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1. Kommunikáció – A kommunikáció információelméleti modellje 
– az információmennyiség. 
 

Az informatika: Napjaink új tudományága az informatika. Ezen önálló tudomány a méréstechnika, a hírközlés 
és a számítástechnika integrálódásaként jött létre, az információs rendszerek egészével foglalkozik. A 
legdinamikusabban fejlődik; bővebb fogalom, mint a számítástechnika, hisz mindenütt jelen van. 

Az információs (kommunikációs) folyamat modellje 

A kommunikáció: az információ áramlásának folyamata az egyik féltől a másikig.  
 A küldő kezdeményezi a folyamatot, majd kódolja az üzenetet és határoz az átviteli csatornáról.  
 A kommunikációs csatorna lehet írásbeli, szóbeli, elektronikus stb.  
 Az átviteli csatorna meghatározza az átviteli médiumot (közeget)(pl.: levegő, papír, rézkábel...).  
 A küldő a jelek formájában kódolt üzenetet elküldi a vevőnek.  
 A vevő dekódolja azt, tehát visszanyeri az eredeti üzenet jelentését, és visszajelzést küld. 
 

6 alapvető elemből áll: 

ADÓ = 
Küldő (ötlet) 
 

KÓDOLÁS 
(üzenet) 

Küldés (jel) 
 CSATORNA 
 ZAJ 

(redundancia) 

DEKÓDOLÁS 
(üzenet) 

VEVŐ 
(jelentés) Visszajelzés 

 
Zaj: A zaj több eltérő frekvenciájú és intenzitású jel zavaró összessége. Az információelméletben a zaj 
csökkenti a kommunikációs csatornán átvihető információmennyiséget, azaz csökkenti a csatorna kapacitását. 
Különféle kódolási eljárásokkal csökkentik ennek a zajnak a hatását. 
Környezeti zaj: Akusztikus zaj, Elektromos zaj, Rádiófrekvenciás zaj, TV és video zaj, Információátviteli zaj, 
Termikus zaj 
 
Redundancia: a megérkezett információ bitjei - elküldött információ bitjei (különbség) 
A felesleges vagy nem hasznos információ, ami „rárakódik” az információra. Pl. a TV képernyőjén megjelenő 
szellemkép (egy másik csatorna képe (zaj) jelenik meg feleslegesen.)  
Az adattömörítés egy lehetséges mód a nem kívánt redundancia csökkentésére (ezért ad tiszta képet a digitális 
tv).  
Az adattömörítés célja az adatok feldolgozása oly módon, hogy azok minél kevesebb helyet foglaljanak, vagy 
minél gyorsabban lehessen őket továbbítani. Többnyire lehetséges mert a valós világ adatai többnyire igen 
redundánsan és nem a lehető legtömörebb formában léteznek. 
Alapvetően kétféle adattömörítési megoldás létezik: 

1. A veszteségmentes tömörítés: pl képnél nem veszíthetünk el színt vagy formát  
2. Veszteséges tömörítés: csak akkor, ha nem különösebben észlelhető a veszteség vagy megéri  
 

Kommunikáció Részletesebben, példákkal: 
 A kommunikációhoz legalább két szereplő szükséges. Egy adó és egy fogadó. Bármelyik fél lehet 

többszereplős is. A funkciók felcserélődhetnek.(Magánbeszélgetés, tömegkommunikáció) 
 Minősített kapcsolat van a szereplők között. Előre definiált szerepek alapján dől el, hogy kik 

hallgatnak kiket és miért. (Például előadó-hallgató, színész-néző, baráti beszélgetés ) 
 Kell egy csatorna, egy közvetítő közeg. (Például levegő (beszéd), papír (levél, újság)), elektronikus: 

vezeték (telefon), rádióhullám (televízió) ) 
 

Irányát tekintve, mely következhet a technológiából, (milyen csatorna), illetve funkciójából:  
1. lehet egyirányú (single) – Teletext előadás  
2. kétirányú nem egyidejű (half duplex) – walke-talke tájékoztató (kérdés, majd felelet)  
3. kétirányú egyidejű (full duplex) – telefon társalgási beszélgetés 
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 Kell egy közös kód (nyelv).  
 Kell egy közös háttérismeret, mely nélkül hiába értik a közös nyelvet, kódot, nem értik meg egymás 

témáját. (Például egy hétköznapi ember részvétele egy rendszergazdai levelezős listán nem ad 
eredményes kommunikációt, hiába beszél mindenki magyarul. ) 

 Van verbális és non-verbális kommunikáció. Az állatvilág jellemzően több non-verbálist használ. Az 
emberi kommunikációban is mindig szükség van non-verbális kommunikációra, vagy másképpen 
metakommunikációra. Testtartás, hangsúly, mimika, gesztikulálás… Az elektronikus levelezésben ennek 
hiányát próbálják csökkenteni smiley-kkal.  

   
Tartalma alapján a kommunikáció lehet:  

 tájékoztató, informatív  
 felszólító,  
 érzelmet kifejező, emocionális 
 

Kommunikációs csatornák, technológiák és rendszerek csoportosíthatók: 
 Egyéni ötletű technológiák: füstjelek, futár, postagalamb 
 Verbális rendszerek: tudatos, szájhagyományokra épülő (rém)hírterjesztés, oktatás,szervezeti 

értekezletek 
 Papír alapú terjesztői hálózatok: könyv, szórólap, posta. 
 Vizuális alapú: balatoni viharjelző, süketnéma jelbeszéd,rendőrlámpa, KRESZ-táblák, sportversenyek 

versenyzők közötti, vagy a bírók kéz-, zászló-, vagy egyéb jelei 
 Elektronikus alapú:  

o Morse,  
o vezetékes (telefon, ATM-hálózatok, számítógépes hálózatok (Ethernet, token ring…), kábelTV 

hálózatok, riasztók, figyelő-rendszerek) 
o földi sugárzású elektronikus hullámok (celluláris hálózatok): hagyományos TV- és rádióadások, 

teletext, mobil-telefonok, kis hatósugarú wireless billentyűzet, egér, számítógépes hálózatok, 
walke-tolke, CB, távirányítók 

o műholdas adások: TV műsorok, számítógépes hálózatok, GPS,csillagászati rádiótávcsövek 
összehangolt rendszere 

 
Az adat fogalma: 
Adatnak nevezünk minden olyan ismeret, 
mely előzőleg már rögzítésre került. 

Az információ fogalma: 
Az információ olyan jelsorozatok által hordozott 
hír, mely egy rendszer számára új ismeretet jelent. 

Az adat és információ egységei 

Bit: Az információ alapegysége. A 
számítógépes adattárolás legkisebb alapegysége.  
Egy bitnyi információt tartalmaz minden olyan 
válasz, amely igennel vagy nemmel felel egy 
kérdésre. Nem más, mint 0 vagy 1, hamis vagy 
igaz; bármely kettő, egymást kölcsönösen 
kizáró állapot (pl. van áram vagy nincs áram).  

A bájt (byte) bitek csoportja, egybefüggő, 
rögzített hosszúságú sorozata. Egy bájt =  8 bit. 
(legtöbbször, de lehetnek más megközelítések is) 
Egy bájt =  8 bit 
KILOBYTE 1 Kbyte = l024 byte 
MEGABYTE 1 Mbyte = l024 Kbyte, 
GIGABYTE 1 Gbyte = 1024 Mbyte, 
TERABYTE 1 Tbyte = 1024 Gbyte 
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2. Kommunikáció – Jel, adat, információ és ismeret összefüggése 
– az információ (többféle) fogalma. 

Az informatika: Napjaink új tudományága az informatika. Ezen önálló tudomány a méréstechnika, a hírközlés 
és a számítástechnika integrálódásaként jött létre, az információs rendszerek egészével foglalkozik. A 
legdinamikusabban fejlődik; bővebb fogalom, mint a számítástechnika, hisz mindenütt jelen van Az 
informatika az információ-feldolgozással foglalkozik.  

Adat és információ fogalma, mérése, összehasonlítása 
Ismeret: a valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatok, általánosítások, 
fogalmak. Aki ismer valamit, az tájékozott (informált), tapasztalt a "valamiben", míg aki nem, annak hiányosak 
az ismeretei vagy nincs fogalma a dologról. 
 
Az adat fogalma: 
Adatnak nevezünk minden olyan ismeretet, 
mely előzőleg már rögzítésre került.  
Az ismeret tárolására szolgál. A közölt ismeret 
egy adott pontig valamilyen körben mindenki 
számára érthető, de mást és mást jelent. Ha az 
ismereteket kölcsönösen egyértelműen 
értelmezhető formában közöljük, akkor adatról 
beszélünk.  

Az információ fogalma: 
Az információ olyan jelsorozatok által hordozott 
hír, mely egy rendszer számára új ismeretet 
jelent. 
Jel: a valóság egy olyan, érzékszerveinkkel 
felfogható (látható, tapintható, hallható) darabja, 
jelensége; amely az (emberi vagy állati, vagy 
egyéb) elme vagy értelem számára egy másik 
valóságdarabra, jelenségre utal. 

 
Jelátalakítás és kódolás  - Analóg és digitális jelek 

Kódolás fogalma: A kódolás valamely információ átalakítása egyezményes jelekké. 

 

Analóg adat: Egy fizikai, kémiai vagy egyéb 
mennyiség változásával arányosan egy 
folytonos mennyiségi mutató változik. 

(0 és 1 között végtelen sok számértéket felvesz) 

 

Digitális adat: Egy fizikai, kémiai vagy egyéb 
mennyiség értékét az értéknek megfelelő 
diszkrét számok, vagy egységugrások jelzik.  

(0, vagy 1, nincs köztes szám.(2-es 
számrendszer alapszámai)) 

 
 
Digitalizálás: Egy fizikai, kémiai vagy egyéb mennyiség analóg adatát számsorozattá alakítunk át – kódoljuk, 
analóg-digitális átalakítók (áramkörök) segítségével. Fenti példában pl. minden, ami 0,5 alá esett 0 lett, és 
minden ami a fölé esett, 1 lett. 
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Az adat és információ egységei 

Bit: Az információ alapegysége. A 
számítógépes adattárolás legkisebb alapegysége.  
 Egy bitnyi információt tartalmaz minden 

olyan válasz, amely igennel vagy 
nemmel felel egy kérdésre.  

 Nem más, mint 0 vagy 1,  
 hamis vagy igaz;  
 bármely kettő, egymást kölcsönösen 

kizáró állapot (pl. van áram vagy nincs 
áram).  

 
1 bitnyi információ 2 féle adatot hordozhat: 
0, 1  
2 bitnyi információ 4 féle adatot hordozhat: 
00, 01, 10, 11  
3 bitnyi információ 8 féle adatot hordozhat. 
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 

Az eddigiekből következően tehát  
n bit információ 2n-féle adatot hordozhat.  

 
A számítógépek felépítéséből adódóan a kettes 
számrendszert használjuk a számítás-
technikában. 

A bájt (byte) bitek csoportja, egybefüggő, 
rögzített hosszúságú sorozata. Egy bájt =  8 bit. 
(legtöbbször, de lehetnek más megközelítések is 
6, 7 vagy éppen 9 bit) 
 
Egy bájt =  8 bit 
KILOBYTE 1 Kbyte = l024 byte 
MEGABYTE 1 Mbyte = l024 Kbyte, 
GIGABYTE 1 Gbyte = 1024 Mbyte, 
TERABYTE 1 Tbyte = 1024 Gbyte 
 
Szokták a memória egy minimálisan elérhető 
szeletére is használni a szót. 1 byte-nyi 
információ 256-féle értékű lehet. A 
számítógépek egyszerre egy, kettő vagy négy 
byte-nyi információt dolgozhatnak fel, melyet 
régebben félszónak, szónak (két byte), 
duplaszónak (négy byte) is neveztek.  
 
Egy byte információ jelenthet például: 
 Egy 0 és 255 közé eső egész számot. 
 Egy írásjelet (karaktert)  
 Egy elemi (gépi szintű) utasítást 
 Egy képpont színét (256 színű képeken) 

 
 
Adatmennyiségek a gyakorlatban: 

 
Az információ többféle fogalma: 
Általánosan: olyan közlés, hír, tájékoztatás, amely számunkra valamilyen szempontból új ismeretet tartalmaz.  
Az információ vonatkozhat egyfelől az informálódásra, mint folyamatra, másfelől az informáltságra, mint 
állapotra.  
 
Köznyelvi értelemben tájékoztatás, felvilágosítás, értesítés stb. jelentésű. 
 
A hírközlés tudománya szerint: valamilyen sajátos statisztikai szerkezettel rendelkező jelkészletből 
összeállított, időben és/vagy térben elrendezett jelek sorozata, amellyel az adó egy dolog állapotáról, vagy egy 
jelenség lefolyásáról közöl adatokat, melyeket egy vevő felfog és értelmez. Az információ mindaz, ami 
kódolható és egy megfelelő csatornán továbbítható.  

A matematikai információelmélet szerint: az információ mennyisége azoknak a barkochba kérdéseknek a 
számával egyenlő, amennyi az optimális kérdezés mellett maximálisan szükséges a dolog kitalálásához.  
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Az ismeretelmélet szerint: ismeret, tapasztalat, amely valakinek a tudását, ismeretkészletét, ennek 
rendezettségét megváltoztatja, átalakítja, alapvetően befolyásolja. 
Társadalomtudományi szempontból: Az információ a társadalom szellemi kommunikációs rendszerében 
keletkezett és továbbított hasznos vagy annak minősülő ismeretközlés. Össztársadalmi jelenség. 
 
Adatábrázolás: A számítógépekben minden számot bitsorozatok reprezentálnak. A számítógép-
architektúrákban a memóriák legkisebb külön kezelhető egysége 8 bit=1 byte. 

Karakterábrázolás: A számítógépen a szöveges állományokat digitális formában tároljuk, nem a szöveg, 
illetve a betűk képét, hanem a karakterek (numerikus) számkódját. Ahhoz, hogy egyértelmű legyen, hogy egy 
karaktert melyik számmal kell helyettesíteni, kódtáblázatokat hoztak létre: 

 ASCII kódrendszer (28 = 256 különböző karakter): az egész világon elfogadott szabvány a karakterek 
kódolásához. 8 biten kódolja az angol nyelv ABC kis- és nagybetűit, a számjegyeket és írásjeleket, stb 
vezérlőjeleket. Az első 128 kód mindig ugyanazt jelenti, a következő 128 kód országonként változhat. A 
magyar ABC összes betűje nem található meg benne.  

 Unicode (216 = 65536 különböző karakter): A Unicode egy 16 bites karakterkészlet, amelybe sok nyelv 
karakterkészletét belevették. Ez azt jelenti, hogy összesen 216=65536 karaktert képes ábrázolni. Ezzel a 
régebbi karakterkészletek által nem tartalmazott jeleket is kódolni lehet, pl. magyar ékezetes betűk.  
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3. Információ és társadalom – A számítástechnika fejlődése a 
XX.sz. közepéig. A számítógépek fejlődése az elmúlt kb. 60 évben, 
és az Internet története. 

Számítástechnika fejlődése 
Golyós számológépek: 

- kalkulátor szó eredete ~ kavics (calculus) 
- abakusz 
- babiloni számológéptáblák ~ csillagászati, gazdasági számításokra 
- szorobán ~ a legutóbbi időkig (ma is) használatosak 

Mechanikus számológépek: 
- fogaskerekes számológép ~ az összeadást és a kivonást teljesen, a szorzást és az osztást részben 
automatizálta, Wilhelm Schikard (1623) 
- összeadó kivonó mechanikus gép, Blaise Pascal, gépei még ma is működőképesek 
- négy alapműveletet végző mechanikus gép, Gottfried Wilhelm Leibniz (1671) 

Gazdasági és tudományos szükségletek - az automaták fejlődése 
- automata ~ önmuködo gép, amely bizonyos határok között önmagát irányítja, emberi beavatkozás 
nélkül feladatot hajt végre. A működés feltételeit biztosítani kell. Kempelen Farkas sakkautomatát 
készített 
- Falcon végtelenített lyukasztott kartonlapokkal gépeket, szövőszéket vezérelt (1728) 
- lyukkártyás vezérlésű szövőszék Joseph Marie Jacquard (1810), bináris sorok formájában tárolta a 
műveletvégzési utasításokat, amelyeket a gép automatikusan elvégzett és ez a szöveten egy minta 
kialakulását eredményezte, ez a gép forradalmasította a textilipart. 

Charles Babbage a számítógép atyja - mechanikus számítógép 
- angol matematikus, a hajók navigációs táblázatain dolgozott, hosszadalmas asztronómiai számításokat 
végzett 
- differenciagép ~ mechanikus számológép, teljesen nem készült el 
- analitikus gép ~ általános célú mechanikus számítógép (1833) 
                          ~ vezérlőmű 
                          ~ számolómű 
                          ~ szám- és programtároló 
                          ~ lyukkártyákon lévő utasítások, illetve program Jacquard ötletébol 
                          ~ kártyacsomag a műveleteknek, kártyacsomag az adatoknak 
                          ~ nyomtatási lehetőség 
                          ~ a mechanikai nehézségek miatt nem tudta megépíteni 

A fejlődés további lépcsőfokai 
Boole-algebra a formális logikai műveletek tudománya ~ George Boole (1848), a mai digitális számítógépek is 

a Boole-algebra alapján működnek 
Lyukkártyás adatfelfogó berendezés ~ Hermann Hollerith (1881), az 1890-es amerikai népszámlálás 

adatainak feldolgozása, minden polgár adatait egy-egy lyukkártya tartalmazta, statisztikák készítésére 
alkalmas volt 

Turing-gép ~ Alan Mathison Tuning (1936) programozható automata elmélete,Turing bebizonyította, hogy ez 
az automata, megfelelően programozva bármilyen számlálás elvégzésére alkalmas, univerzális 

Jelfogós elektromechanikus számítógépek ~ Konrad Zuse berlini mérnök (1938-41) gépei: Z1, Z2, Z3, 
programozható digitális gépek   

Relés elektromechanikus áramkörök alkalmazása az aritmetika és logika műveleteke elvégzésére ~ külső 
lyukkártyás programvezérlés MARK I. H. Akien (1944) 

Az első elektronikus számítógép- ENIAC (1946) 
 ~elektroncsöves áramkörök és relék alkalmazása 
 ~ ENIAC - Electronic Numerical Integrator ad Computer 
 ~ Az USA Hadügyminisztériuma a pennsylvaniai Moore kutatóintézettel  fejlesztette ki 
 ~ EDVAC (1944-52) - az első gép amely a Neumann-elv alapján készült  
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Neumann-elvek (6-elv) - (1945. Június) 
1. soros utasítás-végrehajtás (az utasítások végrehajtása időben egymás után történik. (Ellentéte a 

párhuzamos utasítás-végrehajtás, amikor több utasítás egyidejűleg is végrehajtható)  
2. kettes (bináris) számrendszer használata  
3. belső memória (operatív tár) használata a program és az adatok tárolására  
4. teljesen elektronikus működés  
5. széles körű felhasználhatóság, alkalmasság bármilyen adatfeldolgozási feladatra (a számítógép 

univerzális Turing-gépként működik) => ALU  
6. központi vezérlőegység alkalmazása => CU 

 

Számítógép generációk 
 (0.generáció 

 Z1, Z2, Z3 ~ Konrad Zuse Németország, 1938-41, relés programozható digitális számítógép 
 MARK I. ~ H. Aiken 1944 
 relés elektromechanikus, áramkörök alkalmazása - aritmetika és logikai műveletek elvégzésére, 

lyukszalag vagy lyukkártya az adathordozó, 
 kb. 300 művelet/másodperc) 

Első generáció (1943-1958):  
 Az első generációt 1943-tól, vagyis az első elektronikus számítógép, az ENIAC megalkotásától 

számítjuk. (30 tonnás, szab méretű) 
 Jellemző áramköri eleme az elektroncső.  
 A programozása kizárólag nehezen megtanulható gépi nyelven történt (gépi kód).  
 Jellemző volt a nagy energia-felhasználás, gyakori meghibásodás és az 1000 - 5000 

művelet/másodperc műveleti sebesség. 
 Neumann-elvek: 1946 ENIAC építési tapasztalatai alapján 
 az első belső programvezérlésű:1949 EDVAC 
 az első sorozatban gyártott számítógép:1951 UNIVAC 

Második generáció (1958 - 1965)  
 Jellemző áramköri eleme a dióda, és a tranzisztor (félvezető).   
 Kapcsolási idő, gépi méretek, energia igény csökken, sokkal megbízhatóbb. 
 Memóriaként mágnes gyűrűs tárat használtak, a háttértár mágnesszalag, majd mágneslemez.  
 Megjelennek a magasabb színtű programozási nyelvek (pl.: FORTRAN).  
 Ezek a gépek 50000-100000 művelet/másodperc sebességet értek el. 

Harmadik generáció (1965 - 1972)  
 Jellemző áramköri eleme az 1965-ben feltalált integrált áramkör (IC).  
 a gépek ára és mérete rohamosan csökken, megbízhatóságuk nő 
 1 millió művelet/mp 
 félvezető memóriát használnak 
 További magas szintű programozási nyelvek jelennek meg (pl.: ALGOL, BASIC) 
 Műveleti sebességük elérték az 1 millió művelet/másodperc értéket.  
 Megjelennek az első operációs rendszerek, valamint a multi-programozás és az időosztásos 

technika. („IBM korszak”) 
Negyedik generáció (1972 - ????)  

 Jellemző áramköri eleme a CHIP, vagyis az egy szilárd testben megvalósított teljes működési 
egység.  

 Az 1971-ben feltalált első, Intel 4004 jelzésű mikroprocesszor indította el a mai tömegméretekben 
gyártott kisméretű, megbízható számítógépek (PC -k) fejlesztését.  

 Megjelent egy új magas szintű programozási nyelv a PASCAL.  
 Kifejlesztik az első, számítógépekből álló hálózatokat. 

Ötödik generáció (???? - ?????)  
 Jellemzőjük a Neumann - elvtől eltérő, párhuzamos vagy asszociatív működésű 

mikroprocesszorok alkalmazása.  
 Az eljárás-orientált programozási nyelvek helyett a problémaorientált nyelvek megjelenése 

várható. Erre egy kezdeti kísérlet a PROLOG programozási nyelv. 
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Az Internet rövid története 

Internet: Maga a szó hálózatok közötti hálózatot jelent. Az Internet sok–sok millió, operációs rendszerektől, és 
géptípusoktól független számítógép, országhatárok nélküli, világméretű hálózata.  
A technikai fejlődés, és a kormányzati hadi–célok hozták létre a ma ismert Internet ősét. Az 1960–as években, 
a hidegháború alatt, az USA–ban merült fel az a gondolat, hogy egy esetleges atomtámadás esetén milyen 
módon lehetne csökkenteni, és áthidalni azokat a károkat, amit egy ilyen csapás okozna a katonai, és állami, 
kormányzati központok kommunikációjában (DARPA program). Egy kutatóintézet, a Rand Corporation, kezdte 
meg a kutatómunkát, amibe a 60–as évek második felétől bekapcsolódott az MIT és a Los Angeles–i California 
Egyetem, az UCLA is. 1968–ban már az első hálózatnak tekinthető rendszer is beindult a brit National 
Physical Laboratory–ban. 1969–ben csatlakozott a programhoz az ARPA, vagyis az amerikai Védelmi 
Minisztérium Fejlett Kutatási Projektek Ügynöksége. Még 1969–ban létrejött az ARPANet, amely 3 egyetem és 
1 kutatóintézet munkatársait és tudósait kötötte össze. (4 gépes hálózat). Így kezdődött el a hálózatok Polgári 
célú felhasználásának kutatása. 1971–re már 15–re bővült a hálózatra csatlakozott intézmények száma. 
Ekkortájt jelent meg az e–mail 1972–ben. Azokat a szabványokat, protokollokat, amiket ma is használunk, 
1973–ban kezdték el fejleszteni. Maga az Internet kifejezés egy 1974–es tanulmányban jelent meg, és 1975–től 
használják általánosan. A 70–es években beinduló otthoni, személyi számítógépek tömeggyártása és terjesztése 
kellettek ahhoz, hogy megkezdődhessen a mindenkire kiterjedő, szabad, és független hálózat kiépülése. 1983–
ban az ARPANet–ből kivált MILNET néven a hadászati szegmens. Ezután vált lehetővé az amerikai 
hadügyminisztérium által nem támogatott intézmények csatlakozása is. Az első DNS szervert 1984–ben 
állítottál be. Az ARPANet hivatalosan 1990–ben szűnt meg, átadva a helyét a fejlettebb gerinchálózatoknak. Az 
1992–ben csatlakozott gépek száma meghaladta az 1 milliós számot. A ma ismert Internetet, minden 
lehetőségével együtt 1993–ban fejlesztették ki, a genfi CERN1–ben (Európai Részecskefizikai Kutatóintézet). 
Ez az, amit WEB technológiának nevezünk. 1998–ra a Web dokumentumok száma 300 millióra nőtt, és a mai 
napig folyamatosan bővül, becslések szerint napi kb. 10–15%–kal. Az üzleti élet az 1990–es években fedezte 
fel, hogy a hálózat milyen egyéb lehetőségeket is kínál, és hogy ezek nagy jövővel kecsegtetnek.
                                                
1 Részecske Fizika Európai Laboratórium (CERN) 
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4. Információ és társadalom – Az IKT hétköznapi veszélyei – kontra 
ergonómikus környezet és helyes magatartás. A szoftverhasználat jogi 

vonatkozásai és a szerzői jog fogalma 
Az IKT hétköznapi veszélyei a számítógép, az Internet,  

a játékprogramok, a videojátékok és a mobiltelefonok alapján 
 
Az ergonómia az ember és a technikai eszközök optimális kapcsolatával foglalkozás tudomány és gyakorlat.  
 Fontos: a gép ne károsítsa, ne zavarja az embert. Illeszkedjen a test és a kéz méreteihez, mozgásához, 

illetve az ember érzékszerveihez. 
 Fontos az ember és a gép kommunikációja is. Vizuális-manuális jelrendszer.   
 Ha az ember-gép kapcsolat nem optimális: csökkenő teljesítmény, károsodás, betegségek. 

