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Tanfolyam tematika
Világháló - a világháló megismerése, böngészőprogramok, webes
keresők
Az óra elsődleges célja, olyan alapvető internetes szolgáltatások megtanulása, begyakorlása,
amelyek felkeltik a hallgatók érdeklődését az elektronikus megoldások iránt. Az elsődleges
cél bemutatni a különböző lehetőségeket, megtanítani a legfontosabb funkciókat, hogy a
végzett hallgatók technikai eszközöktől való idegenkedését legyőzzük és képessé tegyük arra,
hogy egymagában is elvégezzen alapvető feladatokat, tudja, hogy mit hol talál.
1. óra: Az internet általános jellemzői
A számítógépek összekapcsolásának lehetőségei és értelme, hálózati alapfogalmak: LAN,
MAN, WAN, kapcsolt vonal, ISDN, bérelt vonal, ADSL, kábel net, mobil net, Internet
szolgáltatások (böngészés, e-mail, keresés), az internet kialakulása fizikai feltételek és a
fejlődés.
1. óra: Böngészők
Böngészők használata: a webböngésző programok fogalma, fontosabb böngészők, a
böngészőprogram beállítása, az Internet Explorer által nyújtott funkciók, megnyitás, weblap
mentése, weblap nyomtatása és küldése, vágólap használata, kijelölés, keresés a weblapon,
nézet beállítása, kedvencek, előzmények, frissítés és leállítás, súgó, a weblapok felépítése,
használata, részeik vagy egészük mentése, nyomtatása, webes űrlapok és linkek használata.
1. óra: Keresők
Keresőprogramok megismerése, keresés az Interneten: témakör szerint, tartalom szerinti
keresés, kedvencek használata.
1. óra: Hasznos oldalak – internet start
A tanultak gyakorlása – alapok rögzítése, gyűjtőoldalak használata, ingyenes emailszolgáltatások.

Levelezés, kommunikáció az interneten
Az óra célja, hogy elvégzése után a résztvevők képesek legyenek az elektronikus
kapcsolattartásra (az e-mail fogalma, lehetőségei, korlátai, a levelezéshez szükséges
feltételek: internetkapcsolat, szolgáltató (cím, jelszó, stb.), levelezőprogram, e-mail írása,
fogadása, fájlok csatolása a levélhez, levelezési listára való jelentkezés, lejelentkezés).
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1. óra: Levelezésről általában
Hogyan működik?
levelezőprogramok.

Levelezőprogramokról

röviden,

webes

levelezés,

ingyenes

1. óra: Ingyenes e-mail cím
Ingyenes e-mail cím létrehozása, levélírás – olvasás.
1. óra: Műveletek a postafiókban
Levélírás – olvasás – továbbítás, mappák létrehozása, átnevezése, áthelyezése, rendezése,
törlése, nyomtatás, keresés
1. óra: Műveletek a postafiókban
A melléklet fogalma, használata, korlátai, veszélyei, csatolt állomány megnyitása, mentése,
mellékletek csatolása, kéretlen levelek, hírlevélre való fel és leiratkozás

