített böngészôprogram indítását követôen 
begépelheted a címet a böngészô címsorába. Ha jó címet írtál be, akkor a kiválasztott honlapon levô 
információk azonnal megjelennek. 
A blogokat tartalmazó oldalakon megismerhetjük a blogkészítô véleményét, érdeklôdési területét. A 
blogoldalak az olvasók közötti kommunikációra építenek. Az oldalakon lehetôségünk van arra, hogy 
hozzászóljunk az adott témához, megismerjük más emberek álláspontját, érveit, esetleg vitatkozzunk 
másokkal. 
A fórumokon más emberek véleményét ismerheted meg, a témákhoz regisztrációt követôen lehet 
hozzászólni. Egy fórum a témája szerint lehet általános vagy szakmai. A szakmai fórumokon segítséget 
kérhetsz a fórum témájával kapcsolatosan.

Böngészôprogramok

A böngészôprogramok az internetes	oldalak	megtekintéséhez szükségesek. A böngészôprogramokat általában címsor, menü-
sor, eszköztárak és a tartalom megjelenésére alkalmas ablak alkotják. 
A böngészôk alkalmasak a honlapok mentésére, nyomtatására, a megnyitott oldal duplikálására, a la pon megjelenô képek 
mentésére, másolására, a lap vagy a lapra mutató hivatkozás e-mailben való kül désére. A lapon megjelenô tartalomban 
keresni is lehet. A lap frissíthetô, ez elsôsorban azoknak a honlapoknak a megtekintése közben fontos, amelyeknek a tartalma 
akár percenként változhat. A né	zet változtatható, nagyítható, kicsinyíthetô, a címsor, menüsor, állapotsor és az eszköztárak 
eltüntet hetôk. A gyakrabban látogatott oldalak hivatkozásai egy ún. Kedvencek vagy Könyvjelzôk listában gyûjthetôk, az 
elemek mappákba csopor to síthatók, törölhetôk. A Kedvencekben levô hivatkozások begépelés nélkül, gyorsabban indíthatók. 
A böngészôprogrammal az interneten megjelenô oldalak és a mentett oldalak is megnyithatók. 

                                                                                              

Internet Explorer Firefox Opera Safari Google Chrome

1. Indítsd el a gépeden található egyik böngészôprogramot! Mutasd be, hogy a program melyik funk ci óit használod!

informÁcióKereSéS

Keresôprogramok, 
blogok, fórumok
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információkeresési stratégia

Az információszerzés minden szakterületen nagyon fontos. Éppen ezért nélkülözhetetlen, hogy megfelelô stratégiával ren-
delkezz, és ismerd a kereséshez alkalmazható eszközöket. Törekedj arra, hogy minél több tapasztalatot szerezz az aktuális 
problémák megoldása során.
A hétköznapban gyakran lehet szükséged olyan információra, amely megkönnyíti a munkádat, meggyorsítja a tevékenysé-
ged. Kiegészítô információkat kereshetsz például a tanórán tanultakkal kapcsolatban, megnézheted a közlekedéssel kap-
csolatos információkat, rendelhetsz mozi- vagy színházjegyet, megkeresheted egy étel receptjét, utánanézhetsz, hogy egy 
árucikk melyik kereskedônél a legolcsóbb.
Az információkeresésnek két fontos típusát különböztethetjük meg. Ha tudod azt, hogy az adott információ melyik ágazathoz 
vagy területhez tartozik (pl. oktatás, kultúra, tudomány, sport, utazás), akkor kiindulhatsz egy olyan oldalról, amely temati-
kus rendben tartalmazza a fô területeket, majd a 
keresett információra vonatkozó adatok pontosí-
tásával, a részterületek megadásával keresheted 
meg az információt. Ilyen tematikus	keresô pl. a 
www.startlap.hu.

Kulcsszavas	keresô használata esetén a megfelelô kulcsszavak megadásával kereshetsz. Ebben az esetben ügyelned kell a 
megfelelô kulcsszó kiválasztására. Ha az elsô keresésre túl sok találatot kapsz, akkor érdemes a kulcsszavakat pontosítani. 
A kulcsszavak között logikai operátorok is használhatók: 

Ha olyan oldalakat keresel, amelyek 
• a megadott kulcsszavak mindegyikét tartalmazzák, akkor a kulcsszavak közé az ÉS ope-

rátort írd (a legtöbb keresôprog ramban ez az alapértelmezés, ha több szót írsz be a 
keresômezôbe, tehát az ÉS operátor el is hagyható);

• a megadott kulcsszavak legalább egyikét tartalmazzák, akkor a kulcsszavak közé a 
VAGY operátort írd;

• tartalmaznak egy bizonyos kifejezést, de nem tartalmaznak egy másik kifejezést, akkor 
ez utóbbi elé a NOT operátort (vagy a – jelet) írd;

• egy több szóból álló kifejezést tartalmaznak, akkor a szavakat tedd idézôjelbe!

összetett keresés egy kulcsszavas keresôprogramban

Ha egy kulcsszavas keresésnél túl sok találatot kapsz, akkor érdemes a találati listát szûkíteni. 
A találatok szûkíthetôk egyéb szempontok szerint, például:
• nyelv (pl. magyar, angol);
• régió (pl. Magyarország, Svájc);
• domain típusa (pl. edu,	org,	gov,	com);
• utolsó frissítés ideje (elmúlt 24 óra, elmúlt hét, elmúlt hónap);
• fájltípus (pl. doc,	ppt,	xls,	pdf,	swf,	html).