A számítógépes munkahely veszélyei 
Magyaro.: a 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet három egészségügyi kockázat megelőzését tűzi ki célul:  

1. a látásromlást előidéző tényezők,  
2. a pszichés (mentális) megterhelés,  
3. a mozgásszervek érintettsége. 

 Minden dolgozó, aki min. 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ. 
 Kötelező óránként legalább 10-perces – össze nem vonható – szünetek. 
 A képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi 6 órát ne haladja meg. 

A monitor és a világítás 
 a megvilágítás adjon szükséges fényt – de tükröződések elkerülése, az erős napfény esetén is a 

képernyő láthatósága biztosítható 
 A képernyő könnyen és szabadon elfordítható, dönthető, a fényesség, illetve a kontraszt legyen 

könnyen állítható, a kép pedig villódzásmentes. 
 a monitor feltöltődése – porszemcsék hatása a szemre, megfelelő tisztítóeszközök – szemfájás, 

könnyezés elkerülése 
 a szem távolsága a képernyőtől, megfelelő asztali kialakítás –felbontás, képpontok méretének állításával 

– szem megerőltetés elkerülése 
Védekezés: minőségi, legalább 17 colos katódsugárcsöves, vagy korszerű LCD monitor és megfelelő 
elhelyezés, fényviszonyok. Távolság a monitortól: 60-70 cm.  

Munkaasztal, szék, billentyűzet és egér 
 mérete, elhelyezése kényelmetlen testtartásra kényszeríthet, gépelés ujjakat terheli (fájó hát és nyak, 

zsibbadás), (fájó csukló és ujjak, zsibbadás) 
 A munkaszék legyen stabil, biztosítsa a használó könnyű, szabad mozgását és kényelmes 

testhelyzetét. A szék magassága legyen könnyen állítható, támlája dönthető.  

Védekezés: jól választott asztal, állítható, görgős forgószék (az alkar párhuzamos az asztal síkjával). 
Rendszeres pihenők, mozgás, torna, helyes testtartás, ergonomikus billentyűzet (kifliszerű, ívelt kialakítás), 
optikai egér stb.  

A gépház és a nyomtató 
 a hűtőventilátor, a winchester is bosszantóan zajos lehet, rezonálhat. Az állandó egyenletes zaj 

feszültté tehet. Ne zavarja a figyelmet és a beszédértést. 
 a lézernyomtató gőze egészségtelen  

Védekezés: zajmentes ventilátorok beszerzése, gyakori szellőztetés  

A mobiltelefon: Nem bizonyított: a mobiltelefon elektromágneses sugárzása agydaganat okoz(hat). 

Az alkalmazásokkal szembeni elvárások 
 A felhasználói felület áttekinthető, érthető és egyszerűen kezelhető stílusú. Ikonok, ablakok… 
 Intelligens, felhasználóbarát kommunikáció a felhasználóval. 
 Megbízható működés. 

Védekezés: megfelelő, rendszeres rendszergazdai felügyelet. 
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Számítógépes játékok – függőség kialakulása 
 A rendszeresen játékosokban függőség alakulhat ki – játékszenvedély. Elhanyagolják a tanulást, 

munkát. – A tanulók jelentős százaléka naponta több órát játszik számítógéppel!  
 Hasonló hatás az internetböngészés, csetelés stb. vonatkozásában is. Az Interneten könnyen elérhető sok 

olyan információ, ami igen káros a gyerekek számára. 

Védekezés: iskolai nevelés, szülői odafigyelés, önkontroll! 
Számítógépes bűnözés: Jóval kevesebb fiatalt érinthet, mint az előbbi veszélyek. Jogosulatlan adathasználat, 
adathalászat (pl. hamis banki oldalak) elektronikus betörés, víruskészítés, hekker-támadások, kártyacsalások 
stb. 

Adatbiztonság: Egy cég vagy magánszemély nem publikus adatait védeni kell.  
Az egyik legáltalánosabban használt módszer a jelszavas védelem: 
 Szövegszerkesztőben: munka titkosított mentése. (ESZKÖZÖK/BEÁLLÍTÁSOK/ADATVÉDELEM) 
 Általánosan: ha az összes fájl és könyvtár védelme együttesen megoldott:  

A felhasználó-azonosítás a gyakorlatban elfogadott módszer. Minden felhasználónak  
1. egyedi felhasználói név és 
2. hozzá tartozó titkos jelszóval kell rendelkeznie. A jelszót mindenki maga adhatja meg.  

Ezek az eszközök az azonosítás biztonságát, magát a hitelességet növelik. Az azonosításhoz 
hozzátartozik a jogosultságok kiosztása (mihez férhet hozzá, mit láthat, mit módosíthat). 
(Az azonosításhoz használható például ujjlenyomat-azonosító, chipkártya is.) 

 Az adatok védelméhez az adatok biztonságos tárolása is hozzátartozik, hogy egy rendszerhiba, vagy 
időjárás, vagy egyéb ok miatt a lehető legkevesebb információ vesszen el.  
Megoldás: a biztonsági mentések rendszeres alkalmazása.  

Adatvédelem: Internet oldalakon információkat hagyunk magunk után. (szokások, jelszavak, számlaszámok)… 
Ezzel jogosulatlanok visszaélhetnek. Megoldás: tájékozottság (pl. hiradó), tűzfalak, kém- és vírusirtók, 
megfelelő beállítások (pl. jelszót nem mentünk) 

Jogi szabályozása - Magyarországon:  
 Az Alkotmány XII. fejezet 59. §  
 1992. évi LXIII. személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

törvény  
o Adatainkat csak meghatározott céllal, meghatározott ideig és az engedélyünkkel lehet kezelni. 
o Amennyiben adatainkat kezelik, tájékoztatni kell bennünket az adatkezelés minden tényéről. 
o Kérhetjük személyes adataink helyesbítését, illetve törlését! (Kivéve, ha törvény rendelte el!) 
o A törvény rendelkezik egy adatvédelmi biztos megválasztásáról is.  

Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat.  
Közérdekű adat: állami, vagy önkormányzati jellegű tevékenységre vonatkozó, nem személyes adat. 

Adataink nyilvántartása 
A feladatok ellátása több szinten történik. Az első szint a települési önkormányzat jegyzője. A második szint 
a köztársasági megbízott. A központ pedig az Országos Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal. Aki 
ezen feladatok ellátását irányítja, a belügyminiszter. 

 a nevet  
 állampolgárságot;  
 nemet;  
 születési helyet és időt;  
 anyja nevét;  

 személyazonosító jelet;  
 lakcímet;  
 (elhalálozás helyét és idejét);  
 adatszolgáltatásra vonatkozó korlátozást, 

illetve tilalmat.  

A szoftverhasználat jogi vonatkozásai és a szerzői jog fogalma 
Szoftver: a számítógépes programokat, adatokat és a hozzájuk tartozó dokumentációt. (Jogilag: függetlenül 

attól, hogy digitális formában vannak-e jelen.) 
Forrásprogram: a programfejlesztői környezetben programozási nyelven megírt programok  
Tárgyi program: a forrásprogramot egy értelmező- és/vagy egy fordítóprogram lefordítja. Ezt használjuk –

futtatjuk – a gépünkön. 
Kísérő anyagok: Egy jó programhoz jó dokumentáció is tartozik.  
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Az operációs rendszer: (rendszerszoftver) a számítógép működéséhez alapvetően szükséges rendszer. Nem 
egy program, hanem programok összessége. 

Fejlesztői rendszerek: a programozási nyelvek köré épülő fejlesztői környezeteket. 
Felhasználói programok: valamilyen egyedi probléma megoldására íródott programok. (Alkalmazói 

szoftverek – irodai, mérnöki, játék, multimédia stb. alkalmazások.) 

 A szoftverek védelme 
1. Technikai védelem:  

 hozzáférés elleni védelem és  
 a másolásvédelem 

2. Jogi védelem: a szerzői jog. (Angolszász országokban pedig a copyright.)  
Szoftverszerződés: Ebben írják le a jogszabályok által biztosított védelmi intézkedéseket. Ált. a telepítés 
megkezdése előtt egy ún. blankettaszerződést kell elfogadni. A felhasználó egy program megvételével nem 
tulajdonjogot szerez, hanem az adott példány kizárólagos felhasználója lesz. 
Szabad: használni, biztonsági másolatot készíteni, megfigyelni és tanulmányozni a működést.  
Ezen felül a licencek tételesen felsorolják, hogy mit nem lehet tenni a szoftverrel. Nem adható bérbe, stb. A 
licencek azt is meghatározhatják, hogy a szoftvert hány gépre telepíthetjük, használhatjuk-e hálózatban. 
A licencszerződés: Leírja, hogy a szoftvert milyen feltételekkel szabad használni. 

Szoftverek csoportosítása a felhasználói jog szempontjából 
1. Szabad szoftverek: szabadon használható, szabadon terjeszthető, forráskód megismerhető, 

szabadon módosítható. 
2. Freeware programok: Szabadon felhasználhatók és terjeszthetők, de nem szabad visszafejteni 

a forráskódot. A szerzői jog az alkotóé, a cégé. Nem adhatjuk el, és nem változtathatjuk meg. 
3. Shareware programok: Nagyon hasonlóak a freeware programokhoz. Ingyenesen 

beszerezhetőek és terjeszthetők, de gyakran nem működnek teljes körűen, illetve csak 
bizonyos ideig használhatók. (Vevőcsalogató változat.) 

4. Trial programok: Általában kipróbálásra kiadottak. Nem terjeszthetőek szabadon. 
5. Félig szabad szoftverek: valamilyen felhasználási célra vagy felhasználói csoportnak 

kedvezőbb vásárlási feltételekkel kerülnek forgalomba (például iskolai programok.) 
6. Kereskedelmi programok: mindig pénzbe kerülnek. Nagyon komolyan behatároltak a 

felhasználó lehetőségei. Dokumentációval ellátottak., ami lehet elektronikus is. 

A szoftver is szellemi termék, mint az irodalmi mű vagy a találmány. 
Etikailag meggondolandó: egy kereskedelmi szoftvert sok munkával, pénzbefektetéssel, és nagy szaktudással 
fejlesztenek ki. Általában igen könnyen és gyorsan másolhatók anélkül, hogy értékükből bármit is veszítenének, 
így könnyű terjeszteni, de ha nem jön vissza az ára, nem éri meg majd fejleszteni. 
Jogvédők: BSA (Business Software Alliance) nemzetközi civil szervezet. 

 
A szerzői jog (1999. évi LXXVI. törvény) 
A szerzői jog lényegét tekintve kizárólagos tulajdonjog, azt biztosítja, hogy az alkotó (másképpen a 
jogtulajdonos), tulajdonként, vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával („mű”), azaz joga van azt 
másolni és terjeszteni, illetve másokat felhatalmazni, például a következőkre: a művet reprodukálni, abból 
újabb műveket készíteni, forgalmazni, nyilvános helyen megmutatni, előadni stb. 
Ez a jog akkor keletkezik, amikor a mű megszületik, és nem függ a mű publikálásától.  
 
Szerzői jog alatt áll… 

„...a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver), akár 
forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói 
programot és az operációs rendszert is...”   
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5. Jelátalakítás, és Kódolás – Számrendszerek és 
számábrázolások – bináris, hexadecimális számrendszerek. 

 
A bináris számrendszer szerepe a számítástechnikában 

Bit: Az információ alapegysége. A számítógépes adattárolás legkisebb alapegysége.  
 Egy bitnyi információt tartalmaz minden olyan válasz, amely igennel vagy nemmel felel egy kérdésre.  
 Nem más, mint 0 vagy 1,  
 hamis vagy igaz;  
 bármely kettő, egymást kölcsönösen kizáró állapot (pl. van áram vagy nincs áram).  

1 bitnyi információ 2 féle adatot hordozhat: 0, 1  
2 bitnyi információ 4 féle adatot hordozhat: 00, 01, 10, 11  
3 bitnyi információ 8 féle adatot hordozhat. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 

Az eddigiekből következően tehát 
n bit információ 2n-féle adatot hordozhat. 

A számítógépek felépítéséből adódóan a kettes számrendszert használjuk a számítás-technikában. 

Számrendszerek 

Alapok 
 Egy számrendszer alapszáma a számrendszerben a legnagyobb alaki értéknél eggyel nagyobb 

természetes számot jelenti (pl.: tízes, decimális számrendszerben a legnagyobb alaki érték 9). 
 Azt, hogy egy szám milyen számrendszerben értendő, az utána alsó indexben megadott alapszám 

mutatja meg. Az alapszám megjelölésének elhagyása esetén az érték tízes számrendszerben értendő. 
 A kettes vagy bináris számrendszer két számjegy, a 0 és az 1 segítségével ábrázolja a számokat. A 

kettes számrendszer helyi értékes számrendszer: jobbról balra haladva minden egyes számjegy a 2, 
eggyel nagyobb hatványát fejezi ki (20=1-től kezdve). (pl.:10101102).  

 Azokban a számrendszerekben, melyeknek alapszáma nagyobb tíznél, a számjegyekkel már le nem 
írható értékeknek az ábécé betűit feleltetjük meg. pl.: tizenhatos, hexadecimális számrendszer: 

Alaki érték 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Jel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

 A 16-os számon alapuló számrendszer az informatikában azért terjedt el, mert 4 bináris helyi értéken 
leírt értéket 1 helyi értéken ad meg. 

 Azoknak a számjegyeknek illetve szimbólumoknak az összességét, melyeket egy adott 
számrendszerbeli szám felírásánál használhatunk, a számrendszer jelkészletének nevezzük. 

Példa: 123.4510=1·102+2·101+3·100+4·10-1+5·10-2 
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Számrendszerek közötti konverziók, átváltások 

10 számrendszerből 2-es számrendszerbe 

 

2 számrendszerből 10-es számrendszerbe 

 

 

 

  

Bármilyen számrendszerben megadott számot átalakíthatunk tízes számrendszerbelivé. 

Példa: 

10110.1012 = 1·2-3+0·2-2+1·2-1+0·20+1·21+1·22+0·23+1·24 = 

= 1/8+0/4+1/2+0*1+1*2+1*4+0*8+1*16 = 0,125+0+0,5+0+2+4+0+16 = 

= 0,375+22=22,37510 

Példa: 

3AB.2D16 = 13·16-2+2·16-1+11·160+10·161+3·162 ≈ 939.17610 

 

10 számrendszerből 16-os számrendszerbe 

 

16 számrendszerből 10-os számrendszerbe 
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10-es számrendszert is alakíthatok bármilyen más számrendszerbeli számra. 

Példák: 

213.31=?2 
I.  213:2=106  maradék 1→ a tizedespont előtti számjegy 1 
II.  106:2=53  maradék 0 
III.  53:2=26  maradék 1 
IV.  26:2=13  maradék 0 
V.  13:2=6  maradék 1 
VI.  6:2=3   maradék 0 
VII.  3:2=1   maradék 1 
VIII.  1:2=0   maradék 1 
A szám egészrésze:110101012 
I.  0.31·2=0.62 → a tizedespont utáni első számjegy 0 
II.  0.62·2=1.24 → 1 
III.  0.24·2=0.48 → 0 
IV.  0.48·2=0.96 → 0 
V.  0.96·2=1.92 → 1 
Ha megelégszünk ekkora pontossággal, itt abbahagyhatjuk az eljárást. 
213.38=11010101.010012 

Példák: 
2. 12438.964=?16 

 
 

12438.964=3096.F6C16 

 

 
 

Számábrázolás 
A digitális számítógépekben minden adat binárisan kódolt. Az adattípus meghatározza, hogy az adat milyen 

értékeket vehet fel, és milyen műveletek végezhetők vele.  

Számábrázolás az a mód, ahogyan a számokat szimbólumokkal jelöljük. Szűkebb értelemben véve a 
számábrázolás az a mód, ahogyan a számítógépek a számszerű adatokat megjelenítik. Egy 
számábrázolási módtól megköveteljük, hogy egységes és rendszeres legyen, azaz létezzen olyan 
algoritmus, amely tetszőlegesen adott, bármely szóba jövő számhoz (legalábbis egy meghatározott 
intervallumon belül) megadja azt a szimbólumot, amely a kérdéses számábrázolási módban az illető 
számot ábrázolja. 

1 byte-on (8 bit =28=256) azaz 0…255 intervallumon vagy -128…0…+127 intervallumon tudjuk a 
számokat ábrázolni. Sokféle számábr. közül a legelterjedtebb, és ismertebb a fixpontos és lebegőpontos 
számábrázolás.  
A fixpontos számábrázolásnak a lényege, hogy az ábrázolandó (bináris) számban megadjuk a vessző helyét 

(ez a bináris pont helye - ami a bal oldalon található egészeket elválasztja a jobb oldalon lévő 
törtektől), ami elválasztja az egész részt a tőrt résztől. (Pl. -101,110101) A pozitív számokat előjeles 
abszolút értékes formában (Pl.+22=00010110), a negatív számokat pedig többnyire kettes 
komplemens kódban ábrázoljuk. (Pl.-22=11101010) 

  
213 :2
106 1
53 0
26 1
13 0
6 1
3 0
1 1
0 1

  
0.31 ·2
0.62 0
0.24 1
0.48 0
0.96 0
0.92 1

12438 :16
777 6
48 9
3 0
0 3

0.964 ·16
0.424 15→F
0.784 6
0.544 12→C

Az átváltás rövidebben így írható: 
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Kettes komplemens kódú számábrázolás: Egy szám kettes komplemensét úgy képezzük, hogy a pozitív 

számot bitenként invertáljuk, majd hozzáadunk egyet. 
Például ábrázoljuk a -22 számot kettes komplemens kódban nyolc biten:  

 (Balról: 1+1=0 (maradt az 1 átvitel bit) =>0+0+1(átv. bit)=1)  
A lebegőpontos számábrázolás: A (bináris) számokat ebben az esetben normalizált alakban használjuk.  

(Pl. 0,1011001˙2-3  vagy vele egyenlő értékű (csak egészre normalizált) a 1,011001˙2-4) 

 

,ahol 
N2 = az ábrázolandó bináris szám  
M = normalizált mantissza (törtrész) 
E = karakterisztika (kitevő) 

 

 1. bit, ide kerül a kitevő előjelbitje. (+;-) 
 2-9. bit, ide kerül a kitevő (+127) 

(más néven a karakterisztika). 
 10.- bit, ide kerül a törtrész  

(más néven a mantissza). A mantisszát leggyakrabban 
előjeles abszolút értékes formátumban tárolják. 

A normalizálásra kétféle gyakorlat terjed el.  
1. Törtre normalizálás: A bináris pontot addig toljuk el, amíg a mantissza értéke 1/2 és 1 közötti értékű 

nem lesz.  Például:  N2 = 0,00010110012 = 0,1011001˙2-3  
(Mivel a 2-1 helyértéken lévő bit mindig 1 értékű, ezért a szám eltárolása előtt kiveszik. Ezt implicitbitnek hívják. Így a tárolt 
mantissza (m) értéke: m: 011001000. ) 

2. Egészre normalizálás: Ez esetben a normalizált mantissza értéke 1 és 2 közé esik.  
Például: N2 = 0,00010110012 = 1,011001˙2-4  

Egyéb számábrázolás: 
BCD számábrázolás: BCD (Binary Coded decimal - binárisan kódolt 

decimális) Számkódok használatakor a decimális számok jegyeit adjuk 
meg 4-4 bittel. Ez például akkor hasznos, amikor eredményeket adatokat, 
kijelzésre alkalmassá, az ember számára könnyen értékelhetővé kell 
tennünk. Négy bittel 24 = 16 különböző kódszót lehet előállítani, ebből 
10-et tekintünk megengedettnek (vagyis a BCD-ben működő áramkörök 
"nincsenek teljesen kihasználva", ez az ára a könnyebb 
kijelezhetőségnek). A szokásosan "BCD-kód"-nak nevezett 8-4-2-1 
súlyozású kód készletét a 0000-tól 1001-ig terjedő bináris számok 
alkotják (a 1010 és ennél nagyobb számok tiltottak, megjelenésük a 
rendszerben hibát jelezhet).  

Például a 385710 decimális szám megfelelője BCD kódban:  385710 = 0011 1000 0101 0111BCD  

Technológiai szempontból a bináris jeleket egyszerűen és nagy biztonsággal lehet tárolni. A CD-n sötét és 
világos pontok, mágneslemezen a mágnesesség kétféle iránya, áramköröknél van áram (1) nincs áram 
(0). Kétféle jelállapot jellemezhet egy vezetéket: logikai 1 (van áram), logikai 0 (nincs áram). A 
logikai áramkörökkel egyszerűen lehet műveleteket végezni [vagy (OR), és (AND), kizáró-vagy (XOR) 
megenged vagy (EOR) és a nem (NOT)]. BOOLE-ALGEBRA 
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NEM (NOT) negáció: ellentettje (pl. 10) 
ÉS (AND) konjunkció: 1, ha mindkettő 1 (pl. 0 és 10) 
VAGY (OR) diszjunkció: 1, ha valamelyik 1 (pl. 0 és 00) 
KIZÁRÓ VAGY (XOR): 1, ha különbözők. (pl. 0 és 00) 

Példa: 

A B NEM 
A 

NEM 
B 

A 
ÉS 
B 

A 
VAGY 
B 

A 
KIZÁRÓ 
VAGY B 

0 0 1 1 0 0 0 

0 1 1 0 0 1 1 

1 0 0 1 0 1 1 

1 1 0 0 1 1 0 
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6. Jelátalakítás, és Kódolás – Karakterek bináris kódolása – a kód 
Jelátalakítás és kódolás  - Analóg és digitális jelek 

Kódolás fogalma: A kódolás valamely információ átalakítása egyezményes jelekké. 

Analóg adat: Egy fizikai, kémiai vagy egyéb 
mennyiség változásával arányosan egy 
folytonos mennyiségi mutató változik. 
(0 és 1 között végtelen sok számértéket felvesz) 

 

Digitális adat: Egy fizikai, kémiai vagy egyéb 
mennyiség értékét az értéknek megfelelő 
diszkrét számok, vagy egységugrások jelzik. 
(0, vagy 1, nincs köztes szám.(2-es 
számrendszer alapszámai)) 

 
 
Digitalizálás: Egy fizikai, kémiai vagy egyéb mennyiség analóg adatát számsorozattá alakítunk át – kódoljuk, 
analóg-digitális átalakítók (áramkörök) segítségével. Fenti példában pl. minden, ami 0,5 alá esett 0 lett, és 
minden ami a fölé esett, 1 lett. 
Adatábrázolás: A számítógépekben minden számot bitsorozatok reprezentálnak. A számítógép-
architektúrákban a memóriák legkisebb külön kezelhető egysége 8 bit=1 byte. 
Karakterábrázolás: A számítógépen a szöveges állományokat digitális formában tároljuk, nem a szöveg, 
illetve a betűk képét, hanem a karakterek (numerikus) számkódját. Ahhoz, hogy egyértelmű legyen, hogy egy 
karaktert melyik számmal kell helyettesíteni, kódtáblázatokat hoztak létre: 

 ASCII kódrendszer (28 = 256 különböző karakter): az egész világon elfogadott szabvány a karakterek 
kódolásához. 8 biten kódolja az angol nyelv ABC kis- és nagybetűit, a számjegyeket és írásjeleket, stb 
vezérlőjeleket. Az első 128 kód mindig ugyanazt jelenti, a következő 128 kód országonként változhat. A 
magyar ABC összes betűje nem található meg benne.  