E-ügyintézés: e-ügyintézés, e-banki szolgáltatás, e-kereskedelem
Az elektronikus ügyintézés egyre fontosabbá válik a mindennapokban, a rugalmas
munkaszervezésnek és a gyorsabb kényelmesebb megoldások keresésének kitűnő eszközei
lehetnek a különböző interneten is elérhető lehetőségek. Az e-ügyintézés tárgy célja, hogy a
hallgatók megismerhessék az elektronikus ügyintézés lehetőségeit, annak előnyeit, továbbá
maguk is képesek legyenek alapvető funkciók használatára.
1. óra: Fölkészülés az e-ügyintézésre
A bevezető órán a hallgatók megismerik az e-ügyintézés legalapvetőbb jellemzőit. Miben
különbözik az e-ügyintézés a hagyományos ügyintézéstől? Mik az előnyei és hátrányai az eügyintézésnek? Hol zajlik az e-ügyintézés? Ismerjük meg a www.emagyarorszag.hu honlapot!
Mik a szolgáltatásai?
1. óra: Az e-ügyintézés fajtái, az ügyfélkapu használata
Milyen ügyeket intézhetünk a www.emagyarorszag.hu honlapon, azaz az ügyfélkapun? Kik
és milyen ügyekben fordulhatnak a www.emagyarorszag.hu honlaphoz? Állampolgár:
önkormányzati ügyek, adóbevallás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás. Vállalkozó:
adóügyek, foglalkoztatási ügyek. Közigazgatási ügyek: jogszabályok, pályázatok, űrlapok,
nyomtatványok. Regisztráció az ügyfélkapun.
1. óra: Az e-bank szolgáltatásai
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Válasszunk magunknak e-bankot! Tájékozódás az interneten a különböző bankok eszolgáltatásairól. Az e-bank használatának föltételei, biztonsága. Egy adott e-bank
használatának bemutatása.
1. óra: Az e-kereskedelem
Mi az e-kereskedelem? Melyek az e-kereskedelem előnyei és hátrányai. Mit érdemes
vásárolni az interneten? Hogyan keressünk e-boltot, e-áruházat? Biztonságos-e az ekereskedelem? Fizetés az e-kereskedelemben.

E-biztonság: vírusmentes PC otthon, biztonságos oldalak
A számítógép problémamentes működtetéséhez és a világháló magabiztos használatához
elengedhetetlen, hogy egy kezdő tanfolyamon az elektronikus biztonsággal is foglalkozzunk.
A tantárgy célja, hogy olyan alapvető gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevőknek,
melyek segítségével képessé válnak egy vírusellenőrző program telepítésére és kezelésére.
1. óra: e-biztonság
A bevezető órán a hallgatók megismerkednek az elektronikus biztonsággal kapcsolatos
legfontosabb alapokkal. Valódi és képzelt kockázatok az elektronikus adatáramlásban.
1. óra: Adatbiztonság
Hogyan óvhatjuk meg értékes adatainkat? Az adattárolás alapelveinek megismerése.
Adatmentés alapfokon.
1. óra: Kártékony programok az interneten
Melyek a tiltott, melyek a biztonságos oldalak? Levélszemét, csatolt bővítmények kezelése.
Mire figyeljünk oda? Az e-mail használatának veszélyei, spam, vírusok, trójaik, férgek, a
védekezés lehetőségei.
1. óra: Vírusmentes PC otthon
Vírusellenőrző programok működési logikája Egy konkrét vírusellenőrző program alapszintű
használata

A munka digitális világa – munkakeresés és munkavállalás az
internet segítségével
Az információs társadalom, a versenyképes gazdaság és az élethosszig tartó tanulás
korszakába lépve a humánerőforrás fejlesztése kulcskérdésévé vált. Ma már a legtöbb
álláspályázathoz önéletrajzot, motivációs levelet kell készíteni, a legváltozatosabb
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állásajánlatokat az interneten lehet nagy tömegben megtalálni, ezért kiemelten fontos, hogy az
álláskeresők megfelelő helyen keressenek és megfelelő minőségű pályázatot legyenek
képesek megírni, a tantárgy ennek a kívánalomnak igyekszik megfelelni.
1. óra: Munkavállalás az információs társadalomban
Átalakuló munkaerőpiac, lehetőségek, nehézségek, internet segítségével végezhető munkák.
1. Álláskeresés az interneten
Álláshirdetések keresése az interneten, online hirdetés feladásának menete.
1. Álláspályázat készítés – önéletrajz
A jól megírt önéletrajz már fél siker, EUROPASS önéletrajz sablon letöltése, az EUROPASS
önéletrajz felépítése, kitöltése.
1. Álláspályázat készítés – motivációs levél
Mit írjunk a motivációs levélbe? Személyiségfejlesztés, önismeret. Jelentkezés e-mailen.
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Bevezetés
A tanfolyam célja, hogy az Internet és a digitális alkalmazások lehetőségeit bemutató,
népszerűsítő, gyakorlati, kipróbálási vagy oktatási lehetőséggel összekötött interaktív
programok megrendezése. A rendelkezésre álló 20 óra természetesen csak kedvcsináló a
további ismeretek elsajátításához. A tananyag olvasmányos, elméleti jellegű. Kimondottan az
otthoni többletinformációk elsajátításához készült. A rövid idő nem engedi az ilyen részletes
tájékoztatást a műhely résztvevői részére. A cél a minél látványosabb és gyakorlatorientált
bemutatás saját számítógép használattal.
Remélem, élvezettel fogja végighallgatni és megelégedésére szolgál, az Ön előtt álló 20 óra
anyaga.
Most pedig ismerkedjünk meg egy új világgal….