A keresést követôen elôször a találati	lista jelenik meg. A találati lista elemei fontos információkat hordoznak. Az információ 
hitelességének megítélésekor fontos annak a vizsgálata, hogy ki tartja fenn a honlapot. A domain név végzôdésébôl meg-
tudhatod, melyik országhoz tartozik az adott honlap (pl. a hu végzôdésûek Magyarországhoz tartoznak). A domain név 
alapján következtethetsz például arra is, hogy az adott honlapot egy állami (gov), vagy egyéb szervezet részére tartják fenn 
(org), esetleg kereskedelmi céllal készült (com). 
Az oldal hitelességének megítélésekor vizsgálni kell például azt, hogy ki üzemelteti az oldalt, milyen gyakran frissül, hon-
nan szerzi a honlap üzemeltetôje az információt, és azok átvételekor hivatkoznak-e az eredeti forrásra. Az egyes honlapok 
tartalmának az elemzésekor fontos felismerni az információközlés célját. 

 2.  Keress olyan oldalakat, ahol a tematikus keresôprogramokról olvashatsz!
 3.  Keress olyan oldalakat, ahol a kulcsszavas keresôprogramok mûködésérôl olvashatsz!
 4.  Keress olyan oldalakat, amelyeken kipróbálhatod a tematikus keresôprogramok mûködését!
 5.  Keress olyan oldalakat, ahol kipróbálhatod a kulcsszavas keresôprogramok mûködését!
 6.  Próbáld ki a logikai operátorok használatát egy kulcsszavas keresôprogramban!
 7.  Keress információt az informatikával kapcsolatban! Szûkítsd a keresést a tanult tananyagra vonatkozóan!
 8.  Elemezzétek néhány oldal megbízhatóságát! 
 9.  Keressetek olyan információkat egy kereskedelmi oldalon, amelyek alapján valószínûsíteni lehet, hogy az oldal 

üzemelte tôje elsôsorban anyagi haszonszerzés céljából közöl bizonyos információkat!
10. Vizsgáljátok meg egy híreket közlô oldalon egy adott hír hitelességét!
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Tartalomalapú keresés

A tematikus	keresôkben a témakör szûkítésével lehet keresni. Bármilyen információt keresel, keresés elôtt el kell döntened, hogy 
melyik területhez, és ezen belül melyik alterülethez tartozik.
Dinamikusan fejlôdô tematikus keresô például a lap.hu, ezen az oldalon több ezer különbözô témáról tájékozódhatsz. Az oldal 
alá tartozó honlapokat általában tema.lap.hu néven szerkesztik. Például az informatika.lap.hu oldalon tájékozódhatsz az 
informatikai képzéseket folytató iskolákról, képzésekrôl, állásokról, szakmai fórumokról, informatikával kapcsolatos Facebook 
oldalakról, az informatika állami vonatkozásairól, és egyéb témákról.
A lap.hu oldalra ajánlás útján kerülnek fel az új oldalak. Ha valaki ismer olyan honlapot, amely tartalmában illeszkedik az 
adott honlap profiljához, akkor jelezheti ezt a szerkesztônek. Az ajánlott link elutasításra kerül, ha 
• a téma nem egyezik az oldal témakörével, 
• az oldal hiányos tartalommal jelenik meg, ha az oldal minôsége nem megfelelô, 
• zavaró reklámok jelennek meg az oldalon, 
• az oldal tartalma nem felel meg az etikai elvárásoknak.

Az ajánlott link megfelelô ellenôrzés után beépül a megfelelô helyre.
Amennyiben egy link már nem mûködik, az olvasók ezt is jelezhetik a szerkesztônek, aki eltávolítja az adott linket az oldalról. 
Ez a tartalomalapú keresô tehát elsôsorban a közösség munkájával fejlôdik.

 
 

A www.lap.hu kezdôoldala

11. Tájékozódj, hogyan ajánlhatsz oldalt a lap.hu tematikus gyûjtemény oldalai közé! Keress információkat a lap.hu 
oldalon!

Tanulmányokkal kapcsolatos információk
A www.oktatas.hu oldalon a tanulmányaiddal kapcsolatos információkat kereshetsz. Tájékozódhatsz a tanév esemé-
nyeirôl, az érettségirôl, tanulmányi versenyekrôl, diákigazolványról és egyéb iskolai ügyekrôl. 

12. Keresd meg iskolád adatait a köznevelés információs rendszerében!

A www.felvi.hu oldalon az összes felsôoktatási intézményrôl találsz információt. Megtudhatod, melyik intézmény milyen 
szakot indít, megkeresheted az egyes szakterületekhez tartozó leírásokat. A keresôben különbözô szempontok megadásával 
is kereshetsz képzéseket, például:
• képzési szintenként (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, felsôoktatási szakképzés, szakirányú tovább-

képzések),
• munkarend szerint (nappali, esti, levelezô, távoktatás),
• finanszírozás módja szerint (állami finanszírozott, önköltséges).