 Unicode (216 = 65536 különböző karakter): A Unicode egy 16 bites karakterkészlet, amelybe sok nyelv 
karakterkészletét belevették. Ez azt jelenti, hogy összesen 216=65536 karaktert képes ábrázolni. Ezzel a 
régebbi karakterkészletek által nem tartalmazott jeleket is kódolni lehet, pl. magyar ékezetes betűk.  

Karakterek ábrázolása - részletesen 
A számítógép és a külvilág, vagy egy másik számítógép közötti kapcsolat megvalósítása során az 

információk átvitele kódolva történik. A bitcsoportoknak - amelyek elvileg tetszőleges számú bitből állhatnak - 
jelentést tulajdonítunk (kódolást végzünk). Az információátvitele során ezeket a bitcsoportokat továbbítjuk és a 
vevő oldalon a jelentésének megfelelően értelmezzük (dekódoljuk).  

Természetesen a bitcsoportokban lévő bitek száma, és a bitcsoportokhoz rendelt jelentés számtalan féle 
lehet, azonban a karakterek ábrázolásánál - a számítástechnika és informatika fejlődése során - csaknem 
kizárólag az ASCII kódrendszer vált egyeduralkodóvá.  

(Emellett még az EBCDIC-kódot (az Extended Binary Coded Decimal Interchange Code rövidítése) a nagy 
IBM gépek perifériáinál (először a mágnesszalagnál, majd mágneslemeznél) használják. Az EBCDIC egy olyan 
8-bites kódrendszer, amely a korábban elterjedt lyukkártyához hasonlóan zónákat és számokat használ.) 
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Az ASCII rövidítés az American Standard Code for Information Interchange (Amerikai szabványos kód az 
információ kölcsönös cseréjére) kifejezés rövidítése. Az ilyen módon kódolt bitcsoportokat ASCII 
karaktereknek nevezzük. Az ASCII karakterkészlet 128 hétbites, különböző kódot tartalmaz, amelyik 
mindegyike egy egyedi karaktert reprezentál.  

De miért 7, és nem 8 bites kódot választottak, hiszen ekkor 256 különféle kód volna lehetséges. Az ASCII 
kód ANSI X3.4-1977-es szabványának függelékében szerepel az a megállapítás, hogy minimum 7 bit a legtöbb 
felhasználásban elegendő. Ez érthető is, mert ha az angol ABC-t tekintjük, annak 26 kis, 26 nagybetűje, az 
írásjelek (vessző, kérdőjel, stb.) valamint a 10 szám együttesen már 64 különféle karaktert jelent, aminek 
kódolásához már 6 bit szükséges. Vagyis, az amerikaiak az angol nyelv alapján alkották meg a szabványt, és az 
angol nyelv viszonylag kevés betűből épül fel. Kevesebből, mint pl. a magyar nyelv, ahol ékezetes betűk is 
vannak   

Az ANSI szabvány az ASCII karakterkészlet definiálásakor a kódokat két fő csoportba osztotta:  
1. grafikus karakterek és  
2. vezérlő karakterek csoportjába.  

Grafikus karakterek alatt a megjeleníthető, látható, nyomtatható karaktereket értjük. Pl.1,2,a,G, #,”,$ stb… 

Vezérlő karakterek, a megjelenítés vezérlésére, formájának kialakítására, valamint az információcsere 
vezérlésére szolgálnak. Pl. CAPS LOCK billentyű, DEL, HOME, INSERT, ESC, „Nyilas” billynetyűk, stb… 

A vezérlőkaraktereket három kategóriába soroljuk:  
1. információcsere vezérlők,  
2. formátumot befolyásolók  
3. információ elkülönítők.  

Az első 32 karakter, és az utolsó DEL karakter tartozik ezekbe a kategóriákba.  
  Információcsere vezérlő karakterre példa a 04H kódú EOT karakter, amit annak a jelzésére használnak, 

hogy a karakterek átvitele befejeződött és ez a kód jelöli, hogy nincs több átviendő karakter.  
  Formátum befolyásoló karakterekkel lehet a karaktersorozat megjelenési formáját befolyásolni. Például az 
LF (0AH) Line Feed (Soremelés=ENTER BILLENTYŰ HATÁSA) karakter hatására a karakterek 
megjelenítése az adott pozícióban, de új sorban folytatódik.  
  Az információ elkülönítő karakterek az információ logikai értelemben való elkülönítésére szolgálnak. Ilyen 
módon lehetséges különböző hosszúságú karaktersorozatok - rekordok - átvitele. Ha például három különböző 
hosszúságú rekordot akarunk átvinni, akkor a rekordokat a Rekord Separator (RS) (1EH) karakterrel lehet 
egymástól elválasztani. A vezérlőkarakterek némelyike a fentiek egyikébe sem sorolható be, ezeket általános 
vezérlőkaraktereknek nevezzük.  

A vezérlő karakterek jelentése 
Az ANSI szabvány minden ASCII karaktert részletesen meghatároz. A vezérlőkarakterek értelmezése és 

jelentése általánosan nem közismert, ezért a következőkben ezeket ismertetjük, így jobban megértjük egy adott 
készüléknél, berendezésnél való felhasználásuk célját és értelmét.  

Ahogy ezt már az előbb is említettük, az ASCII vezérlőkódokat információátvitelnél használják. Az 
adatátvitel során az ADÓ valamilyen összeköttetésben van a VEVŐ-vel, és a kódolt információt átadja. Ez az 
információátvitel általában ASCII kódú karakterek segítségével történik, és a vezérlőkarakterek szolgálnak az 
adatátvitel tényleges végrehajtásának megvalósítására.  

Minden ASCII vezérlőkarakter speciális vezérlési feladat megvalósítására szolgál. A következőkben röviden 
nézzük meg egy párnak a jelentését:  

NUL (null) 00H: ez a karakter bárhol elhelyezhető az adatfolyamban, annak információ tartalmának megzavarása nélkül. Például 
lassú nyomtatóknál a kocsi-vissza (CR), soremelés (LF) karaktereket egy, vagy több NUL karakter követhet, aminek az a szerepe, 
hogy a mechanika képes legyen a parancsokat végrehajtani, azaz a nyomtatófejet a sor balszélére visszavinni.  

BS (Backspace) 08H: a formátumot befolyásolja, kiküldésével a vevőben ugyanabban a sorban egy pozicióval való visszalépés 
(és esetleg az utolsó karakter törlése) hajtódik végre.  

LF (Line Feed) 0AH: soremelés az aktuális pozícióban, de a következő sorban folytatódik a nyomtatás. Sok esetben ezen karakter 
vétele, nem a fenti hatást, hanem új sor parancsot is jelent.  

FF (Form Feed) 0CH: formátum vezérlő, ugyanabban a pozícióban, de a szövegformátum (pl. lap) következő oldalának előre 
meghatározott sorában folytatódik a nyomtatás. Megállapodás esetén itt is lehetséges az elso karakterpozícióra lépés (a gyakorlatban 
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egyszerűen a következő lap elejére lép).  

ESC (Escape) 1BH: vezérlőkarakter, a kódrendszer kiterjesztésére. A karakter maga egy jelölőkarakter, ami az utána következő 
véges számú bitalakzat speciális értelmezését jelzi. Szokásos megoldás nyomtatóknál, a nyomtató paramétereinek beállításához, 
felhasználó által definiált karakternek a nyomtató elektronikába való betöltéséhez, az ún."escape szekvencia" használata.  

DEL (Delete) 7FH: karakter, ami az utolsónak bevitt karaktert helyettesíti, felülírja, gyakorlatilag törli. Mivel nem nyomtatható, 
és egyéb jelentése nincs, ezért adatátvitel során kitöltő (helyet és időt) karakternek használható.  

Ahogy a felsorolásból is látható volt, az ASCII vezérlő karakterek alapvetően a karakter orientált átviteli 
eljárások kialakításának támogatását végzik. Ilyen szempontból az ASCII karakterkód készletet egy 
adatátviteli (kommunikációs) kódnak is nevezhetjük.  

Az ASCII kódrendszert 1977-ben az Amerikai Szabványügyi Hivatal megerősítése, és jóváhagyása után a 
Nemzetközi Szabványügy Hivatal (ISO) is átvette és ISO646 néven regisztrálta. A PC-k megjelenésekor az 
IBM által hozzáadott 1 bites kiterjesztéssel újabb 128 karakter használatát szabványosította, amely kódrendszer 
Latin-1 néven ismert. Ez tartalmazza számos európai nyelv - pl. francia, német spanyol, stb. - speciális 
nemzeti karaktereit, valamint a görög ABC betűit, táblázatrajzoló karaktereket is. A magyar betűk a 
Latin II-be lettek beépítve, melynek jele 852 kódtábla.  
Nézzük meg a standard (angol nyelvre épített) ASCII táblázatot (0-127=128 karakter=27): 

Kommunikációs példa: 
I have computer. – mikor bebillentyűzöd a gép az ASCII kódtábla alapján fordít, és ezt érti:  
73 32 104 97 118 101 32 99 111 109 112 117 116 101 114 46 
I (space - szóköz) h a v e (space) c o m p u t e r .  
De ez még mindig 10-es számrendszer. Ezután átalakítja 2-es számrendszerré: pl. 73 10 = 1001001 2 
És ezt már tudja kezelni a BOOLE logika alapján az áramkörök kezeléséhez. (Nagyon leegyszerűsítve: Van-

e áram vagy nincs (1, vagy 0)) 
Ha a gép közölni akar veled valamit, ugyanez játszódik le csak visszafelé. Az ASCII magyarán a tolmács 
az emberi nyelv, és a gépi nyelv között. 
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Háttértárolók 

Központi  
feldolgozó  
egység 
 

  
CU + ALU 

Beviteli  
eszköz 

Kiviteli 
eszköz 

Memória 

7. A számítógép felépítése – A Neumann elv. A személyi 
számítógép részei.  

 
Neumann János (1903 Budapest – 1957 Washington): 1903-ban született Budapesten. A budapesti 
tudományegyetem bölcsészkarán tanult, majd a zürichi egyetemen is. 1944-ben, a pennsylvaniai egyetemen 
meghatározó módon járult hozzá az első teljesen elektronikus, digitális számítógép, az ENIAC megépítéséhez. 
Az ENIAC 1945-ben készült el teljesen. 
 
A Neumann-elveket Neumann János 1946-ban dolgozta ki 
a számítógépek ideális működéséhez. Ezek szerint a gépnek 
öt alapvető funkcionális egységből kell állnia:  

1. Bemeneti egység, 
2. Memória,  
3. Aritmetikai egység,  
4. Vezérlőegység,  
5. Kimeneti egység,  
 

S ami lényegesebb: a gép működését a tárolt program 
elvére kell alapozni. Ez azt jelenti, hogy a gép a program 
utasításait az adatokkal együtt a központi memóriában, 
bináris (2-es számrendszerű) ábrázolásban tárolja, s a 
Boole-algebra (logikai) műveleteit ezek sorrendjében hajtja végre.  
 
 

Neumann-elvek (6-elv) 
7. soros utasítás-végrehajtás (az utasítások végrehajtása időben egymás után történik. (Ellentéte a 

párhuzamos utasítás-végrehajtás, amikor több utasítás egyidejűleg is végrehajtható)  
8. kettes (bináris) számrendszer használata  
9. belső memória (operatív tár) használata a program és az adatok tárolására  
10. teljesen elektronikus működés  
11. széles körű felhasználhatóság, alkalmasság bármilyen adatfeldolgozási feladatra (a számítógép 

univerzális Turing-gépként működik) => ALU  
12. központi vezérlőegység alkalmazása => CU 
 

 

A számítógépek az elmúlt évtizedekben páratlan fejlődésen mentek keresztül, de elvi felépítésük nem változott. 
 
 

A számítógépek leggyakoribb felépítése (A nyilak az adatáramlás irányát jelzik) 
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A Neumann-elvű számítógépek elméleti felépítése részletesebben 
 központi egység  

 CPU = központi feldolgozó egység (Central Processing Unit)  
 CU = központi vezérlő egység (Control Unit)  
 ALU = aritmetikai-logikai egység (Arithmetical-Logical Unit)  
 regiszterblokk  
 CACHE = gyorsító-memória (cache)  
 matematikai társprocesszor (Floating Point Unit)  

 operatív tár (memória, RAM, ROM)  
 háttértárak (pl. merevlemez, CD vagy DVD, floppy stb.)  
 perifériák  

 input perifériák (pl. billentyűzet, egér, szkenner stb.)  
 output perifériák (pl. monitor, nyomtató, hangszóró stb.)  
 I/O perifériák  

 Buszrendszerek (összekötő kábelhálózat, stb összekötő rendszer a részegységek között) 
 
Az alaplap: Egy többrétegű nyomtatott áramköri lap, amelyen különböző méretű és alakú csatlakozók 
helyezkednek el, melyek biztosítják az összeköttetést a hardvereszközök és a processzor között. 
 
CPU: A számítógép „agya”, a Központi Vezérlő Egység. Két fő része a  
 Vezérlő Egység (CU), ami a memóriában tárolt program (utasítások sorozata) dekódolását és 

végrehajtását végzi, valamint az  
 Aritmetikai és Logikai Egység (ALU), aminek a feladata a számítási és logikai műveletek (ÉS, VAGY, 

NEM stb.) végzése.  
 

Memória: A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és 
csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása kettes 
számrendszerben történik. A memória fontosabb típusai a RAM, a ROM, a PROM, az EPROM, az EEPROM 
és a Flash memória.  
 A RAM azonban nem alkalmas adataink huzamosabb ideig való tárolására, mert működéséhez 

folyamatos áramellátásra van szükség. 
 A ROM (Read Only Memory) csak olvasható memória, amelynek tartalmát a gyártás során alakítják ki, 

más szóval beégetik a memóriába. Az elkészült ROM tartalma a továbbiakban nem törölhető és nem 
módosítható. Előnye azonban, hogy a számítógép kikapcsolásakor sem törlődik, a beégetett adatok 
bekapcsolás után azonnal hozzáférhetőek. Pl. BIOS 

 
Buszrendszerek: A számítógép egyes részei párbeszédet folytatnak egymással. Az üzeneteket az alaplapon 
található buszok (sínek, vezetékcsoportok) szállítják.  
 
Periféria: a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy 
bevitelét, illetve megjelenítését szolgálják. A felhasználók a számítógéppel végzett munkájuk során kizárólag a 
perifériákon keresztül kommunikálnak a számítógéppel.  
A perifériákat három csoportra oszthatjuk: 

 bemeneti egységek (input perifériák)  
 kimeneti egységek (output perifériák)  
 ki- és bemeneti egységek 

 
Nem Neumann-elven működő számítógépek: A számítógépek többsége Neumann-elven működik, azonban 
léteznek mások is pl.: vektorszámítógépek, adatvezérelt számítógépek is. 
Különbség: pl. egy Neumann-elvű számítógép 3x2 számot egymás után ad össze, míg mondjuk egy 
vektorszámítógép 1 lépésben is képes rá, amennyiben rendelkezik 3 aritmetikai-logikai egységgel. 
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8. A számítógép felépítése – Memóriák, háttértárak 
Memória: A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és 
csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása kettes 
számrendszerben történik. A memória fontosabb típusai a RAM, a ROM, a PROM, az EPROM, az EEPROM 
és a Flash memória.  
 A RAM nem alkalmas adataink huzamosabb ideig való tárolására, mert működéséhez folyamatos 

áramellátásra van szükség. Lényegesek a működéshez: 
o CMOS RAM: kis fogyasztású memória, külön akkumulátorról kapja az áramot, így a gép 

kikapcsolásakor sem veszti el tartalmát. A számítógép alapbeállításait őrzi. 
o CACHE memória (Gyorsító-tár): Kiskapacitású gyorsító memória. A Cache elérhetővé teszi a 

CPU által leginkább igényelt adatokat.  
o Operatív memória: Egy program futtatását a számítógép úgy végzi el, hogy először beolvassa a 

programot a RAM-ba, majd egymás után végrehajtja a parancsokat. Áll: hagyományos, és 
kiterjesztett memóriából.  

 A ROM (Read Only Memory) csak olvasható memória, amelynek tartalmát a gyártás során alakítják ki, 
más szóval beégetik a memóriába. Az elkészült ROM tartalma a továbbiakban nem törölhető és nem 
módosítható. Előnye azonban, hogy a számítógép kikapcsolásakor sem törlődik, a beégetett adatok 
bekapcsolás után azonnal hozzáférhetőek. Pl. BIOS  

o A BIOS-t tartalmazó memória (ROM-BIOS): Feladata az egyes hardver elemek működésének 
irányítása, az alapvető gépi folyamatok vezérlése.  

Több szempontból lehet a számítógép memóriáját osztályozni: 
 Betöltött szerepe szerint:  

o elsődleges vagy  
o másodlagos 

 Adatmegőrzés szerint:  
o maradandó vagy  
o nem maradandó 

 Írhatóság, olvashatóság szerint:  
o csak olvasható (ROM) vagy  
o írható és olvasható is (RAM)  

 Hozzáférés szerint:  
o tetszőleges vagy soros(szekvenciális) 

hozzáférésű  
o blokk vagy fájl hozzáférésű  

 A közvetítő közeg alapján:  
o félvezető,  
o optikai,  
o mágneses

Szerepe:  
 Elsődleges (fő) memória: Hagyományosan a processzor által aktívan használt, igen gyors elérésű 

memória, amelyeket a futó programok használják. Legtöbbször nem maradandó.  
 A másodlagos (periférikus) memória: olyan információkat tárol, amelyek nem rögtön szükségesek. 

Általában lassúbb, és többnyire maradandó. 
Adatmegőrzés szerint 
 Statikus memória (SRAM): A bennük tárolt adat a tápfeszültség megszűnése után is megmarad, 

egészen az újraírásig. Energiatakarékos, gyors, de drága. 
 Dinamikus memória (DRAM): a biteket cellákba osztva tárolják elektromos töltés formájában. A 

tartalmát meghatározott időközönként frissíteni kell, mivel bizonyos idő után az adatok elvesznek. 
Előállításuk miatt olcsó. 

Tetszőleges vagy szekvenciális hozzáférésű memória 
 A tetszőleges hozzáférésű memória bármelyik részéhez hozzá lehet férni egy adott pillanatban. A 

félvezető RAM és a mágneses lemezek jó példák erre.  
 A szekvenciális memóriát sorosan végig kell olvasni, a tartalomtól függetlenül. A mágneses szalag és 

egyes flash memóriák ilyen típusú adathordozók. 
Blokk vagy fájl hozzáférésű memória 
 blokk hozzáférés: a lemez fel van osztva egyenlő nagyságú cikkekre, amelyek véletlen hozzáférést 

biztosítanak az operációs rendszer számára.  
 fájl hozzáférés: a lemez fájlokat és könyvtárakat tartalmaz, erre lehet hivatkozni.  

Fontosabb félvezető memóriatípusok 
 ROM: csak olvasható memória, 
 PROM (programozható ROM): egyszer írható, de a tartalom nem módosítható.  
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 EPROM (törölhető PROM): Törölhető (UV fénnyel, vagy röntgen–sugárral), és többször újraírható. 
 EEPROM (elektronikusan törölhető PROM): Elektromos feszültséggel törölhető és újraírható. 

Ilyenek például a Flash memóriák is. Pl. pendrive, vagy mp4 belső memória, vagy pl. telefon-
adatkártyák 

 
A memóriák csoportosítása:  

 
Virtuális memória: Segítségével elérhető, hogy egy tetszőleges méretű program igen kis központi memória 
felhasználásával is végrehajtódjon. Mechanizmusa: a háttértárról nem tölti be az egész programot csak az éppen 
szükséges részt.  

Háttértárak 
Nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok, és 
adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, illetve rendszerek biztonsági másolatának 
tárolásában is. Megkülönböztetünk:  

 Papír alapú háttértárak: többek közt a lyukszalag és a lyukkártya. Ma már nem alkalmazzák, 
feldolgozásuk igen lassú, illetve kezelésük igen körülményes. 

 Mágneses háttértárak: legelterjedtebb, Működési elve igen egyszerű, az adathordozó felületén lévő 
mágneses réteg kétállapotú jeleket rögzít.  

Típusai: 
1. mágneslemezek: merevlemez (HDD – Hard Disk Drive vagy winchester), floopy lemez, 

ZIP drive; 
2. mágnesszalagok: a szalag elhalad egy vagy több olvasó/író/törlő fej előtt 

Fő részei: 
1. Maga a mágneses felületű adathordozó. 
2. Az adathordozó mozgatását, írását, olvasását végző berendezés (meghajtó (drive)). Ez 

áll: elektronika, és író-olvasó fej részekből. 
 Optikai háttértárak („lézerlemez”): egyre elterjedtebbek, lapos, kerek, körkörösen forgó objektum, 

az írás és olvasás lézersugárral történik, élettartamát évtizedekben mérik CD (kb. 650-700 MB), DVD 
(ált. 4, 7GB), Blu-Ray 

1. Csak olvasható: CD-ROM, / DVD-ROM 
2. Egyszer írható és többször olvasható: CD-R, írható CD-ként emlegetjük.  
3. Újraírható, törölhető, olvasható: CD-RW/DVD-RW 

 Egyéb háttértárak: félvezető alapú félvezető-memória, nincsenek benne mozgó részek: Flash 
memória / Memória kártya: SD kártya, PENDRIVE stb… 
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Leggyakoribb háttértárak 
részletesebben: 

Floppy-k, Hajlékony lemezek: 
Műanyagból készül, hajlékony 
mágneslemez, cserélhető, mindkét oldalán 
tárolhatók adatok. A floppy lemez egy 
filcbélésű négyzet alakú borítóval van 
ellátva. Egy lemez tárolókapacitása attól 
függ, hogy hány oldalas, mennyi sáv van 
egy lemezen, illetve egy sávot hány 
szektorra osztottak fel. Széles körben elterjedt (volt), használják (már alig) az oktatásban, üzleti életben, 
magánéletben. De ma már kezdik átvenni a szerepüket az új, megbízhatóbb és nagyobb kapacitású tárolók. 
 

(Winchester) Merevlemezek jellemzőik, kezelésük: A lemez anyaga 
fém, az adattárolás sűrűsége, a lemez tárolókapacitása, az adatelérés 
sebessége jóval nagyobb, mint a floppylemezeknél. A merevlemezek 
kis felületen igen sok információt képesek tárolni, de ezzel együtt 
érzékenységük is igen nagy. A 
porszemcsék igen nagy rombolást 
tudnának véghezvinni az érzékeny 
felületen, ezért maguk a lemezek egy 
légmentes tokba vannak zárva. 
Kezelése kicsit bonyolultabb a 
hajlékonylemezes egységeknél, a 
merevlemezes egységekre rá kell 
csatlakoztatni egy táp- illetve egy 
adatkábelt.  

 

Optikai háttértár : Nagy adatsűrűségű, polikarbonát hordozóból kialakított korong alakú szerkezet, melyről 
írás és olvasás lézersugárral történik. Az adatok kör alakú műanyag lapon helyezkednek el spirál alakban, 
amelyeket belülről kifelé haladva rögzítenek a tárolón. Olvasásakor a visszavert fényt érzékeljük, és alakítjuk 
vissza adatokká. 

   

Különbség DVD, CD között: a lézersugár más hullámhosszúságú, ezért a DVD több adatot tárolhat.  
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9. A számítógép felépítése – Perifériák jellemzése: Monitorok, 
nyomtatók, szkenner, digitális kamera, billentyűzet, hangkártya, 
VGA kártya, hálózati kártya, modem, egér. 

Periféria: a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy 
bevitelét, illetve megjelenítését szolgálják. A felhasználók a számítógéppel végzett munkájuk során kizárólag a 
perifériákon keresztül kommunikálnak a számítógéppel.  
A perifériákat három csoportra oszthatjuk: 

 bemeneti egységek (input perifériák)  
 kimeneti egységek (output perifériák)  
 ki- és bemeneti egységek 

 
BEMENETI EGYSÉGEK (input): Minden olyan eszköz, amellyel az emberi gondolat a 
rögzítés hagyományos formái elektronikus jellé alakíthatók. Kizárólag a számítógépbe 
történő adatbevitelt biztosítják Az információ a külvilág felől a számítógép központi 
egysége felé áramlik. Pl.: személyi számítógép billentyűzete (elsődleges beviteli egység), 
egér, lapolvasó (scanner), mikrofon, vonalkód olvasó, fényceruza, stb. 