Orbán Balázs
Zselic Vidékfejlesztő
Közhasznú Egyesület
Elnök
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Böngészés az Interneten (World Wide Web I. )
Hypertext
Mielőtt a World Wide Web-bel (vagyis a “Világméretű Hálóval”) elkezdenénk foglalkozni,
meg kell ismerni egy alapfogalmat: hypertext. Ha ismeri a Windows-t, és használta a help-jét,
akkor már használt hypertext-et. De nézzük, mi is ez. Adott egy dokumentum, és ennek a
dokumentumnak bizonyos részeihez egy másik dokumentum van kapcsolva.
World Wide Web
A World Wide Web (vagy csak egyszerűen a Web) is az előbbi, hypertext koncepcióra épül.
A sima hypertext-nél egy dokumentumot akkor tudott egy másikhoz csatolni, ha azzal
fizikailag rendelkezett (vagyis az Ön gépén volt). A World Wide Web segítségével nemcsak a
fizikailag egy helyen található dokumentumok, hanem az egymástól több ezer kilométerre
levő anyagok is összekapcsolhatók. Anyagok alatt nemcsak szöveges dokumentumot
értendőek, hanem képek, hangok, és animációk is. A Web, kezdeti időszakában csak a
szöveges file-okat kezelte. Az elmúlt években azonban rohamos fejlődésnek indult, és az
Internet leggyorsabban fejlődő területeként elérte azt a szintet, hogy megfelelő sebességű
Internet kapcsolat mellett teljeskörű multimédia szolgáltatásokat nyújt. Ez alatt értse azt, hogy
kérésre megnézhet egy filmet, meghallgathat egy hangfelvételt, élő rádióadásra hangolhatja rá
gépét, fényképeket, különböző kiállításokat tekinthet meg, interaktív játékokban vehet részt,
és mindemellett természetesen minden olyan információhoz hozzájuthat, ami érdekli. Ezen
kívül elolvashatja kedvenc együttese számainak dalszövegét, belehallgathat a dalaikba,
kritikákat olvashat az albumaikról, és megrendelheti a legújabb CD-jüket.
Elérhetőségek
Szöveges
Ejtsünk először néhány szót a World Wide Web szöveges elérhetőségéről. Ezt a fajta
megoldást lehetőleg csak azok használják, akik nem tudják grafikus felületről használni a
Web-et.
Első lépésként indítsa el a Web programot (Web Browser). Ha telnet-en keresztül akarja
elérni a Web-et, akkor a cím, ahova be kell jelentkeznie: “TELNET.W3.ORG” (idézőjelek
nélkül). Usernevet és jelszót nem kérnek, ez egy teljesen nyitott szerver. Fentebb említettük,
hogy a hypertext lényege, hogy egy-egy szóra, vagy szókapcsolatra kattintva egy új
dokumentumot kap. Most, szöveges módról lévén szó, a “kattintás” nem a megfelelő szó. Itt a
hypertext kapcsolatokat (ahonnan egy új dokumentumra ugorhat) a szögletes zárójelbe tett
számok jelzik. Azokhoz a szavakhoz, amelyek mögött egy szám található, tartozik egy
hyperlink, vagyis egy másik dokumentum. A számok valamelyikét kiválasztva, a hozzá
tartozó dokumentumot kapja meg, ami természetesen további kapcsolatot, link-eket
tartalmazhat.
Grafikus
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Itt kezdődik a multimédia (vagy a “hypertext” szóból: hypermedia) igazi világa. Egy jó
grafikus felülettel már formázottabb szöveget olvashat, képeket nézhet, a dokumentumok
mögé hátteret tehet, animációkat nézhet, valamint hangokat (zenét, stb.) hallgathat, és ki
tudja, mit rejt még a jövő. De mielőtt mélyebben elkezdünk magával a browser-rel
foglalkozni, ejtsünk néhány szót a World Wide Web címzéséről. Mint egy egyedülálló
számítógépen, a World Wide Web világában is nevük van a különböző dokumentumoknak.
Egy gépen több könyvtár is lehet, ez így van a Web-en is, tehát a dokumentum neve előtt a
könyvtárat is meg kell adni. Eddig egyezik meg a Web a szimpla gépekkel. Mivel többmillió
gép van az Internetre kötve, azt is meg kell adnia, hogy melyik gépről van szó. Szóval ha egy
dokumentumra hivatkozik, akkor a következő adatokat kell megadnia:




gép neve
könyvtár neve
dokumentum neve

Ha csak a gépnevet adja meg, akkor az adott gép HomePage-e jelenik meg. Ez a legtöbb
esetben általános információt tartalmaz az adott gépről, annak tartalmáról, és az azt
üzemeltető cégről. Innen a hyperlinkek segítségével a gép többi részére, többi
dokumentumához is eljuthat, valamint más gépekre is ugorhat. Ahhoz, hogy elinduljon,
tudnia kell legalább egy ilyen címet. Ezután már a linkeket követve akár a világ másik felébe
is
eljuthat.
A kapcsolatok nem egy egész dokumentumot, csak annak címét tartalmazzák. Ha erre
rákattint, az adott címen levő dokumentum töltődik be. A pontos cím megjelenik ugyan, de
Önnek nem kell ezzel törődnie. A Web címeket általában a “http://” előtaggal láthatja. Ez az
előtag jelzi, hogy a dokumentumot a kliensprogram Web dokumentumként kezelje. Miért,
hogy kezelheti még? Nos, volt már szó FTP-ről, és gopher-ről. Ezeket mind kezelni tudja. A
dokumentum címét, az előtaggal, gépnévvel, stb. URL-nek, Uniform Resource Locator-nak is
nevezik.
Térjünk vissza a browser-re. Az ablak felső részében adhatja meg az elérendő dokumentum
pontos nevét/címét. Az ablak alsó részében pedig maga a Web dokumentum látható. A
szövegben található linkek jól láthatóak: aláhúzással és/ eltérő színnel jelennek meg. A
linkeknek is két színük lehet: az egyik az új, a másik pedig az, amit már egyszer megnézett.
Linkeket a grafikák is tartalmazhatnak. Ezek természetesen nem lehetnek aláhúzva, és nem
jelenhetnek meg más színnel. Ilyenkor, ha az egérrel a grafikára megy, a nyíl általában
megváltozik, ezzel jelezve, hogy egy kattintás, és máris máshová kerül.
A W3C statisztikái szerint 2009 májusában a következők voltak a legnépszerűbb grafikus
böngészők. (Az adatok értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy azok az adott weboldal
témájától függően jelentősen eltérnek. Valószínűsíthető, hogy a webes szabványok után
érdeklődők eleve nagyobb arányban használnak szabványkövető böngészőket.)