13. Keress felvételivel kapcsolatos információkat a www.felvi.hu oldalon!

Kulcsszavas keresôprogramok

14. Milyen kulcsszavakat használsz egy adott információ keresésekor?

Kulcsszavas keresôkben elegendô azoknak a szavaknak a beírása, amely alapján a keresô nagy való színûség gel megtalálja a 
keresett oldalt. Kulcsszavas keresô található az alábbi oldalakon: www.google.com, www.google.hu, www.yahoo.com. 
A keresett kifejezés szövegmezôbe való beírása után az enterrel vagy a keresés gombbal indítható a keresés.
A megjelenô találati listában láthatjuk, hogy hány olyan oldal található, amelyen szerepel a megadott kifejezés.

4.1.  informÁcióKereSéS, informÁcióKöZléSi renDSZereK

17173 MINTA6 levil.indd   24 6.2.2013   19:37:00



25

A keresô nem különbözteti meg a kis- és nagybetûket.
Ha több szóból álló kifejezést keresel, akkor tedd idézôjelbe a keresett kifejezést! Pl. szobafestô-mázoló és tapétázó szakem-
ber keresésekor érdemes a „szobafestô-mázoló és tapétázó” szöveget idézôjelbe tenni, mert akkor csak azok az oldalak 
jelennek meg, amelyeken megtalálható ugyanez a szóösszetétel. 

15. Keress kulcsszavas keresôk segítségével a hobbiddal kapcsolatos tartalmakat!

Speciális keresés

Speciális keresés esetén több feltétel is megadható egyszerre. A Tartalmaz zák a 
következô szavak mindegyikét feliratú szövegmezôben megadott kifeje zések olyan 
oldalakat jelenítenek meg, amelyek mindegyik kifeje zést tartal mazzák. A Nem tartal-
mazzák ezeket a szavakat feliratú szövegmezôbe beírhatjuk, hogy melyik kifejezés 
ne szerepeljen a találati listában. 
A kulcsszavakon kívül beállítható a nyelv, a terület, a keresett fájl formátuma, az inter-
netre kerülés dátuma. Megváltoztathatjuk, hogy a találati listában egyszerre hány elem 
jelenjen meg (10, 20, 30, 50 vagy 100). 

A Google speciális keresôje

A reKlÁmoK

A reklámok célja
A reklámok elsôdleges célja a vásárlói szokások megváltoztatása, a fogyasztók befolyásolása, a fo gyasz tás növelése. A rek-
lámok elsôsorban az érzelmeken keresztül befolyásolják az embereket, azt közvetítik, hogy az adott termék használata jobb 
életérzést, könnyedebb életstílust hoz a vásárló életé be. Ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást különbözô módon, az újságok-
ban, a televízióban, a rá dióban, az interneten vagy nyilvános helyeken is reklámozhatják. Egy reklám megjelenhet burkolt 
formában is. Vannak olyan mûsorok, amelyekben egy semlegesnek tûnô információ közlése ösztönöz het egy áru vásárlására. 

1. Alkossatok két csoportot és rendezzetek vitát arról, hogy szükség van-e a reklámokra! Az egyik csoport tagjai a reklámok 
mellett, a másik csoport tagjai a reklámok ellen érveljenek!

17173 MINTA6 levil.indd   25 6.2.2013   19:37:01



4.2.   AZ informÁcióS TechnológiÁn AlAPuló KommuniKÁcióS formÁK

26

?
netikett

1. Ismersz-e olyan programokat, amelyek hasz-
ná latával rövid üzeneteket tudsz váltani?

2. Ismersz-e olyan programokat, amelyek hasz-
ná latával telefonálni tudsz má sokkal?

3. Milyen szabályokat kell betartani a kom mu ni-
kációs programok hasz ná la ta kor? 

➽

Az internet segítségével kommunikálhatsz má sokkal, 
például rövid szöveges üzeneteket vált hatsz, tele-
fonálhatsz. A kommunikáció so rán be kell tartani 
bizonyos szabályokat, amelyet összefoglaló néven 
netikettnek ne ve zünk. 

Az információcsere megvalósításakor hagyományos postai vagy elektronikus	 levelet küldhetünk. A pos	tai	 levél	 lehet normál, 
ajánlott, tértivevényes. Az elektronikus levelet (e-mailt) megjelölhetjük sürgôsnek, átlagosnak vagy nem sürgôsnek. 
Gyors információkérés érdekében telefonálhatunk, telefonáláskor használhatunk vezetékes telefont vagy mobilt. Hagyományos 
telefon esetében általában havonta fizetjük az elôfizetés díját. Mobiltelefon esetében kérhetünk havidíjas elszámolást, kártyás 
telefon esetében a kártyán levô összeget lehet lebeszélni. 
Az internetes	kommunikáció	eszközeivel a hálózaton keresztül léphetsz kapcsolatba az ismerôseiddel. Rövid üzeneteket válthat-
tok egymással, ha mindketten a bekapcsolt számítógép elôtt ültök, és elindítjátok a programot, illetve telefonálhattok fejhallgató 
és mikrofon segítsé gével. 

A levelezôprogramok

1. Ismersz-e olyan honlapot, ahol ingyenesen lehet létrehozni e-mail címet? 
2. Tudod-e, hogy miért éri meg a szolgáltatóknak, hogy ingyenesen kínálja fel a levelezôrendszer szolgáltatásait 
 a felhasználóknak?
3. Ismersz-e a számítógépre telepíthetô levelezôrendszereket? 