Billentyűzet: A legjellemzőbb bemeneti periféria. Típusait a billentyűk száma és azok nyelvi kiosztása 
alapján szokás megkülönböztetni. A szabványos angol billentyűzet 101, míg a magyar 102 vagy 105 
gombos. 
Egér, ill. hanyattegér (trackball): A grafikus képernyők elterjedésével 
alakították ki a grafikus felhasználói felületeket, amelyeknél az információ 
átadásához úgynevezett ikonokat alkalmaznak. Az egér mozgatásával egy 
mutatót irányíthatunk a képernyőn, és különféle műveleteket végezhetünk el az 
ott található objektumokon. Legelterjedtebb változatai kettő-, illetve 
háromgombosak.  

Működési elv szerint egy egér lehet: 
1. mechanikus 
2. optikai 

Adattovábbítás módja szerint egy egér lehet: 
 vezetékes  
 vezeték nélküli (rádiós, infrás, Bluetooth) 

Touchpad („tapipad”): nem más, mint egy tapintás-érzékeny felület, ami vezérli az egérkurzort a 
képernyőn, ha mozgatjuk ujjunkat rajta. Lásd laptopt-ok, Notebook-ok… 
Szkenner: lapolvasó (scanner) segítségével nyomtatott szöveget, fotókat vagy rajzokat 
vihetünk be a számítógépbe. A szkennereknek létezik kézi és asztali változata is. A 
szkenner a papíron lévő információkat minden esetben kép-formátumban továbbítja a 
számítógépnek.  
Botkormány: (joystick) elsősorban játékoknál alkalmazott beviteli periféria.  

KIMENETI EGYSÉGEK (output): A számítógépes feldolgozás eredményét az ember számára láthatóvá teszik. 
Pl.: monitor (elsődleges kiviteli egység), nyomtató, rajzgép (plotter), hangláda, stb. 

Monitorok: A legfontosabb kimeneti eszköz. Többféle szabvány típus létezett, de mára a VGA 
rendszerű monitorok az egyeduralkodók. A monitoron megjelenő képek képpontokból (pixel) állnak. A 
monitor minősége a megjelenített képpontok sűrűségétől és méretétől függ. A képmegjelenítés elve 
szerint három csoportra bonthatjuk: 
 

1. katódsugárcsöves: 
CRT monitorok: A jelenleg legelterjedtebb katódsugárcsöves (CRT: Cathode Ray Tube) képernyők (TV 
formájában) már közel 60 éve léteznek, s belső felépítésük ez idő alatt nem sokat változott. Súlyuk és méretük 
igen nagy, így hordozható számítógépekbe nem építhetők be. 

 

2. folyadékkristályos 
LCD monitorok: A monitorok másik típusa folyadékkristályos (LCD: Liquid Crystal Display) 
technológiával működik. A technika alapja a folyadékkristály átlátszóságának változása 
elektromos tér hatására. Az első LCD monitorokat hordozható számítógépeken - laptopokon, 
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notebookokon - alkalmazták, de ma már számtalan asztali típus is létezik. Előnyük a vékonyságukból adódó kis 
helyigény és az alacsony energiafelhasználás, hátrányuk a kötött képfelbontás és a magasabb ár.  
TFT monitorok: (Thin Film Transistor) Az LCD technika továbbfejlesztése. Előnyük az LCD-vel szemben, a 
katódsugárcsöves monitorokhoz hasonló jó képminőség. Grafikus alkalmazásokhoz, mozgóképekhez 
érdemesebb ezt választani. 

 

3. gázplazmás 
Plazma monitorok: A legkevésbé ismert típus a gázplazmás monitor, amelyben a gázok a bennük lévő mozgó 
elektronok hatására fényt bocsátanak ki.  A ma kapható plazma monitorok képátlója sokkal nagyobb egy átlagos 
CRT/TFT monitornál. Áruk ebből kifolyólag rendkívül magas. 
 

A monitorok az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: 
 Méret: monitor képátlója (mértékegysége a coll, 1”=25,4mm) 
 Felbontás: a pixelek száma oszlop*sor szorzatalakban, pl. 1024x768 
 Frekvencia: az 1mp alatt kirajzolt képek száma, ált. 85Hz vagy 100Hz 
 Pixelméret: a képernyő legkisebb, megvilágítható része 
 Színmélység: a megjelenített színek száma: lehet pl. 16 vagy 32 bit-es (65536 szín/4,3 

milliárd szín) 
 Vezérlés: analóg vagy digitális 

Nyomtatók (printer): eszköz arra, hogy munkánk eredményét papíron is viszontláthassuk.   
A nyomtatóknak három típusa van: 
1. Mátrixnyomtatók: a nyomtatók legrégebbi típusa. Működése a klasszikus, tintaszalagos írógéphez 

hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a mátrixnyomtató az írásjelek képét az írófejében elhelyezkedő 
tűk (9, 18 vagy 24 darab) segítségével pontokból alakítja ki.  Hátránya, hogy képek 
nyomtatására nem alkalmas. 

2. Tintasugaras nyomtatók: Alacsony ár és jó minőség, ez a típus a legelterjedtebb 
az otthoni felhasználók körében. Fotó-realisztikus minőség előállítására is képesek. 
Egy-egy karaktert sokkal több pontból alakítanak ki, mint a mátrixnyomtatók, és 
rendkívül csendesek. 

3. Lézernyomtatók: A lézernyomtató működési elve a fénymásolókhoz hasonlítható. Egy speciális, 
fényérzékeny anyaggal bevont, elektromosan feltöltött hengerre lézer rajzolja fel a nyomtatandó 
képet. A lézernyomtatót leginkább irodákban használják, mivel gyorsan, jó minőségben képes 
nyomtatni. Léteznek színes lézernyomtatók is. 

Rajzgépek (plotter): speciális, nagyméretű műszaki rajzok előállítására alkalmas eszköz, 
ezért főleg mérnöki irodák használják.  

KI- ÉS BEMENETI EGYSÉGEK (i/o): A ki- és bemeneti egységek kétirányú adatcserére képesek. 
Ide soroljuk a háttértárakat is. Pl: érintőképernyő, modem, hálózati csatoló kártya 

 

Érintőképernyő: A ki/be eszközök klasszikus példája. Segítségével a rajta megjelenő parancsokat és 
funkciókat érintéssel választhatjuk ki. 

 

Modem és hálózati csatoló: A telefonos, ill. kábel modem kétirányú adatátvitelt tesz lehetővé 
hagyományos telefon ill. kábelvonalon keresztül. Ezeket az eszközöket elsősorban az 
internetre történő csatlakozásra, faxok küldésére és fogadására, valamint különféle 
banki szolgáltatások igénybevételére használják.  

Egyebek:  

Hangkártya: Mára már a számítógépek döntő többsége rendelkezik hangkártyával.  
Képdigitalizáló (capture) kártya külső képforrásból - például videomagnóról vagy –kameráról – érkező 
kép és hang digitális rögzítésére alkalmas. Akár Tv adás vétele is: tv tuneres capture kártya. 
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10. A számítógép felépítése – Hálózatok fajtái, topológiájuk, az 
Internet felépítése. 

Számítógép hálózat: A számítógép hálózat egymástól térben elválasztott, azaz más-más helyeken 
elhelyezkedő számítógépek összekapcsolását jelenti. E gépek között adatcsere révén munkamegosztás folyik. 
Ehhez természetesen a gépek közötti kommunikáció lehetőségét kell biztosítani, ami az esetek többségében 
vezetékeken valósul meg, de a kapcsolat létrejöhet elektromágneses sugárzás (például rádióhullámok, ill. 
infrahullámok) segítségével is. 
Előnyei: A hálózatba kötött gépek közötti kommunikáció segítségével lehetőség nyílik többek között:  
 levelek, vagy más adatok küldésére a gépek között;   
 nyomtató, MODEM, CD ROM egység, stb. közös használatára;  
 közös adatok használatára; az előzőből következően feladatok megosztására;  
 adatok nagybiztonságú letárolására;  
 egy központi gépen tárolt adatok ott helyben történő feldolgozására; stb. 

Hálózatok kiépítése, részei 
 Szerverek,  
 Munkaállomások, kliensek (terminál) 
 A hálózati kapcsolódáshoz szükséges illesztők, perifériák, stb. 

o A hálózati csatolókártyák  
 Ethernet hálózati csatolókártyát: Minden hálózatba kötött gépbe be kell építeni. 
 „wireless" technológia (WIFI): kábel nélküli hálózat 
 A MODEM (modulátor/demodulátor) az Internethez ill. távoli hálózathoz való 

kapcsolódás klasszikus eszköze. 
o Kábelek, csatlakozók: Valamennyi gépet össze kell kötni egymással egy kifejezetten erre 

szolgáló adatkábellel. 
 Koaxiális kábel és csatlakozója 
 Sodrott érpáros kábel és csatlakozója 
 Vastag koaxiális kábel 
 Üvegszál optikai kábel 
 Vezeték nélküli kapcsolatok 

o Aktív hálózati eszközök 
 HUB: olyan doboz, amin sok csatlakozó aljzatot találunk az egyes gépek hálózatba 

kötésére. 
 Switch: a HUB továbbfejlesztése. Segítségével, az Ethernetre jellemző ütközések nem 

jelentenek problémát 
 Bridge: más néven hidak funkciója a különböző jellemzőkkel rendelkező hálózati 

rendszerek, például egy Ethernet, és egy Fast Ethernet hálózat összekapcsolása. 
 Router: más néven útvonal kijelölők, hasonló szerepet töltenek be, mint a hídak, és a 

switchek, de velük ellentétben az IP protokoll segítségével végzik a szűrést. 

Egy klasszikus hálózat: legalább egy központi számítógépből, azaz szerverből, és a hozzá kapcsolódó 
munkaállomásokból áll. 

Szerver: funkciója a hálózaton lévő számítógépek 
kiszolgálása. Ez magába foglalhatja az adatok 
központi tárolását egyéni vagy közös felhasználás 
céljából, továbbá különféle szolgáltatások nyújtását 
a hálózati felhasználók számára. 

Kliensek, munkaállomások: A hálózatra 
csatlakoztatott minden számítógép – a szerverek 
kivételével. A munkaállomás lehet hagyományos 
személyi számítógép vagy az úgynevezett terminál. 
A terminál általában olyan – képernyőből és 
billentyűzetből álló – eszköz, amely önálló 
munkavégzésre alkalmatlan. A felhasználó a 
terminált csak utasításainak szerverre való 
továbbítására és az eredmények szerverről való 
megjelenítésére használja. 
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Hálózatok csoportosítása 
1. Kiterjedésük alapján 

1. Helyi hálózatok, más néven LAN (Local Area Network): általában egy iroda vagy épület falain belül 
helyezkednek el, esetleg néhány, egymáshoz közeli épületeket kötnek össze. (pl. úgynev. Ethernet, illetve 
Token-Ring típusú hálózatok) 

2. Városi hálózatok, vagy MAN (Metropolitan Area Network): általában egy település határain belül 
működnek (pl. a kábeltévés hálózat, vagy pl. helyi közlekedési vállalat inform. rendszere is.) 

3. Kiterjedt hálózatok, vagy WAN (Wide Area Network): túlnyúlnak egy település határain, egy országra, 
egy kontinensre, vagy akár az egész világra kiterjedhetnek. Az egyik legismertebb ilyen hálózat az Internet. 

2. Hálózati topológia alapján 
Topológia: A számítógépek fizikai összekötésének rendszerét hálózati topológiának nevezzük.  
LAN hálózatok kiépítésekor többféle kábelezési mód közül választhatunk. Legelterjedtebb a sín- és a 
csillagtopológia. 

1. Síntopológia esetén a számítógépek összekötése sorosan, egyetlen kábel 
segítségével történik. Kábelszakadáskor az egész hálózat 
működésképtelenné válik. (pl. LAN) 

2. A csillagtopológiás hálózatban minden számítógép külön kábellel 
csatlakozik a kiszolgáló géphez. Jóval üzembiztosabb, bár drágább 
megoldás. Kábelszakadáskor csak egyetlen gép leállását vonja maga 
után. (pl. LAN) 

3. A gyűrűtopológia a síntopológiához hasonló módon működik, de a 
kábel megszakítás nélküli körbe van kötve. 

4. A fatopológia a csillag- és a síntopológiák kombinációja. A kliensek a 
közvetítő gépeken keresztül kommunikálnak a szerverrel és 
egymással. Minden számítógép egy, és csak egy útvonalon érhető el. 

Bármely pontján bekövetkezett hálózati hiba az érintett hálózatrészhez kapcsolódó alhálózatokat is 
megbéníthatja. 

3. A kapcsolat típusa alapján 
1. A pont-pont (point to point) kapcsolatú hálózatban egy számítógép egy másikkal közvetlen 

összeköttetésben áll. Ilyen kapcsolat a csillag, a gyűrű, a teljes és a fa kiépítésű hálózat. 
2. Az üzenetszórásos (broadcast) hálózatban valamennyi számítógép egyetlen adatátviteli csatornára 

kapcsolódik. Ilyenkor az információ minden számítógéphez egyformán eljut. 
Hálózati modellek 

A hálózati modelleket a hardver- és szoftverelemek együttesen határozzák meg.  

1. Kliens-szerver modell: (ügyfél-kiszolgáló) két számítógépes program közötti kapcsolatot ír le, ahol az 
egyik program valamilyen szolgáltatást kér a másiktól, amely eleget tesz a kérésnek. A szolgáltatást 
kérő programot kliensnek nevezzük, azt a programot pedig, amelyik a szolgáltatást nyújtja szervernek. 
Az interneten kliens-szerver kapcsolatról beszélünk. 

2. Host-terminal modell: (vendéglátó-terminál) két, általában telefonvonalon keresztül összeköttetésben 
lévő számítógép közötti kapcsolatot ír le. Azt a számítógépet, amely az elérhető adatokat tárolja 
hostnak, míg az információt lekérő gépet távoli terminálnak nevezzük. 

3. Peer to peer modell: a hálózatot egyenrangú gépek alkotják. Mindenki szerver és munkaállomás 
egyszerre, az egyes perifériák minden felhasználó számára hozzáférhetők, az adatok több helyen 
tárolhatók. 

A hálózati kommunikációt leíró szabályok 
1. Hálózati protokoll 

A protokoll: a hálózati kommunikációt leíró szabályok rendszere.  
Protokollokat használnak a hálózatokban egymással kommunikáló számítógépek és programok is. 
A legelterjedtebb hálózati protokoll, amelyet kiterjedt hálózatok esetében használhatunk a TCP/IP, az 
átviteli ellenőrzőprotokoll/internetprotokoll az internet szabványosított, leggyakrabban használt 
kommunikációs protokolljainak az összessége. 
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Az internetalkalmazási protokollok közé soroljuk még az SMTP és POP3 levelezési protokollokat, 
csakúgy, mint az FTP adatlehívásra, valamint a HTTP webböngészésre használt protokollokat. 
További protokollok az IPX/SPX (elsősorban Novell-es környezetben használják) és a NetBEUI 
(általában kisméretű, Windowsos hálózatok esetében alkalmazzák). 
Két számítógép közötti adatcsere csak azonos protokollok használata esetén valósítható meg. 

2. Az OSI modell 
Az OSI referencia modell szerint egy hálózatot 7 rétegre osztunk. Az egyes rétegek megnevezése: 

7. Alkalmazói 

6. Megjelenítési 

5. Viszony (Együttműködési) 

"Prezentációs rétegek" logikai összeköttetéssel foglalkoznak 

4. Szállítási (Átviteli) 

3. Hálózati 

2. Adatkapcsolati 

1. Fizikai 

"Transzport rétegek" adatátvitellel foglalkoznak 

Az egyes OSI rétegek feladatai: 
Adatátvitellel foglalkozó rétegek: 

 A fizikai réteg (physical layer) a bitek kommunikációs csatornára való kibocsátásáéit felelős. Az adatokat 
adatkeretekké (data frame) tördeli, továbbítja, a nyugtát fogadja, hibajavítást és forgalomszabályozást végez. 

 A hálózati réteg (network layer) a kommunikációs alhálózatok működését vezérli, féladata az útvonal választás a 
forrás és a célállomás között.  

 A szállítási réteg (transport layer) feladata a végpontok közötti hibamentes átvitel biztosítása.  
Logikai összeköttetéssel kapcsolatos rétegek: 

 A viszonyréteg (session layer) lehetővé teszi, hogy két számítógép felhasználói kapcsolatot létesítsen egymással.  
 A megjelenítési réteg (presentation layer) az egyetlen, amelyik megváltoztathatja az üzenet tartalmát. Tömörítést, 

rejtjelezést, kódcserét (ASCII - EBCDIC) végezhet el. 
 Az alkalmazási réteg (application layer) széles körben igényelt szolgáltatásokat tartalmaz, ilyen alapvető igény 

elégítenek ki például a file-ok tetszőleges gépek közötti másolását lehetővé tévő file transfer protokollok (FTP). 

Az Internet rövid története - címszavakban 

Internet: Maga a szó hálózatok közötti hálózatot jelent. Az Internet sok–sok millió, operációs rendszerektől, és 
géptípusoktól független számítógép, országhatárok nélküli, világméretű hálózata. Feladatai: az emberek közötti 
hatékony kapcsolattartás, információcsere, és tárolás. Felhasználása igen sokrétű, és széleskörű. 

1. A technikai fejlődés, és a kormányzati hadi–célok hozták létre a ma ismert Internet ősét.   
2. Azokat a szabványokat, protokollokat, amiket ma is használunk, 1973–ban kezdték el fejleszteni.  
3. Maga az Internet kifejezés egy 1974–es tanulmányban jelent meg, és 1975–től használják általánosan.  
4. A ma ismert Internetet, minden lehetőségével együtt 1993–ban fejlesztették ki, a genfi CERN2–ben. Ez az, 

amit WEB technológiának nevezünk.  
WEB technológia: Minden amit a számítógépek képesek digitális információvá lebontani, ezután megjelenhet 
az Interneten, legyen az kép, hang, mozgókép, animáció, vagy csak egyszerű szöveg. A felhasználók egy 
böngésző (browser) grafikus felületén keresztül érhetik el az információt közzé tevő szerverszámítógépet. A 
dokumentumok kapcsokat (link) tartalmazhatnak más dokumentumokra. A létrejövő kapcsolatrendszer miatt 
hívják ezt a szolgáltatást webnek, vagyis hálónak.  
 
5. A hálózati viselkedés alapelveinek minimális halmazát a Netikett határozza meg, ami az Internet 

használatának általános, elfogadott erkölcseit rögzíti. Pl: MOST KIABÁLOK!, , nem trágárkodni, 
tisztelettel viselkedni, stb… 

6. 1998–ra a Web dokumentumok száma 300 millióra nőtt, és a mai napig folyamatosan bővül, becslések 
szerint napi kb. 10–15%–kal.   

7. Az üzleti élet az 1990–es években fedezte fel, hogy a hálózat milyen egyéb lehetőségeket is kínál, és hogy 
ezek nagy jövővel kecsegtetnek. Pl. a kereskedelemben lásd elektronikus kereskedés, bank stb.. 

                                                
2 Részecske Fizika Európai Laboratórium (CERN) 
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Az Internet felépítése 

Az Internet hálózatok hálózataként fogható fel. 
A Internet gerincét több tíz–, vagy százezer szerver alkotja, amelyeket 

adatátviteli technikák révén kapcsolnak össze. Ezekhez kapcsolódnak 
közvetlenül, vagy Internet–szolgáltatókon keresztül az egyes felhasználók, a 
kliensek. Ahhoz hogy a különböző rendszerek egymással kommunikálni 
legyenek képesek, protokollokra van szükség.  (TCP/IP protokoll) A hálózat 
minden egyes eleme rendelkezik egy ún. IP címmel.   

IP cím: E címeket használva lehet kommunikálni a hálózat 
számítógépeivel. Négy 0 és 255 közé eső, pontokkal elválasztva 
megjelenített számból álló, a számítógépek egyértelmű azonosítására 
szolgáló cím. (pl. 62.201.84.200) A cím 2 részből áll, az első a hálózatot 
azonosítja, a másik a hálózaton belül a számítógépet. Így a hálózaton belül 
232, azaz több mint négymilliárd számítógép azonosítására van lehetőség. 
Hogy az információ valóban célba jusson, azt a routerek (útkiválasztó) 
biztosítják. Feladatuk, az információ eljuttatása a címzetthez az 
információcsomagból kiolvasott IP cím alapján.  

Domain–rendszer 

Az Internet számítógépei tehát azonosíthatóak a számukra kiosztott IP címek alapján. Ám ezek a hosszú 
számok nemigen alkalmasak rá, hogy az emberek megjegyezzék őket, és még nehezebben kapcsolnak tartalmat 
hozzájuk. Ennek a problémának áthidalására jött létre a DNS rendszer.  

DNS rendszer: lényege, hogy az adott IP címhez egy, 
az emberek számára könnyebben megjegyezhető 
szöveges kódot rendel (domain name). Az így elnevezett 
gépet az URL cím (pl. www.akármi.hu) segítségével 
lehet elérni. A kód–IP címegyezést a DNS szerverek 
végzik 

 
Az Internethez kapcsolódás lehetséges módjai: 
 Hagyományos telefonvonal –MODEM 

segítségével csatlakozik a gép a telefonvonalra.  
 ISDN telefonvonal – A MODEM az ISDN 

végberendezésbe van építve 
 Mobil telefon – eleve beépített IrDA, vagy 

Bluetooth segítségével valósul meg.  
 ADSL, szélessávú elérés – A számítógépnek hálózati csatolókártyával kell rendelkeznie 
 Kábeltévé szélessávú elérés – Ugyanaz a helyzet, mint ADSL esetén.  
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11. Az operációs rendszer és főbb feladatai – Az operációs 
rendszerek fő feladatai, típusai. Egy grafikus operációs rendszer, 
felhasználói felülete, fontosabb felhasználói beállításai. 

Az operációs rendszerek fő feladatai, típusai 
Operációs rendszer: A számítógép önmagában még használhatatlan lenne, ha nem lehetne rajta hasznos 
programokat futtatni. A programok futtatásához ma már elengedhetetlen egy egységes felületet biztosító 
alapprogram, az operációs rendszer.  

Az operációs rendszerek feladatai  
1. Processzorütemezés: processzor kezelés (processzor idő szétosztása a rendszer és a felhasználói 

feladatok között)  
2. Megszakításkezelés: hardver, szoftver megszakítás kezelése, állapot mentés, megszakítási rutin 

meghívása  
3. Folyamatvezérlés: programok indítása  
4. Programok közötti kapcsolattartás  
5. Tárkezelés  
6. Működés nyilvántartás: naplózás (mi okozott milyen hibát)  
7. Kapcsolattartás a felhasználóval (operator interface)  
8. Szinkronizálás: erőforrás igények sorba állítása  
9. Memóriakezelés  
10. Perifériakezelés  

Az operációs rendszerek csoportosítása  
1. Felhasználók száma szerint:  

o egy felhasználós pl.: DOS, Win 9x  
o több felhasználós pl. Linux, Win NT  

2. Hardver mérete szerint:  
o kisgépes (UNIX)  
o nagygépes (Main Frame, Cray - 

szuper számítógép)  
o mikrogépes (DOS, WIN 9X, UNIX)  

3. Processzorkezelés szerint:  
o egy feladatos (DOS)  
o több feladatos (WIN 9X, WIN NT, 

UNIX) 

 
4. Cél szerint:  

o általános (DOS, WIN 9X, WIN NT, 
UNIX)  

o speciális (folyamatvezérlő operációs 
rendszerek)  

5. Operációs rendszer felépítése szerint:  
o monolitikus (DOS, WIN 9X)  
o réteges szerkezetű (WIN NT, UNIX)  
o kliens szerver felépítésű  
o vegyes  
o virtuális gépek  

6. A felhasználói felület szerint:  
o szöveges (DOS, UNIX)  
o grafikus (WINDOWS)  
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A Windows operációs rendszer felhasználói felülete és kezelése 
A számítógép indítása, a Windows betöltődése: 
A számítógép bekapcsolása után a Windows automatikusan betöltődik.  
F8 billentyű az indítás kezdetén: indítómenü jelenik meg, különböző indítási módokat választhatunk:  
 Szokásos: a grafikus felhasználói felülettel indul, a különböző eszközök vezérlőprogramjait is betölti.  
 Naplózott: szokásos + az indítási folyamatról feljegyzést készít a \BOOTLOG.TXT fájlba.  
 Csökkentett mód: Grafikus felhasználói felülettel indul a Windows, a különböző eszközök 

vezérlőprogramjait azonban nem tölti be. Általában hibajavításnál használjuk.  
 Csökkentett mód hálózattal: Csökkentett mód  + a hálózati eléréshez a modulokat betölti.  
 Csak parancssor: DOS módban indul, mintha nem lenne rajta Windows. Csak DOS parancsok.  
 Csak parancssor csökkentett módban: A számítógép DOS módban indul alapbeállításokkal.  
 Megerősítés lépésről lépésre: Az indítási folyamat során minden lépés végrehajtása előtt jóváhagyást 

kér.  
A Windows képernyő felépítése  
 Asztal - ikonok találhatók rajta  
 Tálca - a tálcán a következő elemeket 

találjuk:  
o Start gomb  
o Futó programok gombjai  
o Beállító ikonok (pl. billentyűzet)  
o Idő  

A számítógép kikapcsolása, újraindítása  
A Start menü Kikapcsolás menüpontjának kiválasztása vagy az Alt+F4 billentyűk leütése után egy ablak 
jelenik meg a képernyőn, melyből kiválaszthatjuk, hogy leálljon a számítógép, vagy újrainduljon.  
Az ablakok típusai  

 Programablak 
 Dokumentumablak 
 Párbeszédablak 

Programablak: Ilyen ablakokban futnak a programok.  
Az ablakok elemei:  
 rendszermenü ikon  
 címsor  

 kis méret gomb  
 teljes/előző méret gomb  
 bezárás gomb  
 menüsor  
 eszköztár  
 munkaterület  
 görgetősáv  
 állapotsor  
 keretvonal  

 
Dokumentumablak: A dokumentumablakok a programablakokon belül találhatók és ilyenekben nyílnak meg a 

dokumentumok. Felépítésük hasonlít a programablakhoz, csak nincs bennük:  
 menüsor   
 eszköztár  
 állapotsor  

Párbeszédablak: A Windows párbeszédablakokon keresztül tartja a kapcsolatot a 
felhasználóval. A párbeszédablakok elemei: lapfül  
 lista  
 nyomógomb  
 címke  
 rádiógomb  
 választó doboz  
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 csúszka  
 legördülő lista  
 beviteli mező  

A párbeszédablakok egyes elemei között a Tab billentyűvel lépkedhetünk. Minden ablakban található egy 
OK és egy Mégse gomb. Az OK gombbal jóváhagyhatjuk a végrehajtott módosításokat és bezárhatjuk az 
ablakot, a Mégse gombbal pedig a módosítások elvetése mellett léphetünk ki az ablakból.  