Mozilla Firefox (~47,7%)
Windows Internet Explorer 7 (~21,3%)
Microsoft Internet Explorer 6 (~14,6%)
Google Chrome (~5,5%)
Windows Internet Explorer 8 (~5,2%)
Safari és Konqueror (~3%)
Opera (~2,2%)
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A TheCounter.com statisztikái:








Windows Internet Explorer 7 (~42%)
Microsoft Internet Explorer 6 (~32%)
Mozilla Firefox (~18%)
Safari és Konqueror (~4%)
Opera (~1%)
Netscape (~1%)
ismeretlen (~1%)

Egyéb szolgáltatások a Web-en keresztül
Feljebb említettük, hogy egy Web böngészővel nemcsak a Web dokumentumokat (ún. Web
lapokat) olvashatja, hanem az Internet egyéb szolgáltatásait is el tudja érni. Ilyen szolgáltatás
az FTP, a Gopher, és esetenként a Telnet. Ha egy FTP oldalról szeretne egy file-t letölteni,
akkor címnek (URL) az FTP://<cím> formát használja. Ilyenkor a file-okról és könyvtárakról
egy grafikus (?) listát kap, és egy sima egérkattintással letöltheti/olvashatja a file-okat,
beléphet a könyvtárakba. A gopher használata ugyanilyen egyszerű. Címként a
gopher://<cím> formát használja. Itt is egy grafikus felületet kap, a menüre épülő szintaktika
azonban megmarad. Egyes browserek támogatják még a Telnet-et is. Más programok ezt
közvetlenül nem támogatják, hanem egy külső Telnet kliens programot hívnak meg. Ha a
hírcsoportokat (newsgroups) akarja olvasni, akkor címnek annyit írjon, hogy “news:”. Ekkor
(feltéve, hogy helyesen van konfigurálva a browsere) az elérhető csoportok listáját kapja meg,
ahonnan kiválaszthatja a Önnek érdekeseket, és ezeket olvashatja.
Címjegyzékek – mit hol keressen
Ha keres valamit ebben a “Web–világban”, és nem akar többmillió oldalnyi dokumentumot
végignézni, akkor érdemes keresését egy címjegyzéknél kezdeni. Ez olyan, mint egy
telefonkönyv, de annál azért fejlettebb. Általában 6-8 fő kategóriából kell először választani,
ezután az alkategóriákat olvashatja el. Válassza azt, amelyik a legjobban illik az Ön által
keresett információra. Egy telefonkönyvtől még annyiban különbözik ez a módszer, hogy ez
nemcsak megmondja Önnek, hogy hol találhatja meg a keresett információt, hanem a World
Wide Web elve alapján egy kattintással el is visz oda. Hogy melyik címjegyzék mit tekint “fő
témának”, az teljesen rajtuk múlik, nincsenek igazi szabványok. Amik azért általában
mindenhol megtalálhatóak, azok a művészetek, számítógépek, szabadidő, üzlet, tudomány,
politika.

Keresések a Web-en
De természetesen nemcsak a kategóriák között mászkálhat, hanem kereshet is valamilyen
kulcsszó alapján. Erre a SEARCH (a magyar listáknál a KERESÉS) ad lehetőséget. Beírja,
hogy mit szeretne megtalálni, és az egérrel a megfelelő gombra kattint (ez általában FIND,
SEARCH, KERESSEN, felirattal rendelkezik). Egyes helyeken megadhatja, hogy “hol”
végezze a keresést: Title, URL, Comments. A Title egy rövid megnevezése az adott helynek;
az URL-ről már beszéltünk, ez a dokumentum fizikai címe; a Comments pedig az adott
WWW oldalhoz fűzött rövid megjegyzés/leírás. Az alapértelmezés az, hogy mindegyikben
keresi. Ha valamelyiket kikapcsolja, akkor a beírt kulcsszót ott nem fogja keresni. Azt is meg
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lehet adni, hogy maximum hány találatot írjon ki. Elképzelhető, hogy egy kulcsszóra több
ezer dokumentumot talál. Ilyenkor csak a megadott számú dokumentumokat jeleníti meg. Ha
a keresés nagyon sok eredményt ad, és sokáig tartana megtalálni azt az egy információt, amit
keres, akkor érdemes megadni még egy kulcsszót, hogy a talált dokumentumok száma kisebb
legyen. Sajnos, mivel a keresések interaktív dolgok, csak email elérés mellett nem oldhatóak
meg.