Elektronikus levelezés folytatásához e-mail	címmel	kell rendelkezned. Szerencsére ma már több honla pon lehet egy egyszerû 
regisztrációval létrehozni saját postafiókot, a legtöbb szolgáltatásért fizetni sem kell. A pos tafiókodhoz azonosítóval és jelszóval 
férhetsz hozzá. A beérkezett leveleidet a postafiókod tá rolja. A leveleidet lekérheted a saját gépedre vagy elolvashatod egy 
webes felületen. Ha a leveleket lekéred a saját gépeden mûködô levelezôrendszerbe, akkor a postafiókból általá ban törlôdnek. 
A postafiókok mérete változó, lehet, hogy csak 50 MB (megabyte), de az is elôfordulhat, hogy akár 7 GB (gigabyte) adatmeny-
nyiségû levél tárolására alkalmas. 

A levelezôprogramokkal elektronikus leveleket (e-maileket) lehet küldeni és fogadni. A levelezôprog ra mok egyik típusa a webes 
levelezôrendszer, a másik típusa a számítógépre telepített levelezôprogram. 
Webes levelezôrendszerek bármilyen böngészôprogrammal használhatók, pl. a www.freemail.hu, www.gmail.com, 
www.yahoo.com, www.citromail.hu, www.indamail.hu, www.hotmail.com oldalakon. 
Számítógépre telepített levelezôprogram pl. az Outlook Express, a Microsoft Outlook, a Thunder bird. A szá mító gé-
pedre telepített levelezôprogram használatakor a levelezésedet a saját számítógépeden kezeled, de ebben az esetben is 
elérheted a beérkezô üzeneteket és küldhetsz új üzeneteket a szolgáltató által üzemeltetett webes felületen. 

4. Mi az elônye egy számítógépre telepített levelezôrendszernek a webes rendszerhez képest?
5. Mi az elônye egy webes levelezôrendszernek a számítógépre telepített rendszerhez képest?
6. Válasszatok ki egy webes levelezôrendszert, és keressétek meg a legfontosabb jellemzôit (pl. mekkora tárterület áll a 

felhasználó rendelkezésére, mekkora méretû állományt lehet csatolni az üzenetekhez, stb.)! Készítsétek el a webes le ve-
lezôrendszerek összehasonlító táblázatát az adatok felhasználásával! 

KommuniKÁcióS eSZKöZöK
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Az e-mail címek felépítése

7. Mire következtethetsz egy e-mail címbôl?

Az elektronikus levélcímben mindig van egy @	(kukac) jel, amely a felhasználó és a szolgáltató nevét választja el egymástól. 
A @ elôtt álló rész a felhasználó, a @ mögött álló rész a kiszolgáló azonosí tó ja. 
Szabályos e-mail cím lehet például kovacs.peter@gmail.com, kovacs_peter@freemail.hu, kovacspeter98@cit	romail.hu. 
Ne feledd! E-mail címben csak ékezetes karakter nélküli betûket és számokat lehet használni. A cím nem tar talmazhat 
ékezetes karaktert és csak egy @ jel lehet benne!

8. Az alábbi e-mail címek mindegyikében van valamilyen hiba, lehet, hogy több is. Találd ki, miért nem sza bályosak az 
alábbi címek: pintér25@freemail.com, szabo_arpad@g.mail.hu, feher@adam@vipmail.hu, varga?a@citrommail.hu!

9. Gyûjtsétek össze egy táblázatban az osztálytársaitok nevét és e-mail címét! 

elektronikus levelek tárolása

10. Milyen mappákban tárolják a leveleket a levelezôprogramok?

A levelezôprogramok elkülönítve tárolják a beérkezett, az elküldött és a törölt leveleket. Egyes 
leve le zôkben külön mappa tárolja a postázandó üzeneteket és a félig kész leveleket (piszkoza-
tokat). Van olyan levelezôprogram is, amely ben együtt is megtekinthetô az összes levél.

Az Outlook Expressben tárolt levelek mapparendszere

A	Beérkezett üzenetek mappában olvashatók a kapott levelek.
A Postázandó üzenetek mappában találhatók a megírt, de el nem küldött levelek. Az itt 
található levelek vagy a beállításnak megfelelô idôközönként, vagy a Küldés/Fogadás 
gomb lenyomása után kerülnek postázásra.
Az Elküldött elemek mappában tekinthetôk meg az általad írt elküldött levelek.
A Törölt elemek mappában láthatók az ideiglenesen törölt levelek. Ezek az üzenetek 
elolvashatók és szük ség esetén még visszaállíthatók. Végleges törléshez még egyszer ki kell 
adni a törlés parancsot. 
A Piszkozatok mappában tárolhatod a félig kész leveleket.
A levelek rendszerezett tárolása érdekében érdemes saját mappákat is készíteni, például külön mappákban tárolhatod a 
személyes és az iskolai leveleket.

11. Nézd meg, hogy az általad használt levelezôrendszerben hová kerülnek a beérkezett, az elküldött és a törölt levelek!

eleKTroniKuS leveleZéS

elektronikus levelek küldése, fogadása
Például az Outlook Express programban a Fájl ⁄ Új ⁄ E-mail paranccsal vagy az Eszköztár Üzenet írása ikonjával 
kezdhetsz új üzenetet. Új levél írásakor meg kell adnod a címzett e-mail címét. A Tárgy: utáni mezôben illik megadni egy 
rövid szö ve get, amely a levél tartalmára utal. 
A levél a megírást követôen a Küldés ⁄ Fogadás gombbal postázható. Néhány levelezôprogramban a levél elôször a 
Postázandó üzenetek mappába kerül, innen kerül postázásra. 