Néhány ablakban találunk egy Alkalmaz nevű gombot is, ezzel az ablak bezárása nélkül érvényesíthetjük a 
megváltoztatott beállításokat.  

Az ablakok kezelése  
A program és dokumentumablakokkal végezhető műveletek:  

 Letétel a tálcára: Rákattintunk az ablak kis méret gombjára, vagy a rendszermenüből a Kis méret 
menüpontot választjuk.  

 Asztalméretűre nagyítás: Rákattintunk az ablak teljes méret gombjára, vagy duplán kattintunk az 
ablak címsorára, vagy a rendszermenüből a Teljes méret menüpontot választjuk.  

 Előző méret visszaállítása: Rákattintunk az ablak előző méret gombjára, vagy duplán kattintunk az 
ablak címsorára, vagy a rendszermenüből az Előző méret menüpontot választjuk, illetve ha az 
ablak le van téve a tálcára, akkor rákattintunk a gombjára.  

 Áthelyezés: Az ablak címsorára kattintunk és az egérgomb folyamatos nyomva tartása közben 
áthúzzuk a kívánt helyre, vagy a rendszermenüből az Áthelyezés menüpontot választjuk és a 
kurzormozgató nyilakkal áthelyezzük, majd leütjük az Enter billentyűt.  

 Méretezés: Rákattintunk az ablaknak arra a keretvonalára, amelyik oldalon módosítani akarjuk az 
ablak méretét, majd az egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett elhúzzuk a kívánt helyre, 
vagy a rendszermenüből a Méretezés menüpontot választjuk és a kurzormozgató billentyűkkel 
módosítjuk a keretvonal helyét, majd leütjük az Enter billentyűt.  

 Bezárás: Az ablak bezárás gombjára kattintunk vagy a rendszermenüből a Bezárás menüpontot 
választjuk, vagy duplán kattintunk a rendszermenü ikonra, vagy leütjük az Alt+F4 billentyűket.  

Az áthelyezés és a méretezés csak akkor hajtható végre, ha az ablak az asztalon van és nem maximális méretű.  

A párbeszédablakokkal végezhető műveletek  
 Áthelyezés  
 Bezárás  

Több programablak kezelése  
Ha több programablak is meg van nyitva, akkor is mindig csak egy lehet aktív. Az ablakok közötti 
kapcsolgatásra (az ablak aktívvá tételére) a következő lehetőségek vannak:  

 rákattintunk az ablakra (ha látható)  
 rákattintunk az ablak gombjára a tálcán  
 az Alt+Tab billentyűk segítségével  

Programok indítása  
A programok elindítására a következő lehetőségek vannak:  

 a programra vagy a programra hivatkozó parancsikonra történő dupla kattintás  
 a Start menüben a program menüpontjának kiválasztása  
 egy megnyitandó dokumentumra történő dupla kattintás (*.doc megnyitja a WORD-öt) 
 a Start menü Futtatás menüpontjával  

A Vezérlőpult  
A Vezérlőpulton a Windows megjelenésével és működésével kapcsolatos beállítások végezhetők el.  
Általában három nyomógombot találunk: (OK, Mégse, Alkalmaz) 
A Vezérlőpulton a következő fontosabb beállításokat végezhetjük el:  

 Billentyűzet: kapcsolatos beállítások (ismétlések közötti kivárás; ismétlési sebesség; 
kurzorvillogás sebessége; billentyűzetkiosztás(magyar, angol, hány billyentyűs?)) 

 Dátum és idő 
 Képernyő: Az Asztal jellemzőit adhatjuk meg itt.(mintázat; tapéta; képernyőkímélő; felbontás; 

színek száma; az ablakok elemeinek színe) 
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 Egér: az egér működését szabályozhatjuk.(jobb/balkezes; duplakattintás sebessége; a mutató 
alakja az egyes műveleteknél; a mutató sebessége; a mutató útja) 

 Nyomtatók: Itt telepíthetjük fel és távolíthatjuk el a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatók 
vezérlőprogramjait, valamint kezelhetjük a nyomtatásra váró dokumentumokat.  

 Programok hozzáadása, eltávolítása: Itt telepíthetünk új programokat a számítógépre, illetve 
távolíthatjuk el róla a korábban feltelepített programokat, úgy hogy semmi ne maradjon belőlük 
a gépen. A Windows összetevőinek telepítése és eltávolítása is itt történik. Az ablakon belül 
indítólemez készítésére is van lehetőség, mellyel DOS módban indíthatjuk el a számítógépet.  

 Rendszer: A számítógép felépítéséről, az operációs rendszer tulajdonosáról és a számítógép 
láthatunk itt információkat. Itt tudjuk a különböző hardvereszközök vezérlőprogramjait 
feltelepíteni és eltávolítani. 

 Területi beállítások: A számok a dátum az idő és a pénznem adott országra jellemző formáját 
állíthatjuk itt be. 

A számítógép újraindítása:  
A számítógép újraindítását program lefagyásakor először a <CTRL> <ALT> DEL> billentyűkombinációval 
kell kezdeményezni. Ha ez a módszer nem vezet eredményhez, akkor nyomjuk be a RESET gombot. A RESET 
gomb a gép kikapcsolás nélküli, teljes újraindítására szolgál. 
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12. Az operációs rendszer és főbb feladatai – Egy operációs rendszer 
könyvtárszerkezete. Könyvtárak, és állományok kezelése. 
Operációs rendszer: A számítógép önmagában még használhatatlan lenne, ha nem lehetne rajta hasznos 
programokat futtatni. A programok futtatásához ma már elengedhetetlen egy egységes felületet biztosító 
alapprogram, az operációs rendszer.  

Könyvtárak 

A könyvtár fogalma 
Könyvtár, alkönyvtár, mappa, almappa: A számítógép a fájlokat fa-struktúra alapján tárolja, 

könyvtárakban (directory) és alkönyvtárakban (subdirectory), amelyek elnevezése a 
Windowsban mappa illetve almappa. A Windows a könyvtárakat mappa formájú 
ikonnal jelzi. Minden alkönyvtárban lehetnek állományok és további alkönyvtárak.  

Főkönyvtárat (gyökérkönyvtár): Minden meghajtó tartalmaz egy főkönyvtárat 
(gyökérkönyvtár), amelyre a meghajtó azonosítójával és „\”-el (pl. A:\ vagy 
C:\) hivatkozhatunk. Benne találhatók a könyvtárak, illetve ezeken belül az 
esetleges alkönyvtárak. 

A fájlok azonosítója két részből áll: a névből és a kiterjesztésből, amelyek között 
pont található. A név DOS-ban legfeljebb 8, Windowsban legfeljebb 255 karakter hosszú lehet, a 
kiterjesztés mindig 3 karakteres. /A Windows név a 98, 2000 és XP verziók mindegyikét jelentheti./ 

filenév.kiterjesztés   (pl. valami.txt) 
A könyvtárak ugyanolyan azonosítót kaphatnak, mint a fájlok, bár itt a kiterjesztést nem szokás megadni. 

Viszont ugyanazon alkönyvtárban nem lehet két azonos nevű fájl. 
Elérési útvonal: A fájlokra a könyvtárszerkezet megfelelő elérési útvonalával hivatkozhatunk. Először a 

meghajtó azonosítóját kell megadni, majd a gyökérkönyvtártól kezdve felsorolni az alkönyvtárakat, 
közöttük a “\” jelet alkalmazni, s végül a fájl pontos azonosítója következik.  
(Ha például a C: meghajtó SZOVEG könyvtárának SULI alkönyvtárában lévő ORAREND.DOC nevű 
fájlra hivatkozunk, akkor ezt a következőképpen kell beírnunk: C:\SZOVEG\SULI\ORAREND.DOC) 

Állomány (fájl)  
File (fájl, állomány): Valamelyik háttértároló egységen tárolt, névvel és kiterjesztéssel azonosított 

adategyüttes. 
A számítógépnek, a háttértárolóin lévő információ-tárolási egysége.  
Egy fájl tartalma vagy adat, vagy program, amely a processzor által végrehajtható utasításokat 
tartalmaz: a tárolt adat lehet szöveg, grafikus kép, hang stb. Az adatok formájára nézve nincs előírás, a 
gyakorlatban sokféle formátum létezik. A fájlt minden operációs rendszer használja, konkrét 
megjelenése azonban már az op. rendszertől függ. 

A fájlrendszer: az az általános struktúra, amely alapján az operációs rendszer elnevezi, tárolja és rendszerezi a 
fájlokat. A Windows 2000 és XP három fájlrendszert támogat: FAT, FAT32 és NTFS. A fájlrendszer a 
Windows telepítésekor, meglévő kötet formázásakor, vagy új merevlemez telepítésekor választható ki.  
FAT, FAT32: A FAT fájlrendszer (2 GB tárolókapacitásig), és annak továbbfejlesztett verziója a 

FAT32, amely a 2 GB-nál nagyobb (512 MB és 2 TB közötti nagyságú) merevlemez-
meghajtókhoz javasolt, a korábbi Windows verziók és a DOS által használt fájlrendszer. Ha a 
számítógépünkön a Windows 2000 mellett MS-DOS, Windows 3.1, Windows 95, vagy 
Windows 98 is telepítve van, azaz kettős betöltésű konfigurációt használunk, célszerűbb a FAT 
vagy a FAT32 használata.  

NTFS: a Windows NT, 2000 és XP operációs rendszerekhez ajánlott fájlrendszer: a FAT fájlrendszerek 
ilyen irányú hiányosságaival szemben alkalmas biztonsági beállítások tárolására (hozzáférés-
vezérlés), tömörítésre, nagyméretű merevlemezek kezelésére (Terabyte-ig), valamint Windows 
2000-ben és XP-ben adat titkosítására. 

Fájljellemzők 
A Microsoft operációs rendszerekben a fájl a következő jellemzőkkel rendelkezik: 
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fájlnév:  DOS: legalább 1, maximum 8 betű szóköz nélkül  
 Windows 95...2000: legalább 1, max. 255 betű, szóköz és ékezet megengedett 

fájlkiterjesztés:  a végrehajtható fájlokat .COM, .EXE és .BAT kiterjesztés jelöli; 
 szövegfájlok: .TXT, .DOC, .WRI, stb. 
 adatfájlok: .DAT, .LST, .DBF, .MDB, .XLS, stb. 
 képfájlok: .BMP, .GIF, .PNG, .JPG, .WMF, .PCX, .TIF, .WI, .AI, stb. 
 tömörített fájlok: .ZIP, .RAR, .ARJ, .LHA, .ACE, .TGZ, stb. 
 hangfájlok: .WAV, .AU, .AIFF, .OGG, .MP3, stb. 
 videó fájlok: .AVI, .MPG, .MOV, stb. 

 

fájlméret: a fájl mérete bájtban (vagy kB-ban) 

dátum: A fájl létrehozásának vagy utolsó módosításának dátuma. 

idő: A fájl létrehozásának vagy utolsó módosításának ideje. 

fájl 
attribútumok: 

A fájl használatára vonatkozó jelzések, amelyek a következők lehetnek: 
   

fájlattribútumok: Jelölés 
archív fájl A (archive) 
csak olvasható fájl R (read only) 
rejtett fájl H (hidden) 
az operációs rendszerhez tartozó fájl S (system)  

(Ha a fájl vagy könyvtár NTFS fájlrendszert használó meghajtón található, további biztonsági beállításokat is elvégezhetünk: 
 jogosultságok, engedélyek kiadása: melyik felhasználó és/vagy csoport milyen jogosultságok 
 helymegtakarítás céljából automatikus ki- és betömörítést kérhetünk  
 titkosítás használatával mások számára hozzáférhetetlenné tehetjük fájljainkat  
 a fájlok közötti gyorsabb keresés céljából indexet készíttethetünk) 

Könyvtárak, file-ok létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése… 

Könyvtár és file műveletek 
 A fájl és könyvtárkezelés tárolása, ill. kezelése hasonló. A legfontosabb 

Windows alatti műveletek az összes Windows-os operációs rendszer alatt 
működő alkalmazásnál hasonlóan működnek.  

 A legfontosabb fájl- és könyvtárműveletek, több helyen, több módon is 
elvégezhetők.  

 Ezen műveletekhez leggyakrabban a Windows Intézőt, ill. a Sajátgépet 
használjuk, de az Office programjaiban is elérhetők a legfontosabb 
műveletek. 

A Windows Intéző 
 A Windows Intézőben minden könyvtár, állomány és lemezművelet 

elvégezhető. Jelentős átfedések vannak a Sajátgép funkcióival.  
 A Windows Intéző bal oldalán találhatóak a meghajtók a mappákkal. A 

mappákban pedig további mappák /almappák/ vagy fájlok lehetnek, ezeket a 
jobb oldalon találhatja meg.  

 Amely meghajtó vagy mappa előtt egy  +  jelet látunk, abban még további mappák találhatóak. 
 Meghajtó tartalomjegyzékének a megtekintéséhez először válasszuk a megfelelő meghajtót, majd 

kattintsunk duplán a meghajtó ikonjára.  
 Mappa megnyitásához válasszuk ki a megfelelő meghajtót és a másik panelen a kívánt mappa ikont, 

majd kattintsunk a mappára duplán!  
 Meghajtó v. mappa bezárásához katt. a nyitott mappára duplán vagy a mappa, meghajtó előtti  –   jelre!  
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Fájl, és mappaműveletek összefoglaló táblázatban 

File vagy mappa-művelet 

Windows intéző 
Minden művelet a KIJELÖLÉSSEL kezdődik: 
Rákattintással, vagy a file köré kijelölő ablak 

húzásával. 

1. Megnyitás, futtatás Fájl v. mappa ikonján duplakattintás az egér bal gombjával 

2. Keresés  

Start/keresés vagy aktuális ablak Keresés gomb az eszköztárban  
Beírja a fájl vagy mappa teljes nevét vagy részleges nevét a helyettesítő 
karakterek (*, ?) használatával., 
Helyettesítő (Joker) karakterek: használható pld.egy vagy több nem ismert 

karakter helyettesítésére, vagy ha nem szeretné begépelni a teljes 
nevet. 
Csillag (*): A csillag nulla vagy több karakter helyettesítésére 
használható.  
Kérdőjel (?): A kérdőjel egyetlen karakter helyettesítésére 
használható 

3. Mozgatás Egér balgombbal áthúzás a célhelyre vagy Jobb gomb/Kivágás és a célhelyen 
Jobb gomb/Beillesztés 

4. Másolás Fájl/Küldés vagy Ctrl gomb+egér balgombbal áthúzás a célhelyre vagy ikonon 
Jobb gomb/Másolás és a célhelyen Jobb gomb/Beillesztés 

5. Átnevezés Fájl/Átnevezés vagy Jobb gomb/Átnevezés vagy Két lassú kattintás a néven/új 
név beírása 

6. Törlés Fájl/Törlés vagy Egér jobb gomb/Törlés vagy Delete gomb a billentyűzeten 

7. Visszaállítás Szerkesztés/Visszavonás vagy Lomtár/Fájl visszaállítása  

8. Jellemző 
(attribútum) 
beállítása 

Fájl/Tulajdonságok vagy Jobb gomb/ Tulajdonságok 
Fájl vagy mappa írásvédetté tétele vagy elrejtése: Az Általános lapon jelölje 
be az Írásvédett illetve a Rejtett jelölőnégyzetet.  

9. Szöveges állomány 
létrehozása Fájl/Új/Szöveges dokumentum 

10. File-Nyomtatás Fájl/Nyomtatás vagy Egér jobb gomb/Nyomtatás 

11. File-Mentés Fájl/Mentés az aktuális dokumentum ablakban 
Lemezkarbantartás 
Egy mágneses adattár kezelésekor óhatatlanul is bekövetkezhetnek hibák. Pl. 
áramszünet, fizikai sérülés. Ilyenkor a meglévő adatok mentése fontos a felhasználó 
számára. Ha a lemezegységeinken az adatállományokat gyakran töröljük, és újakkal 
írjuk felül, akkor az adatok elérése lassabb lehet, mert nem feltétlenül összefüggő lesz a 
háttértárolón az a fizikai terület, ahová elhelyeztük a fájlt. Ettől még a fájl logikailag 
egybefüggő marad. Ellenőrzés, helyreállítás: scandisk, Javítás: defrag 
A leggyakrabban előforduló logika lemezhibák a következők: Lost cluster, Invalid 
entry, Cross linked Entries 
A SCANDISK egy lemezanalizáló és helyreállító eszköz, mely ellenőrzi a meghajtóban lévő lemezt és 
megpróbálja helyreállítani szükség esetén.  
A SCANDISK vizsgálja és javítja: A fájl allokációs tábla problémák (FAT), Fájlrendszer struktúra (elveszett 
klaszterek, kereszthivatkozású fájlok), Könyvtárstruktúra, Fizikai problémák. A SCANDISK nem 
használható: CD-ROM, Hálózati meghajtó, Logikailag létrehozott meghajtók STREAMER vizsgálatára. 
DEFRAG: Töredezettség-mentesítés parancsa. 
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13. Az operációs rendszer és főbb feladatai – Állományok 
tömörítése, és kicsomagolása. A tömörítés fontosabb típusai. 

Tömörítés: Minden információ tartalmaz ismétlődő jeleket. A tömörítés tehát az ismétlődés csökkentése, 
ezáltal főleg a méret csökkentése. A tömörítés és az archiválás fogalma nem ugyanaz.  
A tömörítési arány függ a fájl típusától, átlagosan 2-4 szeres. Egyes képfájlok esetében az arány 8-12 szeres, 
szövegfájlok esetében 3-6 szoros, futtatható fájlok esetében 1,5-2,5 szeres.  
Archiválás (archívumba rakás): feladata: Egy adat csoportról történő tartalék biztonsági másoltat készítése 
illetve annak visszaállítása. Több fájl „összegyűjtése” egy fájlba. Előfordulhat ugyan, hogy a több fájl 
összegyűjtésekor tömörít is, de általában csak „összerakja” egy fájlba a többet. 

Tömörítéskor előnyei: megoldódó problémák: 
 Méret kisebb  kevesebb hely kell.  
 Kiterjesztése nem EXE vagy COM,  vírusfertőzés kisebb valószínűségű.  
 A tömörített állomány megadott méretű részekre szeletelhető   több különálló fájlra lesz elosztva. 

Nagy állományokat tudunk lementeni pl. több 1,44 MB-os floopy lemezre.  
A tömörítés hátrányai: felmerülhető problémák: 
 A kisebbre kódolás és a visszakódolás jelentős művelet-igénnyel bírhat.  
 Ha valamilyen oknál fogva megsérül, alig marad esély arra, hogy a teljes tartalmához hozzáférjünk. 

A tömörítés típusai: 
1. Veszteségmentes: A kicsomagolt adat pontosan megegyezik a tömörítés előttivel. Fájlok tömörítésére 

használjuk. A veszteséges tömörítéshez képest lassabb, kevésbé hatékony, ellenben garantálható a tömörített 
adatok 100%-os visszaállíthatósága. Tömörítés szempontjából megkülönböztetünk szöveges és bináris 
adatokat. A szöveges adatokat mindig veszteségmentes eljárásokkal tömörítjük. Általában olyan 
állományoknál használjuk, ahol megengedhetetlen az adatok bármilyen irányú elvesztése, sérülése. Ilyenek 
a futtatható állományok, pl. EXE, BAT, doc, tx,t stb… 

A veszteségmentes tömörítők: 
 Parancssorban, vagy DOS környezetben elérhető tömörítők (pl.: ARJ) 
 Windows alapú alkalmazások (pl.: WINZIP) 
 Az operációs rendszerbe integrált tömörítési eljárások (röptömörítők) 

2. Veszteséges: A kicsomagolt adat csak hasonlít az eredeti adathoz, azonban kompromisszumot kötve ezt 
elfogadjuk. Ezt a módszert használjuk a képek, hangok és videók tömörítése esetén. A visszaállított kép 
minősége rosszabb, mint az eredetié, de az emberi szem nem érzékeli, vagy nem olyan mértékűnek érzékeli 
a romlást. Olyan módszereket alkalmaz, amely akár nagyságrendekkel is javítja a tömörítési hatékonyságot, 
ráadásul nagy sebességgel dolgozik. Ennek azonban az ára, hogy az alkalmazott módszertől függően 1-10 
százaléknyi, néha még ennél is nagyobb adatvesztés lép fel. A veszteséges tömörítés csoportba tartozik Pl.: 
JPG, MPEG, WMV, MP3 

 JPG: amely az egyik legelterjedtebb képtárolási formátum. A tömörítési arány remek. A 
kitömörítést, a megjelenítést végző program végzi. A JPEG formátum több mint 16,7 millió színt 
képes kezelni, a tömörítési eljárás azonban az emberi szem becsaphatóságán alapul, és 
adatvesztéssel jár.  

A tömörítés lépései:  
1. Becsomagolás: Tömörített állomány létrehozása az eredeti megtartása mellett, annak felhasználásával.  

Windows (Total) Commanderrel: 
1. Kijelöljük a bal panelen, mit akarunk  becsomagolni.  
2. Bejelöljük a jobb panelen, hova  akarjuk a tömörített 

állományt  elhelyezni.  
3. Visszaállunk a bal panelre.  
4. Fájl / Becsomagolás  

2. Kicsomagolás: A tömörített (becsomagolt) állomány 
visszaállítása eredeti állapotába. (Hasonlóan a becsomagoláshoz) 
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Tömörítő programok: 
 Általános fájltömörítők: Céljuk a kis méret elérése és az összetartozó fájlok egy állományként való 

kezelése. A tömörítés aránya általánosan 2-4 szeres. Egyes képfájloknál az arány 8-12 szeres, szöveges 
fájloknál 3-6 szoros, a futtatható fájloknál 1,5-2,5 szeres. Pl.: ARJ, RAR, ZIP, ACE, UC2…  
Program pl.: WINRAR (Általános fájltömörítő): 2 különböző formátumot hoz létre: RAR-t és ZIP-et.  

o ZIP archívumok: fő előnye a népszerűsége. Pl. az Interneten. Max. mérete 2 GB.  
o RAR archívumok: lényegesen jobb tömörítést nyújt, mint a ZIP. Egyéb fontos 

tulajdonsága a többkötetes, méretre darabolható archiválás támogatása. A RAR 
előnye még a ZIP-hez képest:  
 a helyreállítási bejegyzés (lehetővé teszi a sérült adatok fizikai helyreállítását,)  
 a fontos archívumok lezárása (az eseti módosulás megelőzése céljából.)  
 gyakorlatilag korlátlan méretű fájlokat tud kezelni. 