Honlap (Homepage)
Nevéből ítélve ez egy lap, és valakinek az “otthona”. Ez valóban így van, még akkor is, ha ez
most elég furcsán hangzik. A “lap” egy Web lapot, Web oldalt jelent. És miért nevezik
otthonnak? Minden cégnek, és a legtöbb magánembernek (most az Interneten levőkről
beszélek) van egy ilyen. De nézzük, mire is jó ez. A cégek hirdethetik magukat, feltehetik
katalógusukat, on-line vásárlást engedhetnek meg. Egyszóval magukat reklámozzák,
szolgáltatásaikat on-line elérhetővé teszik. A magánszemélyek homepage-e viszont már egy
“egészen más világ”. Ez egy rövid “én XY vagyok, Z városban születtem, és ez a
fényképem:” szövegtől, az “ezek az érdeklődési köreim, és íme mindegyikhez egy pár száz
összegyűjtött link” formán át az egészen “vad” dolgokig változhat. Hogy néz ki egy ilyen
homepage címe? Ez egy egyszerű WWW cím. Ha egy nagyobb vállalkozásról, vagy cégről
van szó, akik saját domain névvel rendelkeznek, így nézhet ki:
http://www.tv2.hu
Ez például a TV2 honlapja. Láthatja, hogy a forma megegyezik a fent felsorolt címjegyzékek
többségével. Mivel azok a cégek, akik ezeket a lapokat készítették, ezekre a címjegyzékekre
szakosodtak, ezeket tartják a legfontosabbnak, ezért ezeket “teszik ki” honlapnak. Egy
felhasználó homepage pedig a következő formát követi:
<host>/~<usernev>
ahol a <host> az Internet szolgáltatójának a címe (azé a gépé, ahol a homepage fizikailag el
van helyezve), a usernév pedig a rendszeren használt login névvel egyezik meg. Mivel a
homepage egy sima WWW dokumentum, lehetőség van persze arra is, hogy más
dokumentumot fűzzenek hozzá (legyen az ugyanazon a gépen, egy másik földrészen).
Fizikailag hol helyezkedik ez el? Vagy egy Internet szolgáltató, vagy egy cég szerverén.
Minden felhasználónak van egy saját könyvtára, ún. “home directory”-ja. Ha homepage-et
szeretne csinálni, akkor először egy “public_html” nevű alkönyvtárat kell létrehoznia a home
directory-ából. Ebben kell elhelyeznie a WWW lapot, “index.html” néven. Ezt a lapot HTML
“nyelven” kell írni. A saját könyvtárában ezután annyi WWW oldalt helyez el, amennyit a
szolgáltatja megenged.