1. Küldj elektronikus levelet egy adott címre!
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címzett, titkos címzett 
Egy levelet egyszerre több személy részére is el lehet küldeni. Ha egy levelet több személy részére sze ret nél elküldeni, akkor 
a címzettek e-mail címeit a Címzett: vagy a Másolatot kap: utáni szövegmezôkben adhatod meg. 
A levelet úgy is elküldheted, hogy a címzetten kívül másvalakit titkos címzettként jelölsz meg. Ebben az esetben az ô címét 
a Titkos másolat: mögötti szövegmezôbe kell írni. A titkos címzett címét a többi címzett nem láthatja, de a titkos címzett 
láthatja, hogy kik kapták meg a levelet. 

2. Küldj levelet két címzett részére! Az egyik címzett címét írd a Címzett: utáni szövegdobozba, a másik címzett címét írd a 
Másolatot kap: utáni szövegdobozba! Látják-e a címzettek annak a címzettnek a címét, akinek a címét a Másolatot kap: 
mögötti szövegdobozba írtad?

3. Küldj levelet két címzett részére! Az egyik címzett címét írd a Címzett: utáni szövegdobozba, a másik címzett címét írd a 
Titkos másolat: utáni szövegdobozba! Látják-e a címzettek annak a címzettnek a címét, akinek a címét a Titkos másolat: 
mögötti szövegdobozba írtad?

visszapattanó levél
Ha a levél elküldése után kapsz egy olyan levelet, amelynek feladója a Mail	Delivery	System (vagy a @ jel elôtt a Mailer-
Daemon azonosító olvasható), akkor ellenôrizd a címzettek e-mail címét, mert valószínû, hogy elgépelted a címet, és a levelet 
egy vagy több címzett nem kapta meg.

4. El tudsz-e küldeni egy olyan levelet, amelyben nincs @ jel?

válasz küldése

Egy üzenetre gyorsan válaszolhatsz a válasz	funkció alkalmazásával. Válasz küldésekor nem kell megad nod a címzett nevét 
és e-mail címét, mert az a feladó neve és címe lesz. Válasz kezdésekor a feladó címe automatikusan bekerül a Címzett 
mezôbe. A válasz üzenetekben az eredeti tárgy elé a Vá: vagy a Re: (replay) szó kerül. Ebbôl lehet felismerni, hogy ez a 
levél az adott tárgyú levélre küldött válasz. Ha a feladó nem adott meg tárgyat, akkor a válaszlevélben feltétlenül pótold, és 
írj tárgyat a le vélhez! A válaszlevél kezdésekor az eredeti levél teljes tartalma is megjelenik a levél törzsében, ebbôl ér demes 
kitörölni azokat a részeket, amelyeket a válasz nem érint. A válaszlevélben csak azokat a szövegrészeket hagyd benne, ame-
lyekre válaszolsz. A válaszodat mindig a levél elejére írd! Írhatod a válaszaidat az eredeti szövegbe is, de akkor ezt a levél 
elején jelezned kell a feladónak! A levél tör zsé ben jól látható módon különböztesd meg a feladó és az általad írt részeket! 
A levél elküldése elôtt mindig gondosan ellenôrizd a címzett e-mail címét!

5. Milyen levélként érkezett az a levél, amelynek a Tárgy: mögötti szövegdobozában a Re: szócs ka látható? 
6. Egy levelet két személy kapott meg címzettként. Hány személy fogja megkapni azt a válaszlevelet, amelyet a címzett a 

Válasz gomb lenyomását követôen kezd el írni? 
7. Egy levelet két személy kapott meg címzettként. Hány személy fogja megkapni azt a válaszlevelet, amelyet a címzett a 

Válasz mindenkinek gomb lenyomását követôen kezd el írni? 

levél továbbítása

8.  Milyen információt lehet tudni arról a levélrôl, amelynek a Tárgy: mögötti szövegdobozában a Fw: szócska látható? 

Elôfordulhat, hogy olyan üzenetet kapsz, amelyben olyan információ szerepel, amelyet másokkal is 
meg szeretnél osztani. A kapott levelet az Üzenet ⁄ Továbbítás menüponttal vagy a Továbbítás 
ikonnal le het más címzett részére továbbítani. Levél továbbításakor mindig meg kell adnod az 
új címzett e-mail címét. Ügyelj arra, hogy a továbbított levél törzsében megjelenik a feladó és 
a címzett e-mail címe is. Ha ezt nem szeretnéd továbbítani, akkor természetesen törölheted a 
levélbôl. Ha az eredeti levél tartalmaz egy csatolt fájlt, akkor a továbbított levél is tartalmazni 
fogja a csatolt fájlt. Ha nem szeretnéd a csatolást to vábbítani, akkor törölheted a mellékletek-
bôl. Levél továbbításakor a Tárgy mögötti szövegdobozba a feladó által megadott tárgy elé 
a To: vagy Fw: (forward) szó kerül. 