 Önkitömörítő archívum: Az SFX (SelF-eXtracting) archívum olyan tömörített állomány, amely 
egyesítve van egy végrehajtható modullal, amit az állomány kicsomagolásra használunk a végrehajtás 
során. Így nem szükséges külső program a kicsomagolásához, elég lefuttatni.  

 Mindemellett a WinRAR-ral megtekinthető, vagy kicsomagolható a tartalma.  
 Általában EXE kiterjesztésűek. 
 Használatuk sok kényelemmel jár, ha oda akarunk adni valakinek egy archívumot, de nem 

tudjuk, hogy van-e megfelelő programjuk a fájlok kicsomagolására.  
 Az önkitömörítő archívumok mérete kicsit nagyobb, mint a zip vagy rar állományok mérete. 

 Tömörített állományokból futó programok: A legtöbb végrehajtható program nagyobb helyet foglal a 
merevlemezen, mint amekkorára szüksége van. Ezért úgy járnak el a hely csökkentése érdekében, hogy 
az EXE fájlok elején egy különleges program rész van, amely kitömöríti először az EXE fájl 
különböző futásra alkalmas program részeit, majd átadja a vezérlést. Ez a megoldás csak a 
merevlemezen való kisebb helyfoglalást segíti, a memóriába az eredeti méretével kerül.  

 Lemezegység tömörítők: Ezek a fajta tömörítőprogramok a memóriában foglalnak helyet és a 
merevlemezen tömörítve tárolt adathalmazt, úgy mutatja, mint ha nem is lenne tömörítve. A tömörített 
lemezegységet, ha a tömörítő program nélkül vesszük szemügyre, egyetlen hatalmas állomány található, 
amelyet segédprogrammal megtekintve egy zagyva bájt halmazt látunk. Ezzel szemben ez a nagy 
állomány egy látszólagos lemezegység, és a memóriában maradó ki-be tömörítővel úgy használható, 
mint egy valódi lemez egység. Pl.: DoubleSpace, DriveSpace.  

Tömörítési eljárások: ezeket használják a tömörítőprogramok. Ezek algoritmusok, a tömörítés elméleti háttere. 
1. Huffman kód: Lényege, egy kód összerendelés, amely a tömörítetlen adatok közül a gyakrabban 

előfordulókat rövidebb, a ritkábban előfordulókat, hosszabb kóddal jelöli. Előfordulási gyakoriság 
alapján készít kódokat. Egy „fa” (gráfelmélet) felrajzolásából kapjuk.  

2. RLE tömörítés (Run Lenght Encoding): Futás, Ismétlődési-hossz kódolás. Akkor alkalmazzák, ha egy 
adatmezőben sok azonos elem van. Veszteségmentes. A bit hosszát és magát a bitet tárolja, de a bitet csak 
egyszer. Pl. képek (színek) tömörítése. Példa: Számsor:123344455 RLE-kód:12233425 vagyis 1(*1);2(*1);2*3;3*4;2*5 

3. LZ tömörítés: A tömörítő-család alkotóiról (Lempel és Ziv, 1977) kapta nevét. Sokan módosították, 
javították a jobb tömörítés érdekében. 

4. LZW tömörítés: az LZ finomított változata. (Welch, 1984-ben) Széleskörűen elterjedt, legismertebb 
megvalósítása főleg UNIX rendszereken elterjedt.  

5. Fraktál közelítéses tömörítés: Képek tömörítésére használják, lényege, hogy igyekszenek a képek részeit 
fraktálalakzatokkal közelíteni és ezeknek az adatait tárolja el. Ez veszteséges tömörítés.  
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14. Az operációs rendszer és főbb feladatai – A vírusok és más 
károkozók jellemzése, kategorizálása. Védekezés ellenük. 

Vírus: Olyan program, amelynek rendelkezik a következő három tulajdonsággal: 
1. Szaporodás: a saját kód megsokszorozásának képessége  
2. Rejtőzködés  
3. Károkozás  

Egy számítógépes programot csak abban az esetben tekinthetünk vírusnak, ha mind a három kritériumot 
teljesíti. A számítógépes vírusok működése hasonlít az élővilágban megfigyelhető vírus viselkedéséhez, 
mely az élő sejtekbe hatol be, hogy önmaga másolatait előállíthassa. Ha egy számítógépes vírus kerül 
egy másik programba, akkor ezt fertőződésnek nevezzük. 

Vírusjelenségek 
 Korábban elegendő memória egyszerre kevés lesz a programok futtatására.  
 A floppy és/vagy merevlemezeken a vártnál gyorsabban fogy el a szabad lemezterület.  
 Megmagyarázhatatlan programhibák jelentkeznek.  
 Egyes programok működése lelassul, vagy leáll.  
 Fájlok, könyvtárak tűnnek e1 vagy jönnek létre minden különösebb ok nélkül.  
 A vírusellenőrző szoftver vírust jelez, stb.  

Vírustípusok 
 Fájl-vírusok: csak úgy tudnak szaporodni, hogy egy program állomány belsejébe másolják be 

magukat.  
 Boot-vírusok: a floppy vagy merevlemez boot-területeinek egyikébe írják be magukat. Akkor 

fertőződnek, ha fertőzött lemezről indul a gép.  
 Makró-vírusok: sok manapság használatos program, mint pl. a Word, Excel lehetővé teszik, hogy 

sablonjaik makrókat tartalmazzanak. A makróvírusok így ilyen dokumentumhoz hozzákapcsolódó 
öninduló makrók, amik reprodukálódnak, s más dokumentum-állományokhoz fűzik magukat. Fő 
terjedésük: e-mailek csatolt állományaival.  

 Mail-vírusok: e-mailekkel terjednek, a levélkiszolgálókat és levelezőprogramokat használják ki 
terjedésükhöz. Ezek legtöbbször a levelek csatolt állományaival terjednek, de napjainkban már 
előfordulnak a levéltörzsben speciális karakterekként elrejtve, amik rákényszerítik a 
levelezőprogramot vagy a levelezőszervert egy speciális feladat végrehajtására.  

Honnan jönnek, kik írnak vírusokat? 
 Egyetemi kutatólaboratóriumok: cél pl. kutatás (víruslélektan)  
 Katonai kutatólaboratóriumok: cél pl. az ellenséges számítógép  
 Terrorista szervezetek program fejlesztői  
 Másolásvédelem melléktermékei  
 Munkakörülményeikkel elégedetlen programozók  
 Egyszerűen rosszindulatú, vagy kihívásokat kereső felelőtlen emberek. 

Védekezés ellenük 
 Óvatossági rendszabályok betartása: pl. idegen floppylemezt nem teszek be a gépembe, csak ha 

meggyőződtem annak tisztaságáról; saját lemezemet idegen gépbe csak írásvédetten teszem be; 
ismeretlen személyektől származó e-mailek csatolt állományait lehetőleg nem nyitom meg, csak 
szöveges e-maileket küldök, nem továbbítok lánclevelet, nem megyek ált. erősen fertőző oldalakra 
(warez, pornó), tűzfalat, vírusirtót használok, és megfelelő biztonsági szintű beállításokat a 
böngészőben  

 Vírusirtó programok: ( pl. F-PROT, TBAV, SYSDOKI, SCAN, MSAV, OHK, stb.) Ezek utólag 
lefuttatásukkor tisztítják meg a lemezt, a fájlokat a vírusoktól. Ma már nem nagyon használjuk 
ezeket.  

 Vírusfigyelő programok: (pl. NOD 32, Norton Antivirus, PC Cillin, Mc Affee, CA, Virus Buster, 
Kaspersky, stb.) Ezek a manapság használatos vírusvédelmi eszközeink. A gép működése közben 
állandó védelmet jelentenek, ha vírust észlelnek, azt nem engedik bejutni. Ha fennáll a lehetőség, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 41 

hogy korábban került vírus a gépünkbe, segítségükkel víruskeresést is elindíthatunk, s ezzel az egész 
gépünk tartalmát leellenőrizhetjük.  

Vírustalálati akciók: A vírusirtók és a vírusfigyelők, ha vírust találnak, a lehetőségek szerint azt  
 Megölik a vírust, vagy  
 Törlik a vírusos állományt vagy  
 Karanténba helyezik a vírusos állományt a frissebb verziók elkészítéséig. 

Fontos, hogy a vírusirtókat illetve vírusfigyelőket gépünkön folyamatosan frissítsük, hogy az újabb kórokozók 
ellen is hatásosak legyenek. 
Egyéb károkozók (Vírus-rokon program): Amennyiben nem teljesíti az összes (3 fenti) feltételt. 

 Trójai falovak (Trojan Horse): magukat hasznos programnak álcázó kártevők, nem szaporodnak, de a 
gépbe bekerülve ott valamilyen rendellenességet okoznak, pl. PC-k és a hálózati forgalom lelassítása.  

 Kém programok (spyware): kárt nem okoznak, hanem információkat szolgáltatnak az adott gépről és a 
hálózatról Interneten keresztül.  

 Férgek (worm): „csak” szaporodnak, s emiatt lecsökkentik a háttértár szabad területét, súlyos 
rendszerhibákat okoznak.  

Napjainkban (2008), az Internet térhódításával vírusok már valamivel kevésbé gyakoriak, mint a hálózaton 
terjedő férgek. Az antivírus (vírusirtó) szoftverek, melyeket eredetileg a számítógépes vírusok elleni 
védelemre fejlesztettek ki, mára már képesek a férgek és más veszélyes szoftverek (pl. spyware) elleni 
védelemre is. 

Hátsó–ajtók, kiskapuk és csapdák, ill. fejlesztési hibák: azért építenek ilyeneket egyes alkalmazásokba, vagy 
op. rendszerekbe, hogy biztosítsák a programozók számára ezen rendszerek elérését, a normális 
hozzáférési út végigjárása nélkül. De ezzel lehetőséget adhatnak a visszaélésekre is. 

Tűzfal: egy olyan kiszolgáló számítógép, vagy program a számítógépes hálózatokban, amelyet a lokális és 
külső hálózat közé, a csatlakozási pontra telepítenek, hogy ezzel megakadályozzák az illetéktelen 
behatolásokat, és egyúttal a kifelé irányuló forgalom ellenőrzését is lehetővé teszik. Több fajtája létezik. 
(Csomagszűrő, Proxy, stb..) 

(Az informatikai bűncselekmények formái  
1. A számítógépes adatok és rendszerek megbízhatósága, egysége és rendelkezésre állása elleni bűncselekmények: 

 Illegális hozzáférés 
 Illegális lefigyelés 
 Adat megváltoztatása 
 Rendszer megváltoztatása 
 Eszközök nem rendeltetésszerű használata 

2. Számítógépre irányuló cselekmények: 
 Számítógépes hamisítás 
 Számítógépes csalás 

3. Tartalomra irányuló cselekmények: Gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények 
4. A szerzői és szomszédos jogokat sértő bűncselekmények: A szerzői és szomszédos jogokat sértő bűncselekmények) 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 42 

15. Kommunikáció az interneten - Az internet fontosabb 
kommunikációs szolgáltatásai. Fájlok átvitele, FTP. 

Internetes szolgáltatások: 

1. Telnet:  Az egyik legrégibb internetes szolgáltatás. Telefonvonal segítségével 
kapcsoltak össze számítógépeket. A távoli gépek elérését tette lehetővé. A sebessége 
viszonylag lassú. 

2. FTP (File Transfer Protocol): annak a szabályzatnak a neve, ami a fájlok hálózaton 
történő mozgatását írja le. Kifejezetten, azért hozták létre, hogy vele az Interneten 
egyszerűen továbbíthassunk két számítógép között szöveges, vagy egyéb, tetszőleges 
állományokat (programokat, adatokat, vagy éppen videó fájlokat). 
Letöltés: Az a folyamat, amikor egy távoli számítógépről fájlt mentünk a saját számítógépünk háttértárára 
Feltöltés: ha a folyamat fordított irányban zajlik, és mi töltünk fájlt mások gépére. 

FTP szolgáltatás jellemzői  
 Használata az Email-el szemben folyamatos hálózati kapcsolatot igényel.  
 Adatátviteli sebesség igénye is jelentősebb, hiszen elfogadható időn belül kell átvinnünk esetleg 

több száz kilobájtnyi adatot. 
 Manapság az FTP kezdi elveszíteni a jelentőségét a peer-to-peer (P2P) protokollokkal szemben, 

ugyanis bár az FTP protokollt fájlok letöltésére tervezték, a szervert nagyon leterheli, ha nagy 
méretű fájlt egyszerre sok kliens felé kell kiszolgálnia, ilyen feladatokra a fájlcserélő programok 
által használt eljárás sokkal alkalmasabb. 

 A protokoll működésében részt vesz legalább két számítógép.  
 Szerver (kiszolgáló), amelyen az elérni kívánt állományokat tárolják, azok onnan 

letölthetők (másolhatók a kliensre), ill. lehetővé teszik, hogy ide állományokat töltsünk fel.  
 Kliens (ügyfél), melyről indítjuk a letöltési, vagy a feltöltési műveletet saját, ill. a 

szerverszámítógép között. FTP-n a fájlokat listázni, átnevezni, törölni, stb. is tudjuk. 

Az FTP szerverhez való csatlakozás: 
1. FTP program: A kapcsolat egy FTP programmal (pl. WinSCP) lehetséges, ott kell megadni a 

célgép nevét, ami egy Internet cím. Ha a kapcsolat létrejött, a rendszer kérheti az azonosítót és a 
jelszót. Ha a belépés sikeres, akkor a következő legalapvetőbb műveleteket végezhetjük el:  

 könyvtárszerkezet listázás,  
 könyvtárak közötti navigálás,  
 fájlok másolása saját és távoli gépre, akár egyszerre többet is. 

2. WEB böngésző program: A legegyszerűbb esetben az FTP használatához sokszor elég egy WEB 
böngésző program (pl. Netscape vagy Internet Explorer).  

3. FTP funkciót megvalósító program: számos FTP funkciót megvalósító program létezik. Pl. 
Windows Commander 

A hozzáférési jog alapján kétféle kapcsolattípus létezik: 
1. letöltés, vagy feltöltés nyilvánosan hozzáférhető állományokból vagy 

állományokba,  
2. letöltés, vagy feltöltés olyan gépről, ahol azonosítóval rendelkezünk.  

Csatlakozás módjai (névvel és név nélkül) 
 Névvel: Az FTP szervereknek az Interneten saját címük van (IP-cím), melynek ismerete nélkül 

nem tudjuk elérni a szervert, továbbá sok esetben szükségünk van egy belépési azonosítóra, 
illetve jelszóra, melyek együtt egy biztonsági rendszert képeznek.  

 Név nélkül: A publikusnak mondható ftp gépekre be lehet jelentkezni csak az anonymous vagy az 
ftp azonosítóval. Van olyan gép, amelyik jelszót is kérhet, de ilyenkor az e-mail címünket kell 
megadni. Ekkor kevesebb jogosultsággal rendelkezünk, mint az egyedi azonosítóval bejelentkező 
felhasználók, de fájlok letöltéséhez ez is elég. 

1. Telnet 
2. FTP 
3. Gopher 
4. IRC 
5. E-mail 
6. Web (www) 
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Az FTP szerverek fontos könyvtárai 
 /pub könyvtár: A letölthető fájlok általában itt találhatók.  
 /incoming: ebben olyan fájlokat találhatunk, amelyeket a szerver "látogatói" töltöttek fel a 

szerverre.  
 Mirror, azaz "tükör" könyvtár: (nincs minden gépen). Ebben általában valamelyik másik FTP 

szerver teljes anyagának, vagy annak egy részének pontos másolatát, "tükörképét" találjuk meg.  
Archie szerverek rendszere: Ezeknek a speciális gépeknek/programoknak az a feladata, hogy az FTP 
szerverekről - legalábbis azok jelentős részéről "tartalomjegyzéket" készítsenek. Az Archie jelenleg 
csaknem 1000 fájl archívumot katalogizál az egész világon. Használatához már semmiképp nem elég egy 
WEB böngésző, ehhez saját kliens program kell " WS-Archie, vagy az "fpArchie" program. 

3. Gopher A web elődjének tekinthető. Az Interneten fellelhető információk megkeresésére szolgál. Menü 
rendszerű keresésre szolgál. A rajta található információk közvetlenül olvasható formákban jelenek meg. 

4. IRC (Internet Relay Chat) valós idejű társalgás az Interneten. A hálózat különféle IRC szervereket és 
csatornákat biztosít az csevegni vágyóknak. Akik fellépnek egy ilyen csevegő-csatornára a számítógép 
előtt ülve folyamatosan begépelik mondandójukat, és a válasz pillanatok alatt megérkezik. 

5. E-mail (elektronikus levél): az Internet legrégebbi és legelterjedtebb szolgáltatása. Hasonló a 
hagyományos postai levélhez, faxhoz, „csomagküldés”-hez, csak itt minden digitális. 
 Előnye: gyorsaság (elméletileg) - a küldemény (egy vagy több állomány) a hálózat bármely pontjára 

percek, másodpercek (vannak kivételek) alatt megérkezik.  
 Az elektronikus levelek kezdetben csak tisztán szöveges üzenetek átvitelére voltak képesek, mára 

azonban képet, hangot, vagy futtatható állományokat, akár programokat is csatolhatunk a levelünkhöz. 
Az e-mail részei: Az internetes e-mail üzenetek tipikusan két fő részből állnak: 

 Fejléc (header) – az üzenet rövid tartalma, a küldő címe, a fogadó címe, egyéb infók az e-
mailről;  

 Törzs (body) – maga az üzenet, általában a végén egy aláírással.  

Web alapú levelezőrendszerek: nagyon hasonlóan működnek, mint a hagyományos levelezőprogramok. 
A rendszerek ingyenesen használhatóak, a tartalomszolgáltató az oldalon megjelenő reklámokból szerez 
bevételt. 
 Előnyük: bárhonnan elolvashatók, semmiféle beállításra nincs szükség az üzembe helyezéséhez.  
 Hátrányuk: korlátozott postafiókméret és a csatolások kissé bonyolultabb kezelése. 
 Ingyenesen használható webhelyek: www.freemail.hu; www.hotmail.com; www.vipmail.hu 

www.citromail.hu  
6. Word Wide Web (WWW) 1992-ben indult hódító útjára, hogy behálózza a világot. 

Leírása: 
 A különböző erőforrások (szöveg, kép, hang) egyszerű és egységes kezelése a hypertext 

technológiára épül.  
 A szövegben megkülönböztető jelzéssel (aláhúzás, eltérő szín, eltérő betűtípus) ellátott 

szövegrészek, linkek mögött újabb dokumentumok rejlenek melyek mentén újabb részeket 
járhatunk be, függetlenül attól hogy az Internet hálózat mely gépén vannak a világon.  

 Hypermédia a hypertext szövegről a multimédiára (kép, hang, animáció, videó) történő 
általánosítás.  

A WWW működése 
 Kliens-szerver modell alapján működik. 
 HTTP: A kliens/szerver dialógus szabályai a Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) használatára 

épülnek. 
 HTML: A hypertext dokumentum a Hyper Text Marcup Language (HTML) speciális nyelven 

készül (.html kiterjesztésű). Kód előállítása, pl. Frontpage 
 Hyperlink: A nyelv lehetővé teszi olyan mutatók (hyperlink) elhelyezését egy dokumentumban, 

amely más dokumentumok elejére vagy belsejébe mutat. A hálózati erőforrások egyedi azonosítása 
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az előfeltétele annak, hogy ezek a hyperlink hivatkozások az egész Internet hálózaton használhatók 
legyenek. Pl. itt találhatod a… 

 URL: Az egyedi azonosítást az Uniform Resource Loocator (URL) segítségével végzik. Pl.  

 
Fájlátviteli módok 
 FTP 
 TFT: (Trivial File Transfer Protocol) Tudásban nem vetekszik a hagyományos FTP-vel, de lényegesen 

egyszerűbb kezelni és gyorsabb fájlátvitelre képes. Egyirányú, nincs szükség visszajelzésre (pl. router 
frissítés) UDP (User Datagram Protocol) protokollon működik. Az UDP gyorsabb fájlátvitelt tesz 
lehetővé a hálózaton, de kevésbé biztonságos. 

 SFTP: FTP SSH1 vagy SSH2 titkosított kapcsolattal (SCP: SSH-t használó SFTP kliens) 
Egy FTP program használata: 
adatokat a regisztrációkor a 
szolgáltatótól kapjuk ill., mi 
válasszuk 
pl. Total commanderrel csatlakozás az extra.hu 
tárhelyére, „felhasználónév” néven regisztráltként:  

FTP Hibaüzenetek, okaik, probléma kezelése 
(FTP error message) Rengeteg hibakód van, mind a 
hálózati csatlakozás, ill. a file-átvitel, FTP program, 
Internet kapcsolat stb… valamely hibájára utal.  
 Nagyon gyakoriak a rossz beállításból 

eredő hibaüzenetek: Nem tud csatlakozni a 
szerverhez, mert nem találja, mert rosszul 
adtuk meg a szerver nevét kapcsolódáskor, 
vagy rossz jelszót, azonosítót használtunk 
(ilyenkor pl. password error). 

 Lehet hogy az FTP-program, a szoftver 
állította le a kapcsolódást általános hálózati 
hiba miatt: (Network error) 

 A csatlakozási hiba lehet központi is, ha pl. 
előfizetésünk lejárt, vagy valamilyen más 
okból szűnt meg központilag a 
hozzáférésünk, pl. a szolgáltató szerverének hibája, vagy csak korlátozott ideig engedik fenntartani az 
aktív kapcsolatot (pl. ingyenes tárolóknál, ahol nagyon nagy az igénybevétel) stb.. 

Probléma kezelése: mindig a hibakód, hibanév alapján történik. Néha csak várni kell az újbóli csatlakozással, 
néha csak a megszakadt csatlakozást kell újraindítani, máskor a beállításokon állítani, vagy más szoftvert 
használni. 
Gyakorlati feladat lehet: Keress kempingezési lehetőséget a Tisza-tó partján. Azt az oldalt, ahol megtalálható 
a pontos cím, nyitva tartás, férőhely, mentse le a c:\érettségi könyvtárba, tiszató néven. 
Gyakorlati feladat lehet: Egy előre megadott fájl letöltése az iskolai kiszolgálóról egy előre megadott 
könyvtárba. 
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16. Kommunikáció az interneten - Internet böngésző program 
kezelése, beállításai. 

Fontos általánosságok böngésző programokról 
Böngészés, letöltés: Amikor az interneten böngészünk, egy másik géptől megkapjuk a kért állományokat. 
Szabványos HTML állományokon kívül sokfélék lehetnek: képek, animációk, flash és egyéb médiafájlok, 
javascript programok, és sok egyéb fájltípus.  
 A gépünk, ezeket elhelyezi egy (ideiglenes) mappába, majd böngésző programunk, ha szükséges 

úgynevezett beépülő pluginok segítségével, azokat megnyitja. 
 Melyeket a böngészőnk nem tud megnyitni, ott felajánlja a letöltési lehetőségét. Nagyrészt magunk 

választhatjuk ki a célkönyvtárat.  
Veszélyek: Sok minden kerülhet gépünkre, ha ellenőrizetlenül böngésszük a világhálót. Sok webhely 
kellemetlenségek sokaságát zúdíthatja a látogatóra. Káros tartalom áldozatai lehetünk, a honlap-tulajdonos 
ártó szándéka nélkül is, csupán tájékozatlanságból. Bármilyen böngésző használata esetén, használjunk 
tűzfalat, vírusvédelmet, frissítsük rendszeresen! 
Programok: Egyes böngésző programok, gyártótól és verziószámtól függően különböző módon mutatják 
be a kívánt oldalakat. Operációs rendszerünk védelmében, érdemes megismerni kedvenc böngészőnk 
képességeit, gyenge pontjait!. 

Microsoft Internet Explorer: A Microsoft cég, néhány éve teljesen integrálta operációs rendszereibe, 
üzleti előnyszerzés reményében, másodlagos dolognak tekintve a rendszer stabilitást. Eltávolítására tett 
kísérlet, rendszerösszeomláshoz vezet! Bár egyes verziói ingyenesen letölthetőek, nem ingyenes 
termékről van szó. Minden rosszat és jót összevetve, használatának mellőzése nagyon sokszor, inkább 
kárunkra válik, mintsem előnyünkre. Példának okáért, a Microsoft és Microsoft technológiára alapuló 
termékek súgó rendszerei az Internet Exploreren keresztül, nagyon sok online dokumentációs 
háttéranyagot szolgáltatnak. 