9. Továbbíts egy levelet egy megadott címre!

4.2.   AZ informÁcióS TechnológiÁn AlAPuló KommuniKÁcióS formÁK

17173 MINTA6 levil.indd   28 6.2.2013   19:37:04



29

mûveletek a levelekkel

10. Milyen mûveletek végezhetôk egy levéllel?

Például az Outlook Express programban egy levélre jobb egérrel 
kattintva egy helyi menüt kapsz, amely több lehetôséget kínál fel. A 
helyi menü se gít   ségével megnyithatod vagy kinyom	tathatod a levelet. 
A Válasz a feladónak menüponttal válaszlevelet kezd hetsz, amely a 
feladónak szól. A Válasz mindenkinek menüponttal a válaszlevelet 
minden címzettnek elküldheted. A levelet továbbít	hatod újabb címzett 
részére. Az olvasatlan levelet olvasottként, az olvasott levelet olvasat-
lanként jelölheted meg. A levelet áthelyezheted vagy átmásolhatod egy 
mappába, törölheted. A Tulaj donságok menüponttal a levél további 
tulajdonságait derítheted ki.

A beérkezett leveleket mappákba rendezheted. Ha a levél fontos információt tartalmaz, akkor 
elmentheted egy háttértárolóra. Egy levél mentése a Fájl ⁄ Mentés másként… paranccsal végez-
hetô. Mentéskor meg kell adnod a fájl helyét, nevét és típusát. Az állományt érdemes txt formá-
tumban el menteni, mert akkor a levél szövege bármely szövegszerkesztô programmal olvasható. 
Nyomtatás elôtt jelöld ki a levelet, majd add ki a Fájl ⁄ Nyomtatás… paran csot. A fölösleges 
leveleket a levél kijelölését követôen a Szerkesztés ⁄ Törlés paranccsal vagy a Delete billentyûvel 
törölheted. 

Helyi menü az Outlook Express programban

melléklet csatolása

11. Legfeljebb mekkora méretû állományokat tudsz csatolni egy e-mail írásakor?

Egy levélhez mellékletként állományokat is csatolhatsz a Beszúrás ⁄ Fájlmelléklet… paranccsal 
vagy a Fájl csatolása üzenethez ikonnal. Csatoláskor ki kell keresned azt a mappát, amelyben 
a csatolandó állo mány található, majd a mappában levô állományok közül ki kell választanod 
azt az állományt, amelyet csatolni sze retnél. A Csatolás nyomógomb használatát követôen a 
kiválasztott állomány a küldendô levéllel együtt kerül a Postázandó üzenetek, majd küldést 
követôen az Elküldött elemek mappába. 
Ha olyan levelet kapsz, amelyhez mellékletet csatoltak, akkor a levél mellett egy gémkapocs ikon 
látható. A mellékletet vagy a Fájl  ⁄ Mellékletek mentése… paranccsal, vagy a Melléklet: 
utáni fájlnévre való dup la kat tintással, vagy a levélben látható gémkapocsra való kattintással 
tudod lementeni vagy megnyitni. 
Az idegen címrôl érkezô mellékletek veszélyt	jelenthetnek, ezért az ilyen levélmellékletek men-
tése nem ajánlott, de ha mindenképpen menteni szeretnéd, akkor a levelek tartalmát elôször 
ellenôrizd egy vírusellenôrzô programmal! 
Ha továbbítasz egy mellékletet tartalmazó levelet, akkor a levéllel együtt a melléklet is továbbításra kerül. Ha válaszlevelet kül-
desz egy mellékletet tartalmazó levélre, akkor a válaszlevélben nem lesz benne az eredeti melléklet. 
A levelezôrendszerek különbözôképpen korlátozzák a mellékletként küldhetô állományok méretét, ezért a megadott mérettôl 
nagyobb méretû állományokat nem küldhetsz. 
Egy levélhez mellékletként csak állomány csatolható, mappa nem. Ha egy mappa állományait szeretnéd egyszerre elküldeni, 
akkor elôször be kell tömörítened a mappát egy tömörítôprogrammal. A tömörítés eredményeképpen keletkezô állományt már 
csatolhatod a levélhez. Amikor a címzett megkapja a leve let, lementheti és kitömörítheti az állományt.

12. Benne lesz-e a levélben az eredetileg csatolt állomány, ha a levélre válaszlevelet írsz? 
13. Benne lesz-e a levélben az eredetileg csatolt állomány, ha a levelet továbbítod egy másik címre?
14. Tartalmaz-e csatolást egy mellékletet tartalmazó levél továbbítása?
15. Hogyan küldheted el egy levél mellékleteként egy mappa tartalmát?
16. Mutasd be, hogyan lehet lementeni egy levél mellékletét!
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levél prioritása
A legtöbb levelezôprogramban egy levelet a feladó a saját véleménye szerint megjelölhet sürgôsként, átlagosként vagy 
nem	sürgôsként. Alapértelmezésben a levelek átlagos sürgôsségûek, tehát csak akkor kell módosítanod a prioritást magas ra 
vagy alacsonyra, ha meg szeretnéd változtatni az alapbeállítást. A sürgôs levelek elôtt egy piros felkiáltójel (!), a nem sürgôs 
levelek elôtt egy kék, lefelé mutató nyíl () jelenik meg. 

17. Küldj egy magas prioritású levelet egy megadott címre!

Smiley
Az elektronikus levelek nem pontosan közvetítik azt az információt, amelyet a küldô 
gondol, ezért a le veleidben alkalmazhatsz olyan jeleket (smiley), amelyek kifejezik az 
érzéseidet. Pl. a mosoly jele: :-), a szomo rúság jele: :-(. 

levelek keresése

Ha a levelezôrendszered már nagyon sok levelet tartalmaz, 
akkor érdemes a leveleket mappákba	ren	dezni. 
Egy beérkezett vagy elküldött levél feladója, címzettje, tárgya 
vagy az üzenetben leírt szöveg tartalma alapján keresést in-
díthatsz, így a levelet hamar megtalálha tod. Keresés elôtt be 
kell állítani, hogy melyik mappában keresse a rendszer a leve-
let. Kereséskor érdemes azt a mappát megadni, amelyben az 
összes üzenet megtalálható (Helyi mappák), így a ke re sô az 
összes levelet végigböngészi.

Üzenet keresése az Outlook Express programban

A levelezôrendszerek egyéb szolgáltatásai

18. Milyen feladatok végzésére képesek a levelezôrendszerek?

A levelezôprogramok számos egyéb szolgáltatást is nyújtanak, amelyek kényelmesebbé teszik az elektronikus levelezést. 
A le veleket sorba rendezheted az érkezés dátuma, a feladó neve, a levél tárgya szerint, így könnyebben kereshetsz közöttük. 
Készíthetsz aláírást, amely minden új üzenet és válasz végén automatikusan megjelenik a neveddel, elérhetôségeddel, egyéb 
adataiddal, így ezeket az adatokat nem kell minden levélben külön begépelni. Áthelyezheted az üzeneteket egy másik map-
pába, így rendszerezheted az üzeneteidet. Készíthetsz címjegyzéket, amely az ismerôseid nevét, e-mail címét és egyéb adatait 
tartalmazza, és levél írásakor ebbôl választhatod ki a címzetteket.

19. Sorolj fel legalább három olyan mûveletet, amely az általad használt levelezôrendszerrel vég rehajtható!

Biztonságos levelezés

20. Hogyan kezeli a levelezôprogramod a vírusos mellékleteket tartalmazó leveleket? 
21. Milyen veszélyei lehetnek az elektronikus levelezésnek? 

A számítógép biztonságos használata érdekében biztonsági szoftvereket kell telepíteni, és azokat fo lya   matosan frissíteni 
szükséges. Ha a gépünkre telepített vírusirtó	programot folyamatosan frissítjük, akkor ezzel megakadályozhatjuk, hogy az 
elektro nikus levelek mellékleteként vagy weboldalakról való letöltéskor megfertôzôdjön a számítógép.

4.2.   AZ informÁcióS TechnológiÁn AlAPuló KommuniKÁcióS formÁK
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22. Kaptál-e már olyan levelet, amelyben azt kérték, hogy továbbítsd a levelet minél több személy nek? 
 Hogyan cselekedtél? Mit tettél a levéllel? Véleményed szerint mi volt a levél küldôjének igazi célja? 
23. Mit teszel, ha idegen címrôl érkezik egy levél, és a levél egy exe kiterjesztésû fájlt is tartalmaz?

A spam kéretlen	elektronikus	reklámüzenet, mely e-mailben vagy SMS-ben terjedhet. A címzettek 
e-mail címét weblapokról vagy levelezési listákról gyûjtik össze. Fontos, hogy az ilyen levelekre 
soha ne válaszolj! 
Különösen figyelned kell azokra a levelekre, amelyek idegen címekrôl érkeznek, és amelyekben 
azt ké rik, hogy továbbítsd azokat másoknak vagy add meg az adataidat valamilyen ok miatt! 
Ezek nek a leveleknek a tartalma általában nem igaz, a többségük ún. spam, azaz levélszemét. 
A	személyes	adataidat	ne	add	meg	idegeneknek, mert vissza élhetnek vele! 
A	gyanús	leveleket	minél	elôbb	töröld	a	gépedrôl!	
Spam-ek elleni védekezésképpen használj spam-szûrôt! 
Ha bizonytalan vagy abban, hogy egy levél valódi vagy spam, akkor érdemes a tartalma alapján keresést végezni az in-
terneten. Ha a levél spam, akkor valamelyik oldalon találsz errôl szóló cikket, leírást. Ne küldj tovább pusztán jóindulatból, 
további információ nélkül semmilyen kérelmet, akkor sem, ha be tegségre, életmentésre hivatkoznak, adományt kérnek, egy 
régóta eltûnt személyt keresnek, jótékony tevékenységre szólítanak fel, vagy egyéb olyan okokra hivatkoznak, amelynek 
igazságtartalmáról nem gyô zôdhettél meg! 

lánclevél (hoax)
A lánclevelek általában megtévesztô álhírt terjesztenek, és emellett tartalmazzák azt a felszólítást, hogy „Küldd el ezt a 
levelet minél több embernek!” A levél azt is tartalmazza, hogy milyen szerencse ér, ha sok embernek továbbítod, és milyen 
következményekkel jár, ha nem küldöd el a leveleket másoknak. A hoax írójának igazi célja az, hogy a válaszlevelekben 
rövid idô alatt rengeteg e-mail címet szerezzenek meg, így valós, mûködô címekhez juthatnak, melyeket értékesíthetnek a 
spamküldôknek.