Opera: Egy ingyenes, zárt forráskódú, kisméretű, több-platformon használható internetes programcsomag. 
Elsősorban Web-böngésző, de tartalmaz beépített levelező klienst, hírolvasó klienst, címjegyzéket, IRC 
alapú csevegő klienst, RSS és Atom hírolvasót, Web-eszközöket, valamint letöltés-vezérlőt. Más 
böngészőkkel összevetve, a legkiválóbb biztonsági eredményeket érte el. A felfedezett hibákat 
leggyorsabban kijavították. Maximálisan támogatja a legtöbb Web-szabványt. Gazdag funkciókészlet, 
jól átgondolt fejlesztés, kis méretet, gyorsaság. Magyar változathoz is hozzájuthatunk.  

Firefox: Ingyenes, számos platformon használható, grafikus, nyílt forráskódú, több nyelven elérhető, pl 
magyar Web-böngésző program. Fejlesztését a hajdani Internet Explorerrel vívott böngészőháborúban 
alulmaradt Netscape kezdeményezte ellenlépésként a Mozilla projekten keresztül. A nyílt forráskód 
ellenére, könnyen kezelhető, testre szabható. Biztonságilag felülmúlja az Internet Explorert, az 
Operával vetekszik. 
Gyors működésű, kisméretű program. Szintén maximálisan támogatja a legtöbb Web-szabványt. 
Népszerű. .  

Mozilla: Ingyenes, nyílt forráskódú internetes programcsomag. Tartalmaz Web-böngészőt, levelező-programot, 
címjegyzéket, weblap-szerkesztőt, és chat-klienst. Létrejöttét a Netscape kezdeményezte szintén a 
Mozilla projekten keresztül. Mára már csak történelem, fejlesztését megszüntették. Használata nem 
javasolt, mert nem fog több biztonsági frissítés megjelenni hozzá!  

Netscape: A Netscape ma már nem azonos a hajdanában szebb napokat megért első számú böngészővel. 
Hanyatlását az Internet Explorer, a Microsoft cég operációs rendszereibe való integrációja indította. Ma 
az AOL tulajdonában lévő Netscape fejleszti. Csak angol nyelvű kiadás létezik, kizárólag Windows 
platformra. Használata, nem javasolt.  

Konqueror: A Konqueror egy fejlett, független böngésző. A KDE köv. generációs Web-böngészője. Unix és 
Unix-szerű (pl.: Linux) operációs rendszerekre fejlesztették. Linux rendszereken a KDE grafikus 
felületet választva automatikusan megkapjuk. Több nyelvre lefordították, köztük magyarra. Az összes 
fontosabb internetes szabványt támogatja. Windows rendszereken nem használható. Felhasználói 
felülete emlékeztet az Internet Explorerére, viszont jóval testre szabhatóbb. 
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Internet böngészőprogram kezelése, beállításai 
Weboldal alapfogalmak 
 Böngészőprogramok: Netscape Navigator, Opera, Mozilla, Microsoft Internet Explorer, Firefox,  
 URL cím: weboldal azonosítója, ennek alapján lehet elérni. Előfordul, hogy a különböző 

böngészőkben nem egyformán néz ki ugyanaz a weboldal. 
 Honlap: egy webhely kezdő oldala,  
 Webhely (website): tartalmilag és formailag összefüggő weboldalak halmaza,  
 Portál: olyan webhely, amely sok információt tartalmaz, és kijáratot biztosít a web egy nagy területére.  
 WEB: az interneten elosztott, többé-kevésbé összefüggő hipermédia dokumentumok halmaza 
 Linkek: más oldalak elérésének eszközei. 

A keresett oldalunkon lehetőség szerint,  
 filmet nézhetünk, zenét hallgathatunk, vagy tölthetünk le,  
 képtárakat nézhetünk,  
 chat oldalakra léphetünk fel és  
 fontos információkat tudhatunk meg érdeklődési körünknek megfelelően. 
 Írhatunk internetes naplót másnéven blogot.  
 Hozzászólhatunk különböző témájú fórumokhoz, ahol megjelenhet nicknevünk és még néhány 

személyes adat rólunk, ha engedélyezzük.  
 Kereső lapokat is találhatunk az interneten, amit pontosan annak az érdekébe találtak ki, hogy az ember 

anélkül, hogy bármilyen oldalcímet ismerne, megtalálhassa a neki megfelelő információt. Ilyen pl: 
Goggle, origo.  

 Az előugró ablakok saját akaratunkon kívül jelennek meg egy oldal betöltésekor, amik különböző 
dolgok letöltésére ösztönöznek vagy valamilyen terméket, honlapot reklámoznak.  

 Játékokat is játszhatunk az interneten.  
 Tanulásban, munkákban is sokat segíthet az internet, akár mások által feltöltött dokumentumokat is 

letölthetünk ezzel segítve saját munkánkat. 

Különböző weblapformák léteznek.  
 Statikus tartalmú oldalak: A HTM ÉS HTML oldalak statikus tartalommal rendelkeznek, ami azt 

jelenti, hogy minden egyes látogató ugyan azt látja az oldalon. Pl. www. origo.hu… 
 Dinamikus tartalmú oldalak: Az ASP, ASPX, PHP kiterjesztések dinamikus tartalmat jelentenek. Ha 

rámegyünk valamilyen webshopra, akkor annak dinamikusnak kell lennie annak érdekében, hogy a 
vásárló azt lássa, amit ő akar, amit ő pakolt a kosarába, ne pedig azt amit az előző látogató rendelt 
meg. Pl. webáruházak… 

 Titkosított tartalmú oldalak: Ahol, szükséges a nagyobb biztonság: A bankok weboldalinál saját 
pénzügyeinket rendezhetjük, melyet lekódolnak és így az a HPPS nevet viseli, és az S betű jelzi azt, 
hogy az oldal titkosított. A bank bizonyos időn belül megszakíthatja a kapcsolatot, szintén a 
kódfeltörések megelőzése érdekében. 

Egy böngésző alapszolgáltatásai (Internet Explorer) 

 
 A böngészők alapfeladata az interneten lévő weboldalak megmutatása. A weboldalak közötti 

barangolást (navigálást) böngészésnek, szörfözésnek nevezik.  
 A mai böngészők sok más szolgáltatást is nyújtanak: 

  nyomtatás,  
 letöltés,  
 levelezés, 
  webszerkesztés stb. 
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 Egy weboldal megnyitása a címsávban beírt URL-címmel történhet, például www.origo.hu.  
 A linkek (ugrópontok, hivatkozások) használata.  
 A bejárt weboldalak során Vissza vagy Előre is haladhatunk. 
 Frissítés: az oldal ismételt letöltése (mert lehet, hogy egy régebbi oldalt láttunk az átmeneti 

tárolóból). (fórumok, folyamatosan frissülő híroldalak) 
 Leállítás: a túl sokáig tartó letöltés leállítása 
 Kezdőlap: a beállított kezdő weboldalra ugrás 
 Kedvencek: webhelyeknek egy listáját adhatjuk meg, később innen egy kattintással ugorhatunk a címre 
 Előzmények: az előzőleg látogatott weboldalak listája 
 Levelezés: megnyitja a telepített levelezőprogramot, levelezhetünk 
 Keresés: az aktuális lapon egy szöveget kereshetünk 

Műveletek weboldalakkal (FILE menüpont) 
 Mentés: 

o a weboldalt a megadott mappába, a weblapon szereplő 
többi elemet egy almappába mentjük 

o a weboldal egészét egy fájlba mentjük 
o a weboldalnak csak a html részét mentjük 
o csak a szöveget mentjük 
o a weboldal kijelölt részét, egy képet stb. menthetünk.  

 Másolás: a kijelölt részt a vágólapra másolva más alkalmazásba 
exportálhatjuk. 

 Küldés e-mailben: weboldal küldése vagy a cím (URL) küldése 
 Fájl letöltése: egy könyvtárban lévő tetszőleges fájlt menthetünk el 
 Nyomtatás: egy weboldal egészét vagy részét 

nyomtathatjuk – célszerű a nyomtatóbarát változatot 
nyomtatni – keretek nyomtatását menüből célszerű 
végezni, az opciók miatt. 

 Webszerkesztés: weblapot is szerkeszthetünk egy 
alkalmas szerkesztővel 

Beállítások: internet beállítások:  

Eszközök menüpont / internet beállítások és/vagy 
Böngésző beállítások 
 A megjelenés, kódolás, biztonság beállításai. 
 A kezdőlap beállítása, a kezdőlap címének megadásával. 
 Az előzmények lista hány napra terjedjen ki? 
 A megtekintett weboldalak, mint ideiglenesen tárolt fájlok. 
 Tartalmi tiltások, megadható, hogy milyen tartalmú (erőszak stb.) és mértékű 

webhelyek kerüljenek tiltásra. 
 Adatvédelmi és biztonsági beállítások. 
 Képek letiltása és engedélyezése, a gyorsabb letöltés érdekében. 

Nézet menüpont: 
 Színek betűtípusok, nyelvek beállítása. 
 Szövegméret, a betűk méretét lehet növelni, csökkenteni. 
 Kódolás. 

Kedvencek: oldalakat, azok 
elérhetőségét (címét) gyűjthetjük itt, 
melyeket sokszor fellátogatunk, vagy 
más okból szeretnénk megőrizni. 

Internet beállítások / Speciális fül: Nagyon sok speciális dolgot beállítatunk itt. 

Gyakorlati feladat lehet: A következő beállítás megváltoztatása: betűméret, 
kezdőlap, előzmények beállítása.  
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17. Kommunikáció az interneten - Adatkeresés az interneten – 
tematikus, és kulcsszavas keresés. 

Keresés az Interneten  
Internethez csatlakozás = böngésző program: Az Internethez legtöbbször valamilyen böngészőprogrammal 
csatlakozunk. Ilyenek pl.: MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Opera, Firefox stb. 
Kereső szolgáltatások: Az Interneten ma már számottevő mennyiségű információ felhalmozódott. Ezen 
információk többsége szabadon elérhető. Jelentős probléma, hogy az ebben az adathalmazban való keresés nem 
egyszerű feladat egyrészt a mennyiség, másrész a központi katalogizálás hiánya miatt. (Utóbbi az Internet 
fejlődéséből egyenesen következik.). A webes tartalmak megjelenésétől igényként merült fel a felhalmozott 
információk közötti eligazodás megkönnyítése. Ezért régóta fontosak a kereső szolgáltatások. 
Keresési módszerek: Alapvetően kétféle módszerrel próbálkozhat a felhasználó,  

1. Tematikus keresés 
2. Kulcsszavas keresés 

1. Tematikus keresés: esetén linkek (hivatkozások), linkcsoportok, tematikusan csoportosított linkgyűj-
temények segítségével juthat el a felhasználó a keresett témájú weboldalakhoz, mégpedig úgy, hogy a 
legáltalánosabb témafelbontástól egyre szűkíti a fogalmakat, (témakörök, al-témakörök stb…) amíg el 
nem jut a megfelelő helyre. Olyan webhely felkeresésével kezdjük, amely ilyen linkgyűjteményeket tartal-
maz. Ezek üzemeltetői hirdetések megjelenítésével finanszírozzák vállalkozásukat, ezért az oldalt látogatók 
számára a szolgáltatás ingyenes. Ilyen kereső oldal például a lap.hu.  
 A tematikus keresés előnye, hogy pontosabb, kevesebb a hamis találat.  
 Hátránya: Sajnos az értékes találat is kevesebb is, mint kulcsszavas keresés esetén. 

2. Kulcsszavas keresés: A keresendő dologgal kapcsolatban szinte mindig megfogalmazhatóak kulcsszavak.  
A kulcsszavas keresés során kereső-helyeket, -szervereket használunk. Ezek olyan webhelyek, melyek 
keresőmotorja saját adatbázist tart fenn. Ezekben egy-egy kulcsszóhoz egy vagy több URL tartozik. Ezt az 
adatbázist a webhely keresőmotorja időről időre frissíti. Amennyiben konkrét elképzeléseink vannak a 
keresett témával kapcsolatban, úgy a legjobb módszer, ha végiggondoljuk, hogy a keresendő oldal milyen 
szavakat tartalmazhat, és ezekre keresünk rá oly módon, hogy egy ismert kereső oldalára megyünk, 
majd kattintunk a keresés indítására szolgáló gombon.  Ilyen kereső oldal például a Google, Altavista stb… 
 A keresendő szavakat nem árt előre alaposan végiggondolni, hiszen ha csak egy gyakran előforduló szót 

gépelünk be, az a meglepetés érhet minket, hogy az adott szó több százezer oldal is tartalmazza. 
Célszerű pontosabb definiálás, több szó megadása esetleg a keresőoperátok használata. Mindez 
azért is indokolt, mert többnyire nem a keresett témával foglalkozó honlapra találunk rá, hanem 
újságcikkekre, egyéb lapokra, amelyek a keresett témát is említik. 

 A keresés hosszabb időt is igénybe vehet, de sikeres keresés esetén a kívánt oldalak listáját a gép 
megjeleníti, amely listáról kattintással választhatjuk ki a nekünk szimpatikus lapot.  

 A keresés eredményeként visszakapott oldalak sorrendjének azonban jelentősége van. Elsőként a 
beadott szöveggel pontosan egyezőket kapjuk, utána az adott szavakat tartalmazó lapokat, majd azokat, 
amelyek a beadott szavak közül valamelyiket tartalmazzák.  

Keresőszerverek alkalmazása: Ha konkrét elképzelésünk van arról, milyen tartalmú oldalakat keresünk, akkor 
az ott valószínűleg előforduló szavakat, kifejezéseket begépeljük egy keresőprogram keresőmotor megfelelő 
sorába, majd a „keresés”(Search, Go, Find,…) szóra kattintunk. Így a feltételnek megfelelő oldalak listájához 
jutunk (általában 10-es csoportokban). Először a kifejezést legpontosabban tartalmazó oldal linkje található. A 
lista következő oldala általában a lap alján található számra, ill. a „köv. oldal” kifejezésre kattintva érhető el. 

Keresési módszerek: A keresési lehetőségek a különböző keresőszervereken különbözőek lehetnek. 
1. Egyszerű keresés 
2. Összetett keresés 
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1. egyszerű keresés: tetszőleges számú szót írhatunk be; minél pontosabb a kifejezés, annál biztosabb, hogy a 
kérdéses információhoz jutunk. 

Idézőjeleket: használhatunk a pontos kifejezések keresésekor. 
+ jel: a szó előtt azt jelenti, hogy mindenképpen szerepelnie kell a talált dokumentumokban. 
- jel: a szó előtt azt jelenti, hogy nem szerepelhet a talált dokumentumokban. 
~ jel: Adott szó előtt szerepeltetve ezt, nemcsak erre hanem mindazokra is végez a kereső keresést, 
melyeket (angol nyelven...) ezen szó szinonimájának tekint. 
* karakter: itt is tetszőleges számú karaktert helyettesíthet. 
site: A keresőkifejezésben megadhatjuk azt, hogy milyen webhelyen keressen. 

2. összetett keresés: logikai operátorokat alkalmazunk a keresett szavak között (vagy előtt: NOT) 

AND (és): a keresési feltételként megadott szavakat együtt keresi.  
OR (vagy): a keresési feltételként megadott szavak legalább egyike szerepel. 
NOT (nem): a keresési feltételként megadott szavakat nem tartalmazhatja a találati oldal. 
NEAR (közeli): azokat az oldalakat adja meg, amelyekben a megadott két szó vagy kifejezés 
mindegyike előfordul, de nem feltétlenül egymás mellett, hanem csak viszonylag közel (max. 10 
szó) vannak egymáshoz. 

Bonyolultabb keresési feltételek zárójeleket is tartalmazhatnak. 

A magyarországi internetes (nyilvános) adatbázisokról és portálokról 
Adatbázis: információk tárolására és visszakeresésére használható adatállomány. Valamilyen alkalmazáshoz 
tartozó (általában nagy mennyiségű) rendezett adatok összessége, gyűjteménye. Az adatbázis szerkezetét 
adatmodell írja le, amely megadja az adatok típusát, kapcsolataikat és a végezhető műveleteket is. Egy 
részükhöz ingyenes, más részükhöz korlátozottan, előfizetés alapján lehet hozzájutni. 
Az adatbázisban több szempont szerint lehet keresni, kérdéseket feltenni, illetve műveleteket végezni. 
 Forrás típusú adatbázisok: magukat a (forrás-) adatokat (pl. dokumentumokat) tartalmazzák, míg a 
 Hivatkozó adatbázisok: hivatkozásokat, pontosabban bibliográfiai adatokat tartalmaznak. 

Állami és önkormányzati adatbázisok: Az állami és önkormányzati online informálás és ügyintézés egyszerre 
fontosabbá válik, és lassan megteremti egy korszerű elektronikus demokrácia és államiság lehetőségét. 
Fontosabb címek:   

 Magyar Köztársaság Kormánya: meh.hu 
 magyarorszag.hu 

 Alkotmánybíróság: mkab.hu 
 Földhivatal: takarnet.hu 

Kulturális, oktatási adatbázisok és webhelyek 
 Országos Széchenyi Könyvtár adatbázisa: 

oszk.hu/szolg/index.html 
 Magyar Elektronikus Könyvtár: mek.oszk.hu 

 Oktatási Minisztérium: om.hu 
 Közoktatás, szakoktatás: sulinet.hu; oki.hu 
 Felsőoktatás: pl. elte.hu 

Média (újság, tévé, rádió): Nagy sávszélességű Internet-kapcsolattal, ha a szolgáltatók ezt lehetővé teszik.  
 Magyar- és más Televíziók: mtv.hu;cnn.com 
 Napilapok: magyarnemzet.hu; 
 Heti Világgazdaság: hvg.hu 

 Chip Online: chipmagazin.hu 
 Hirkereso.hu 

Közhasznú magyar adatbázisok 
 Magyar Címtár: prim.hu 
 Matáv tudakozó: matav.hu/tudakozo/ 
 MÁV menetrend: elvira.hu 

 Országos Magyar Levéltár: arcanum.hu/mol 
 

Kereskedelmi, gazdasági adatbázisok: Iparkamara: iparkamara.hu 
Magyar címtárak: lap.hu; ink.hu 
Oktatási adatbázisok: palya.hu; diak.lap.hu 
Elektronikus jogforrások: Az aktuális törvények, rendeletek, jogi információk. mkogy.hu; parlament.hu 

Gyakorlati feladat lehet pl.: Keresd meg Interneten a választ: Honnan kapták a nevüket a következő elemek: 
hélium, kobalt, bárium, indium, foszfor, argon, kűrium?  
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18. Kommunikáció az interneten - Elektronikus levelezés. Mit 
tudnak a levelezőprogramok? 

E-mail (elektronikus levél): az Internet legrégebbi és legelterjedtebb szolgáltatása. Hasonló a hagyományos 
postai levélhez, faxhoz, „csomagküldés”-hez, csak itt minden digitális. 
 Előnye: gyorsaság (elméletileg) - a küldemény (egy vagy több állomány) a hálózat bármely pontjára 

percek, másodpercek (vannak kivételek) alatt megérkezik.  
 Az elektronikus levelek kezdetben csak tisztán szöveges üzenetek átvitelére voltak képesek, mára 

azonban képet, hangot, vagy futtatható állományokat, akár programokat is csatolhatunk a levelünkhöz. 
Levelezőprogramok (hagyományos): Az elektronikus levél elküldéséhez és megkomponálásához szükséges 
program. Lehetővé teszi, hogy megírjuk a levelet, kijelöljük a csatolt állományt és elküldjük a levelet. Alkalmas 
a kapott levelek lekérésére a postafiókból, levelek elolvasására, kibontására. 

 Maguk a levelezőprogramok sokat fejlődtek, de lényegük ugyanaz: az interneten bármely e-maillel 
rendelkező egyénnek küldhetünk levelet. Ehhez egyedül a címzett email címét kell ismernünk.  

 Legnépszerűbbek: Netscape Mail, Microsoft Outlook... Fejlett levelezőprogramok, pl. az Eudora, Bat… 

Üzenetek és postafiókok:  
 SMTP: Az üzenetek, számítógépek között, az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) típusú kapcsolat 

és levelezőprogramok segítségével kerülnek továbbításra.  
 POP, IMAP: A felhasználók üzeneteiket POP, illetve IMAP típusú kapcsolatok segítségével töltik le a 

kiszolgálókról. Nagyobb vállalati rendszereknél előfordulnak ettől eltérő típusú megoldások is, mint 
például a Lotus Notes vagy a Microsoft Exchange. 

Web alapú levelezőrendszerek: nagyon hasonlóan működnek, mint a hagyományos levelezőprogramok. A 
rendszerek ingyenesen használhatóak, a tartalomszolgáltató az oldalon megjelenő reklámokból szerez bevételt. 
 Előnyük: bárhonnan elolvashatók, semmiféle beállításra nincs szükség az üzembe helyezéséhez.  
 Hátrányuk: korlátozott postafiókméret és a csatolások kissé bonyolultabb kezelése. 
 Ingyenesen használható webhelyek: www.freemail.hu; www.hotmail.com; www.vipmail.hu 

www.citromail.hu  
Az e-mail részei: Az internetes e-mail üzenetek tipikusan két fő részből állnak: 

 Fejléc (header) – az üzenet rövid tartalma, a küldő címe, a fogadó címe, egyéb infók az e-mailről;  
 Törzs (body) – maga az üzenet, általában a végén egy aláírással.  

A fejlécek általában tartalmazzák az alábbi 4 mezőt: 
1. Feladó(From): e-mail címe 
2. Címzett (To): ide a címzett e-mail címe kerül, kitöltése kötelező. Ha egy levélnek több címzettje van, 

akkor az e-mail címeket pontosvesszővel választjuk el egymástól. 3 részből áll: 
felhasználónév@domain.hu;....com;...org stb…  

i. felhasználónév: A címzett postafiókjának neve. Szabadon választható postafiók nyitáskor, 
bármilyen egyedi karaktersorozat lehet. Lehetőleg ne tartalmazzon szóközt, pontot a 
végén, és ékezetet se. Az írásjelek használata korlátozott: kötőjel, pont aláhúzás lehet benne, 
kérdőjel, csillag, törtvonal nem lehet. Nem kezdődhet számmal sem. 

ii. @ („kukac”) az angol „at” szót jelöli, a felhasználónév után következik./@ = alt+64/ 
iii. domain: a felhasználó szolgáltatójának a neve. A Hol? kérdésre válaszol: szolgáltató, és 

ország, vagy intézmény megjelölés: A   .hu az ország kétbetűs kódja, (jelen esetben 
Magyarországé). Ez az USA-n kívül általános, míg az amerikai címek jellemző végződései 
pl.: .edu, .com, .gov, .mil; oktatási, kommerciális, kormányzati és katonai intézmények 
jelölésére. Az intézmények, illetve a szolgáltatók sok számítógépet kötnek az Internetre: 
ezek a gépek mind egy egyedi domain-en, alhálózaton belül vannak. A domain név tehát az 
intézmény, a szolgáltató meghatározására szolgál; 

Egy tipikus email-cím pl.:  felhasználónév@szervernév.intézmény.ország  
(igazgato@ludens.elte.hu) 

Balról jobbra „növekvő hálózati megnevezés” (hu=magyaro;, elte=egyetem; ludens=szerver)  
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3. Dátum (Date): Ez a mező tartalmazza a levél elküldésének dátumát. Ezt a mezőt a levelezőrendszer 
automatikusan odailleszti a levélhez.  

4. Tárgy (Subject): levél tárgyának rövid (tőmondatos) megfogalmazása, kitölteni nem kötelező, de illik, 
e nélkül is célba ér a levelünk.  

A fejléc ezen kívül az alábbi mezőket tartalmazhatja még: 
1. Másolat (CC = Carbon Copy): annak az e-mail címe kerül ide, aki másolatot kap a levélből. Ebbe a 

mezőbe több nevet is írhatunk, de a mezőt nem kötelező kitölteni, tehát van, hogy nem is látjuk.  
2. Titkos v. rejtett másolat (BCC = Blind Carbon Copy): Ide azoknak az e-mail címe kerül, akik szintén 

kapnak másolatot a levélből, de a címzett ezt nem látja. Több nevet is írhatunk, de nem kötelező 
kitölteni.  

3. Válaszcím (Reply-To): általában a feladó e-mail címe található meg itt, de egyes levelezőprogramok 
megengedik eltérő e-mail cím megadását is;  

4. Megérkezés (Received): a postát kezelő számítógépek (levélkiszolgálók) jegyzik be magukat ebbe a 
listába, ez alapján tehát visszakövethető, milyen úton jutott el az e-mail a feladótól a címzettig;  

5. Content-Type: az üzenet típusát tartalmazza, az úgynevezett MIME definíció alapján.  
6. Melléklet vagy Csatolás (Attachment): levélhez csatolt állományok kerülnek ebbe a mezőbe, amely 

bármilyen bináris állomány lehet, pl. dokumentum, kép futtatható program.  
Törzs:  

1. Szövegtörzs: maga a levél szövege. Ez tartalmazza az általunk megírt szöveget. 
2. Aláírás :  Szövegtörzs része. A legtöbb levelező program lehetővé teszi az aláírás fájl létrehozását. 