WeBeS leveleZôrenDSZer 

regisztráció egy webes levelezôrendszerben

1. Melyik webes levelezôrendszert használod?
2. Mi az elônye az általad használt webes levelezôrendszernek?
3. Milyen funkciókat használsz a webes levelezôrendszerben?

Ha egy webes levelezôrendszert szeretnél használni, akkor elôször regisztrál-
nod kell. Regisztráció elôtt érdemes megismerned a szolgáltatási	feltételeket, 
mert a szolgáltató az ingyenesség miatt egyéb feltéte leket szabhat a fel-
használással kapcsolatban, például reklámokat jeleníthet meg a felületen.
Regisztráció során néhány adatot kötelezô megadni, de vannak olyanok, 
amelyeket nem kötelezô begépelni. Általában kötelezô megadni a felhasználó 
teljes nevét (vezetéknév és keresztnév), a születési idôt, és a használni kívánt 
azonosítót valamint a jelszót. A választott jelszót a biztonság ér dekében 
kétszer kell beírni. Ha a két jelszó nem egyezik, akkor a jelszót újra be kell 
gépelned. A jelszó adott hosszúságú, általában legalább öt vagy hat karakter-
bôl kell, hogy álljon. Megadhatják azt is, hogy a jelszó legfeljebb hány karak-
terbôl állhat. A levelezôrendszer feltételként szabhatja, hogy milyen erôsségû 
jelszót kell megadnod, ezért a begépelt jelszó erôsségét megvizs gálja. A jelszó 
betûkbôl, számokból és egyéb karakterek bôl állhat.
Fentieken kívül még egyéb adataidat is kérheti a rend szer, de ezeket nem 
kötelezô megadnod. Amennyi ben egy kö te lezô ada tot nem adtál meg, a rend-
szer figyelmeztet erre, és nem en ged addig továbblépni, amíg eleget nem te szel 
a feltételnek. 

Regisztráció egy elektronikus levelezôrendszerben
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A tankönyv bemutatása

Az informatikai eszközök használata címû fejezet a számítógép fô egységeit és az eszközök mûködési elveit mutatja 

be. A tanulók megismerhetik az operációs rendszer funkcióit és a legfontosabb állománymûveleteket, a hálózat használa-

tának elônyeit, az adatok biztonságos tárolásának a feltételeit. 

Az Alkalmazói ismeretek címû fejezetben az alkalmazói készségek komplex fejlesztésére, nagyobb méretû dokumentu-

mok létrehozásához szükséges mûveletek bemutatására és gyakorlati kivitelezésére kerül sor. A tanulók a munkavállaláshoz 

szükséges személyes dokumentumokat és körleveleket készítenek, megismerik és a gyakorlatban alkalmazzák a multimédiás 

dokumentumok, interaktív bemutatók készítéséhez szükséges eljárásokat.

Az adatkezeléssel foglalkozó részfejezet a táblázatkezelô programok egyes funkcióinak megismerésére, statisztikai számí-

tások végzésére, az adatok grafikus szemléltetésére, az adatok kezelésére alkalmas egyszerû adatbázis tervezésére mutat 

példákat.

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel címû fejezet a problémamegoldó gondol-

kodás fejlesztéséhez, különbözô problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazásához 

nyújt segítséget. A tanulók különbözô tantárgyi problémák megoldásával, projektek tervezésével és a kivitelezéshez szük-

séges informatikai eszközök kiválasztásával foglalkoznak csoportmunkában. A projektek megvalósítása közben a diákok 

eleinte kész algoritmusokat elemeznek, majd készítenek, értelmezik a bemeneti és kimeneti adatok közötti összefüggéseket. 

A tankönyv bemutatja néhány egyszerû folyamat modellezését, a tantárgyi szimulációs programok és mérések használa-

tának lehetôségeit.

Az infokommunikáció címû fejezet az elektronikus információáramlás lehetôségeit mutatja be. A tanulók megismerik 

a kulcsszavas és tartalomalapú keresés elônyeit, feltérképezik a szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, 

weblapok publikálására alkalmas módszereket. A médiainformatika témakörön belül a diákok a mindennapi tevékenységek 

végzéséhez nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat térképeznek fel.

A tankönyv az információs technológián alapuló kommunikációs formák megismerésére, az elektronikus levelezôprogramok, 

csevegôprogramok, közösségi oldalak használata közben alkalmazható eljárások kipróbálására, az online kommunikációs 

formák közben betartandó szabályok megismerésére helyezi a hangsúlyt.

Az információs társadalom címû fejezetben az elektronikus szolgáltatások alkalmazása, a szerzôi jogra és az infokommu-

nikációs publikálásra vonatkozó szabályok megismerése kap szerepet. Az infor máció és az informatika gazdaságra, környezet-

re, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásainak felismerése, az élet-

kori sajátosságoknak megfelelô elektronikus szolgáltatások megismerése és kritikus 

használata segítséget nyújt abban, hogy a tanulók tudatosabban tájékozódjanak 

a digitális világban.

A Könyvtári informatika címû fejezet felhívja a figyelmet a könyvtárlátogatás 

hasznosságára. A dákok megismerhetik a könyvtárak és könyvtári dokumentu mok 

típusait, a könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokat, a források kiválasztásának 

és felhasználásának a lehetôségeit és szabályait. 
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