Ebben a kis fájlban, rögzíthetjük aláírásunkat, amely a nevünkön, titulusunkon kívül a legfontosabb 
adatainkat tartalmazhatja, automatikusan odakerül minden elküldött levél végére, így ezt nem kell 
minden alkalommal begépelnünk.  

Az e-mail küldése: A küldés menete megegyezik a hagyományos postával. A feladó megírja a levelet, 
megcímzi, postára adja. A címzett, pedig megtalálja a postafiókjában, amikor megnézi. Ahhoz hogy levelet 
írjunk valakinek, ismernünk kell az illető e-mail címét, rendelkeznünk kell e-mail címmel, postafiókkal és egy 
levelezőszoftverrel, vagy webes levelezőrendszerrel. A postafiókhoz tartozik egy jelszó. Ezt a tulajdonos 
határozza meg. 
A levelezéssel kapcsolatos funkciók: A elküldendő, és beérkezett levelek kezelése.  
 Írás, fogadás: külön mappákban (érkezett, elküldött) gyűjtjük őket, új mappákba áttehetők.  
 Válasz: kapott levélre azonnali válasz. 
 Továbbküldés: levelet, csatolt állománnyal együtt új e-mail címre továbbítani.  
 Törlés: leveleket egyesével vagy csoportosan törölni  
 Mentés: levél tartalmát (pl. txt-be) vagy csatolt állományt a gépedre lementeni,  
 Nyomtatás: Levelezőprogramból közvetlenül nyomtatni a levél szövegét. Általában tartalmazza a 

fejlécet is (idő, e-mail címek stb…) 

A levelező programok további szolgáltatásai  
 Levelezési címek tárolása: Az e-mail címeket felvehetem a címlistára: vagy begépelem, vagy a levél 

megnyitásával a fejlécről közvetlenül a címlistába teszem. 
 Levelezési címek csoportosítása: Lehet az e-mail címekből levelezési listákat összeállítani, csoportok 

beállításával.  
 Visszajelzés: beállítható, hogy ha az elküldött leveleket megtekintette a címzett, az ő döntésétől függően 

erről kapjak visszajelzést.  
 Rengeteg egyéb, szolgáltatótól, programtól függő beállítás: pl.  

 spamszűrés,  
 sms-értesítés,  
 automatikus beállítások (automata továbbküldés, automata válasz, időzített levelek, pl. 

névnapi köszöntés) 

Levélszemét: Az e-mail használhatóságát jelentősen csökkentik a nagyszámban érkező kéretlen, rosszindulatú, 
ill. téves levelek. A több száz aktív „szemetelő” miatt az átlagfelhasználó napi tíz, vagy akár száz ilyen levelet 
is kaphat az elektronikus postaládájába. Mivel az e-mail-küldés költségei igen alacsonyak, a „szemetelők” napi 
több százmillió e-mailt küldenek szét naponta, amely jelentősen csökkenti e kommunikációs forma 
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hatékonyságát. A levélszemét tipikus tartalmakkal rendelkezik, melyek gyakran keveredve jelennek meg. 
Legnagyobb számú a kéretlen kereskedelmi hirdetés, a szoros értelemben vett spam  
Az E-mail levelezőlista: olyan Interneten át elérhető szolgáltatás, mely révén egy csoport bármely tagja egy 
közös e-mail címen keresztül a csoport összes tagjának E-mail üzenetet küldhet.Egy lista lehet zárt, vagy 
nyitott, attól függően, hogy egy érdeklődő engedély nélkül, vagy csak engedéllyel csatlakozhat-e a tagsághoz. 

A levélküldés tipikus hibaüzenetei, ezek jelentése és a problémák kezelése. 
A levelezéssel kapcsolatos problémák  
Az SMTP-levelező szerverek az úgynevezett kimenő levélkiszolgálók, melyek az e-mailek küldésekor lépnek 
be a folyamatba. Természetesen a rajtuk küldendő levelek, formátumának, szabályai vannak. Ugyan úgy a 
működésük is különböző szabályokhoz, beállításokhoz köthető.  
Mailer-Daemon hiba üzenet: Az említett szabályok megszegésekor, vagy valamilyen működési probléma 
esetén kap vissza felhasználó egy úgynevezett Mailer-Daemon hiba üzenetet. 
 Mailer-Daemon leggyakrabban angol nyelven szól a felhasználóhoz,  
 A levele mindig tartalmaz egy hibakódot, és rövid angol nyelvű kifejtést. Például… 

 User unknown: majdnem biztosan a hibás címzés eredménye.  
 Host unknown: már jelentheti azt is, hogy valamelyik gép ideiglenesen nem érhetô el, de 

általában ilyenkor is gyakoribb az elírás.      
Általános levél: 

Feladó: MAILER-DAEMON@Szerver  
Tárgy: failure notice 

Üzenet: 

Hi. This is the qmail-send program at szerver név. 
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses. 
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out. 

< hibás cím>: hiba üzenet 

Postmaster: Minden „körzetnek” feltételezhetően van egy postmaster nevű postafiókja, ahová a levelezéssel 
kapcsolatos problémáinkkal fordulhatunk.                                   
 
Gyakorlati feladat lehet pl.: Írj levelet a megadott e-mail címre! A levél tárgya adatok legyen. A levélben 
értesíts, hogy csatoltan megküldöd az érettségi könyvtárban lévő adat.xls fájlt. 

(Ha még nem létezik, előtte hozd létre a mappát, file-t.) 
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19. Könyvtárhasználat - A könyvtár fogalma, szerepe az 
információszerzés folyamában; könyvtártípusok. 

A könyvtár fogalma, típusai 
Könyvtár: bizonyos szempontok szerint összeválogatott, megőrzésre és olvasásra szánt rendezett 

dokumentumgyűjtemény. 
Az első könyvtárak az írásbeliség elterjedésével már létrejöttek. Az egyiptomi Alexandriában 
volt az ókor legnagyobb gyűjteménye: félmilliónál is több papirusztekercset tároltak. Sajnos 
elpusztult Kr. e. 43-ban tűzvészben. 

Fajtái: 
 Tulajdon szerint:  

o közkönyvtár  
o magánkönyvtár  

 Használói szerint:  
o nyilvános  
o korlátozottan nyilvános  
o zárt  

 Nagyság szerint:  
o kis (kevesebb, mint 10 000 kötet)  
o közép (10 000-100 000 kötetnyi 

állomány)  
o nagy (több mint 100 000 kötet)  

 
 Típus szerint:  

o nemzeti  
o közművelődési  
o felsőoktatási  
o iskolai  
o szak  

 Olvasók kora szerint:  
o felnőtt  
o gyermek  
o ifjúsági  

Magyarországon:  
 Nemzeti Könyvtár: az Országos Széchényi Könyvtár, (OSZK) amit Széchényi Ferenc, Széchenyi 

István apja alapított 1802-ben 15 000 kötet odaajándékozásával. Ezt nevezzük Hungarika - 
gyűjteménynek.  
Feladata minden magyar vonatkozású könyvtári anyag gyűjtése, feltárása és megőrzése a teljesség 
igényével. (Magyar vonatkozású alatt értjük a külföldön akár idegen nyelven megjelent magyar 
könyveket is.) Mai állománya közel ötmilliós. 
A mai OSZK mellett található a Tudományos Módszertani Központ, amely a könyvtárosok képzése 
céljából jött létre. Magyarországon található egy másodlagos nemzeti könyvtár is, ha esetleg valami 
történne az OSZK-val, így mindenből tartanak fent másodlagos példányt a Debreceni Könyvtárban. 
(köteles példányokat kapnak) 

 Akadémiai Könyvtár a neves könyvgyűjtő főúr, gróf Teleki József adományából jött létre. A könyvtár 
később gyarapodott más tudósgyűjtemények és hagyatékok által, így hamarosan az ország 
legjelentősebb tudományos könyvtára lett. Mai össz-állománya másfél millió kötet, amelyből több 
mint 1000 ősnyomtatvány, tehát a könyvnyomtatás első évtizedeinek emléke. 

 Tudományos, muzeális értékű egyházi gyűjtemények: A tudományos gyűjtemények a tudományos 
intézmények könyvtárállományát ékesítik ma, főleg akadémiák. Ezek tudományos színvonalú művek, 
így a felhasználók köre is szűk, hiszen egy átlagos ember kb. 10%-át értené meg ezeknek. Már nem 
funkcionálnak, csupán ismertetés és szemléltetés céljából lehet őket megtekinteni. Az egyházi 
gyűjteményeket papok még ma is használhatják. Rajtuk kívül senki nem juthat ezekhez. 

 Szakkönyvtárak: Egy-egy tudományterület könyvtárai. Ezek többnyire felsőoktatási 
intézményekhez kapcsolhatók. Teljesen nyilvánosak mások számára. Ezért sok felsőoktatási 
intézmény szakosodik szakkönyvtárrá. Csak akkor kapnak támogatást az államtól, ha nyilvános 
könyvtárként működnek. A felsőoktatási intézmények könyvtárai csak korlátozottan nyilvánosak 

  Felsőoktatási könyvtárak: Korlátozottan nyilvánosak, az ott tanuló diákok és dolgozók számára. 
 Közművelődési könyvtárak a fővárosi könyvtárak, a megyei és városi könyvtárak. Ezek területi alapon 

működnek, fiókkönyvtárakként. Széleskörűek, de inkább a szórakozást nyújtó könyveket helyezik 
előnybe a tudományos művekkel szemben. A megyei könyvtárnak módszertani szerepe van, elég tágas. 

 Iskolai könyvtárak: Korlátozottan nyilvánosak, ugyanaz vonatkozik rájuk, mint a felsőoktatási 
intézmények könyvtáraira. 

 Internetes könyvtárak 
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Interneten keresztül elérhető könyvtárak: 
Ezek a könyvtárak eltérnek a hagyományos könyvtáraktól abban, hogy: 

o nincs gyűjtőkörük,  
o nincs nyitva tartásuk,  
o nincs használati díj (azaz ingyenesek), és  
o nincs könyvtárépület; elég egy megfelelő számítógép és Internet csatlakozás.  

Ilyenek: 
 Virtuális könyvtár: nem tényleges dokumentumokat tartalmaz, csak elérési útvonalakat az 

információhoz (azaz csak az URL-címmel jelentetik az állományt). 
 Elektronikus könyvtár: tényleges dokumentumokat tárolnak. Van olyan, ami hagyományos formából 

kerül digitalizálásra, és van olyan is, amely már eleve csak elektronikus formában létezik. 
 Digitális könyvtár: csak a hagyományos, nyomtatott formában megjelent dokumentumok kerülnek 

digitalizálásra. 
Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet 

Hozzáférhetőség szempontjából a könyvtárakban megkülönböztethetünk:  
 Zárt raktár: csak a könyvtárosok férhetnek hozzá, az olvasók nem. Itt tárolják a különleges 

értékkel bíró és a bizalmas dokumentumokat, illetve a ritkábban keresett könyvek duplumait 
(másodpéldányait). Ennek a tárolásnak az előnye, hogy jó a térkihasználása. (Például az ún. tömör 
raktározási módnál a polcok sűrűn helyezkednek el és mozgathatók.) 

 Szabadpolcos tárolás: az olvasók is hozzáférnek a dokumentumokhoz, közvetlenül válogathatnak 
közöttük. A szabadpolcos tér további övezetekre tagolódik, például olvasóteremre, multimédia 
övezetre. 

Multimédiás övezet: Az információk nagy része nem írásban rögzítve jut el hozzánk. Ezért sok 
könyvtárban található ún. multimédiás övezet. A hordozó anyaga alapján megkülönböztetünk 

 írásos,  
 képi: lehetnek egyediek és nyomtatásban sokszorosítottak is. Az információs értéküket a kép 

hordozza, és önmagukban egy egységként kezelhetők. Ide tartoznak a  
 diák  
 rajzok  
 fényképek.  

 audiovizuális: (hang+kép) az a dokumentum, amely hangfelvételt vagy mozgóképanyagot 
tartalmaz. A tárolóeszköz lehet videokazetta, CD, DVD. 

 elektronikus dokumentumokat: fő jellemzője az információk digitális tárolása. Ide 
tartozhatnak a CD-k, DVD-k és az internetes dokumentumok is.. 

Az elrendezés nem véletlenszerű; történhet  
 Szakrendi csoportosítás: a könyvek témakörét veszi figyelembe az Egyetemes Tizedes 

Osztályozás (ETO) alapján  
 Betűrendi csoportosítás: A betűrendi csoportosításnál a szerző vagy a cím kezdőbetűje és egy 

szám található meg. 
 Kettő kombinációjával (ez terjedt el legjobban).  

A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány: Az olvasónak nemcsak az a fontos, hogy a 
dokumentumokat kikölcsönözze, és az otthonában tanulmányozhassa, hanem fontos az is, hogy adott 
dokumentumokhoz bármikor hozzájuthasson. Ezért a könyvtárak az állományok egy részét (pl. a 
tájékozódáshoz legfontosabb műveket tartalmazó kézikönyvtárat) nem kölcsönzik, csak a helyben 
használhatóságot biztosítják. Nem kölcsönzik a különlegesen értékes, beszerezhetetlensége miatt 
védeni kívánt állományt sem. Az állomány helybeni használatára az olvasóterem szolgál. 

A könyvtári szolgáltatások 
 könyvtári állomány helybeni használata,  
 helybeni és könyvtárközi kölcsönzés,  
 a könyvtári rendszerre, a könyvtárak gyűjtőkörére, állományára és szolgáltatásaira vonatkozó 

felvilágosítás,  
 bibliográfiai, szakirodalmi, dokumentációs tájékoztatás nyújtása, 
 reprográfiai szolgálat (másolás, sokszorosítás) 
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20. Könyvtárhasználat - Tájékozódás a könyvtárban (könyvtári 
szolgáltatások, keresési módszerek) 

Könyvtár: bizonyos szempontok szerint összeválogatott, megőrzésre és olvasásra szánt rendezett 
dokumentumgyűjtemény. 

A könyvtárak raktári rendje: A könyvek elhelyezése folyamatos számsorrendben történik, így az egyes 
könyveknek állandó helyük van a könyvtárban. 

A könyvtárak használata: A könyvtár igénybevételéhez szükséges a beiratkozás, amely a könyvtár 
szabályainak elfogadása, amely egy nyilatkozat aláírásával történik.  

 Tanulók részére kell szülői jóváhagyás (kezesség), aki legrosszabb esetben vállalja a könyv 
megtérítését.  

 A könyvtárban beiratkozásnál mindenki kap egy olvasójegyet, amelyen rajta szerepelnek az olvasó 
személyes adatai , a könyvtár nyilvántartása, valamint a kikölcsönzött könyvek száma és határideje.  

 A kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határidejét a könyvtár határozza meg, a határidő letelte után 
késedelmi díjat kell fizetni.  

 A nagyobb könyvtárakban olvasótermek a kisebb könyvtárakban pedig olvasóhelyek állnak az 
érdeklődők számára, a könyvekről másolatot is készíthetünk ha van igényünk rá.  

Könyvtár feladata: A különféle nyomtatott dokumentumok gyűjtése, közvetítése, hozzáférhetővé tétele. A 
róluk való tájékoztatás is alapvető könyvtári tevékenység. 

A tájékoztatás eszközei  
1. Szabadpolcos állomány (kölcsönözhető, nyilvános) 
2. Kézikönyvtári állomány (helyben olvasható) 
3. Katalógusok rendszere (tárolás módja, keresési módszerek) 
4. Bibliográfiák (áttekintést ad a nemzeti könyvtermésről, a dokumentumok jegyzéke) 
5. Számítógépes adatbázisok (digitális forma) 

A könyvtári szolgáltatások 
 könyvtári állomány helybeni használata,  
 helybeni és könyvtárközi kölcsönzés,  
 a könyvtári rendszerre, a könyvtárak gyűjtőkörére, állományára és szolgáltatásaira vonatkozó 

felvilágosítás,  
 reprográfiai szolgálat (másolás, sokszorosítás) 
 bibliográfiai, szakirodalmi, dokumentációs tájékoztatás nyújtása, 

 direkt 
 indirekt 

Bibliográfia: áttekintést ad a nemzeti könyvtermésről, illetve egy-egy tudományág témakör irodalmáról, a 
dokumentumok jegyzéke, amely a katalógussal ellentétben nem csak az adott könyvtár állományát 
tartalmazhatja. Általában a benne foglalt dokumentumokat szerzői betűrendes listában találhatjuk meg. 

Tájékoztatás részletesebben: 
 Direkt, tájékoztatási eszközök  

A tájékoztatás elsődleges forrásai a közvetlen direkt tényeken alapul. Minden kézikönyv a saját 
korának ismert anyagát dolgozza fel, adja rendelkezésünkre.  
A monográfia egy-egy tudományág, ismeretkör szakma körülhatárolt részét részletesen tárgyaló 
tudományos alkotás. Az ismeretek könnyebb elsajátítását, képek illusztrációk segítik, egészítik ki  
A lexikon egy betűrendes ismerettár, amely a bennük foglalt (fogalmak személyek, földrajzi és 
intézménynevek, egyéb testületek neveit) címszavak betűrendjében tárgyalja.  
 Általános lexikon: A legtöbb tudományág ismereteit tartalmazza (pl. új magyar lexikon)  
 Szaklexikon: Egy tudományágat vagy szakterületet dolgoz fel bővebben és 

szakszerűbben  
 Kislexikon: Ezek is szaklexikonok de általában rövidebbek és tényszerűbbek és 

kevesebb magyarázattal szolgálnak egyes fogalmak címszavak megértéséhez  
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 Indirekt tájékoztatási eszközök: A bibliográfia: áttekintés. 
 Önálló bibliográfia: Könyv vagy időszakos kiadvány  
 Általános bibliográfia: Minden tudományra kiterjedően tárja fel a műveket és a művek 

bibliográfiai adatait  
 Szakbibliográfia: Az adott témakört kimerítően tárgyalja  
 Nemzeti bibliográfia: Egy ország területén illetve nemzet nyelvén megjelent valamennyi 

dokumentáció adatait külföldön megjelent fordításait. Magyarországi feladatokat az 
NMB Magyar Nemzeti Bibliográfia látja el  

 Életrajzi bibliográfia: Egy-egy neves személyiség munkásságát irodalmi tevékenységét 
tárja fel  

 Ajánló bibliográfia: Egyes témakör iránt érdeklődő de nem szakembereknek készült, 
fogalmazása olyan hogy az egyszerű laikusok is megértik  

 Sajtóbibliográfia: Ált. egy-egy időszakban illetve egy-egy közigazgatási területen 
(városmegye) megjelent időszaki kiadványok bibliográfiai adatait tartalmazza 

Katalogizálás, katalógus: A dokumentumok feldolgozása, a legjellemzőbb jegyek kiemelése, lejegyzése, 
továbbá valamilyen szempont szerinti rendezése a katalogizálás. Ennek eredménye: a katalógus 
Katalógusok fajtái: Alapvetően két nagy csoport van:  

1. tárgyi katalógusok: a tartalom szerinti megközelítést biztosítják; 
2. leíró (formai vagy betűrendes) katalógusok: a dokumentumok formai feltárását teszik lehetővé 

Katalógus, és bibliográfia különbsége: a bibliográfia a katalógussal ellentétben nem csak az adott könyvtár 
állományát tartalmazhatja. Míg a bibliográfia a dokumentumok egy bizonyos körét írja le (pl. sci-fi könyvek 
általában), addig a katalógus egy gyűjtemény anyagát tükrözi (pl. a III. kerületi Szabó Ervin könyvtár könyvei). 
A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány: Az olvasónak nemcsak az a fontos, hogy a 

dokumentumokat kikölcsönözze, és az otthonában tanulmányozhassa, hanem fontos az is, hogy adott 
dokumentumokhoz bármikor hozzájuthasson. Ezért a könyvtárak az állományok egy részét (pl. a 
tájékozódáshoz legfontosabb műveket tartalmazó kézikönyvtárat) nem kölcsönzik, csak a helyben 
használhatóságot biztosítják. Nem kölcsönzik a különlegesen értékes, beszerezhetetlensége miatt 
védeni kívánt állományt sem. Az állomány helybeni használatára az olvasóterem szolgál. 

Eligazodás a könyvtárban 

Hozzáférhetőség szempontjából a könyvtárakban megkülönböztethetünk:  
 Zárt tárolás: ebben a formában csak a könyvtárosok férhetnek hozzá, az olvasók nem. Itt tárolják 

a különleges értékkel bíró és a bizalmas dokumentumokat, illetve a ritkábban keresett könyvek 
duplumait (másodpéldányait). Ennek a tárolásnak az előnye, hogy jó a térkihasználása. (Például az 
ún. tömör raktározási módnál a polcok sűrűn helyezkednek el és mozgathatók.) 

 Szabadpolcos tárolás: az olvasók is hozzáférnek a dokumentumokhoz, közvetlenül válogathatnak 
közöttük. A szabadpolcos tér további övezetekre tagolódik, például olvasóteremre, multimédia 
övezetre. 
Multimédiás övezet: Az információk nagy része nem írásban rögzítve jut el hozzánk. Ezért sok 
könyvtárban található ún. multimédiás övezet.  

Dokumentumok: A hordozó anyaga alapján megkülönböztetünk 
 Írásos,  
 Képi: lehetnek egyediek és nyomtatásban sokszorosítottak is. Az információs 

értéküket a kép hordozza, és önmagukban egy egységként kezelhetők. Ide tartoznak a  
 diák  
 rajzok  
 fényképek.  

 Audiovizuális: (hang+kép) az a dokumentum, amely hangfelvételt vagy 
mozgóképanyagot tartalmaz. A tárolóeszköz lehet videokazetta, CD, DVD. 

 Elektronikus dokumentumokat: fő jellemzője az információk digitális tárolása. Ide 
tartozhatnak a CD-k, DVD-k és az internetes dokumentumok is.. 
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Keresési módszerek: az elrendezés történhet  
 Szakrendi csoportosítás: a könyvek témakörét veszi figyelembe az  

Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) alapján: lényege, a dokumentumokat tartalmuk szerint 10 
fő csoportba sorolja:  

1. általános, összefoglaló művek  
2. filozófia, pszichológia, etika, esztétika  
3. vallás  
4. társadalomtudományok  
5. üres  
6. természettudományok  
7. alkalmazott tudományok, technika  
8. művészetek, sport  
9. nyelv-, és irodalomtudomány  
10. földrajz, történelem, életrajzok  

 Betűrendi csoportosítás: A betűrendi csoportosításnál a szerző vagy a cím kezdőbetűje és egy 
szám található meg. 

 Kettő kombinációjával (ez terjedt el legjobban).  

Interneten keresztül elérhető könyvtárak: 
Ezek a könyvtárak eltérnek a hagyományos könyvtáraktól abban, hogy: 

o nincs gyűjtőkörük,  
o nincs nyitva tartásuk,  
o nincs használati díj (azaz ingyenesek), és  
o nincs könyvtárépület; elég egy megfelelő számítógép és Internet csatlakozás.  

Ilyenek: 
 Virtuális könyvtár: nem tényleges dokumentumokat tartalmaz, csak elérési útvonalakat az 

információhoz (azaz csak az URL-címmel jelentetik az állományt). 
 Elektronikus könyvtár: tényleges dokumentumokat tárolnak. Van olyan, ami hagyományos formából 

kerül digitalizálásra, és van olyan is, amely már eleve csak elektronikus formában létezik. 
 Digitális könyvtár: csak a hagyományos, nyomtatott formában megjelent dokumentumok kerülnek 

digitalizálásra. 

Linkgyűjtemények 
 Nem a szigorúan vett szakmai közönségnek, inkább a használóknak nyújt könyvtárakkal kapcsolatos 

információkat: konyvtar.lap.hu.  
 Magyarországon egyedülálló vállalkozás a WebKat.hu, a Neumann János Digitális Könyvtár (neumann-

haz.hu) összeállítása, amely feldolgozza az interneten megjelenő, a magyar kulturális örökség körébe 
tartozó dokumentumokat.  

 Az Országos Széchenyi Könyvtárban a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) (mek.oszk.hu) teljes 
szövegű dokumentumokat tartalmaz különböző témakörökben 

Számítástechnikai szolgáltatások a könyvtárban: „új” szolgáltatása a könyvtáraknak az internet hozzáférési 
pontok kialakítása. 
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