File Transfer Protocol (FTP)
File hegyek
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Az Internetre kapcsolódó rendszerek közül több ezernek van a világ számára nyitott file
könyvtára vagy archívuma. Ezek többsége ingyenes, vagy nagyon olcsó shareware
programokat tartalmaz minden létező géptípusra. Ha egy új kommunikációs program kell a
PC-jére, vagy egy játékot szeretne az Amigájához, esetleg UNIX alá kell valami, azt
megtalálja a Hálón. De nemcsak programok, hanem dokumentumok is elérhetők, ezek is
olyan mennyiségben, amit eddig el sem tudott képzelni. A Magna Carta szövegére kíváncsi?
Esetleg az első telegram üzenet érdekli? Vagy tudni akarja, milyen szavakat intézett Lenin a
jobbágyokhoz? Mindezek mellett dalszövegeket, verseket is találhat, valamint MINDENT,
amit a Hálóról tudni akar. A file-ok számítógépek közötti átküldését File Transfer Protocolnak (FTP) nevezik.
Anonymous FTP
Ahhoz, hogy a világ másik részéről file-t szerezhessen, először is rá kell kapcsolódnia az
ottani szerverre. Ez kétféleképpen lehetséges. Az első megoldás, ha az ottani gépen van egy
account-ja, és hozzá egy jelszava. Ilyenkor ezt az account-ot használva bármikor
bejelentkezhet a gépre. Ennek persze előfeltétele, hogy valamilyen formában szerezzen egy
usernevet: Ismerjen ott valakit, aki ad egyet, vagy levélben kérjen. A második megoldás
egyszerűbb, de néha korlátozásokkal jár. Használhatja az Anonymous, vagyis névtelen
belépést. Ilyenkor nem egy saját account-ot használ, hanem egy mindenki számára nyitottat.
Egy szervernek anonymous FTP-t biztosítania nem kötelező. Sok szerver nem is engedi az
ilyen bejelentkezéseket munkaidő alatt, mivel a file-ok átküldése eléggé lefoglalja az
erőforrásokat, amit munkaidőben általában másra akarnak használni. Hogy mikor van
munkaidő, azt az adott ország időzónája dönti el, úgyhogy ne gondolja, hogy este 6 után
minden elérhető. Persze vannak szerverek (egyre több), amelyek napi 24 órán keresztül
engednek hozzáférést.
Hogyan szerezze meg a file-okat?
Már a leveleknél láthatta, hogy minden szerver gépnek van egy neve. Ha FTP-vel szeretne
valahova bejelentkezni, akkor tudnia kell ezt a nevet. Egy gépet, amely FTP-t biztosít, FTP
Site-nak is szoktak nevezni. A file-ok letöltéséhez szükséges, hogy legyen a gépen olyan
program, amely kezeli az FTP-t. Indításkor az ftp begépelése után beírjuk a gép nevét, vagy
IP-címét, amelyet el akarunk érni. Ha indításakor nem adjuk meg a gépnevet, az
open domain
parancs segítségével hívhatjuk meg. Ha az adott gépen nincs jelszava, a bejelentkezéshez
használja az Anonymous azonosítót, jelszóként pedig az e-mail címét adja meg. Amikor
rákapcsolódott egy gépre, akkor annak a főkönyvtárában találja magát. A gépen található
könyvtárak az ls, vagy dir parancssal lesznek láthatóak, a könyvtárváltás a cd paranccsal
történik. Általában az egyetlen érdekes könyvtár a PUB, amiben a publikus anyagok vannak.
Általában a file nevekből nem lehet eldönteni, hogy melyik file micsoda, mindet letölteni és
megnézni pedig igencsak időpocsékolás. Ezért a legtöbb könyvtárban talál egy README,
vagy INDEX nevű file-t, ami egy rövid leírást tartalmaz a könyvtárban található file-okról.
Lehetőség van arra is, hogy ha egy file-t keres (tudja a nevét, vagy nevének egy részletét, de
nem tudja, hogy a világon melyik gépen található meg), használja az Internet adta keresési
lehetőségeket (archie, lásd később). A file-ok letöltésének, illetve felrakásának nevezett
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eljárás gyakorlatilag a DOS-ból ismert másolásra hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a
letöltés előtt meg kell adni, hogy szöveges, vagy bináris file-t akar másolni, ha például egy
programot akar megszerezni a bin parancsot adja ki letöltés előtt. A kívánt file-okat a
get filenév
paranccsal tölthetjük le. Ha több file-t akarunk letölteni, a get parancsot az mget paranccsal
kell helyettesíteni, utána szóközzel elválasztva megadhatjuk a letölteni kívánt file-ok nevét,
vagy használhatjuk a helyettesítő (joker) karaktereket. File felrakására – általában – csak
akkor van lehetősége, ha saját felhasználói névvel rendelkezik az adott szerveren, ekkor a put
és az mput parancs használható. Sikeres letöltés után az adott Site elhagyására használhatjuk a
close, exit, quit, bye parancsok valamelyikét.
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Elektronikus levelezés, kommunikáció az
Interneten
Az elektronikus posta (e-mail) olyan rendszer, amelynek segítségével más felhasználók
számára fájlokat vagy üzeneteket küldhetünk. A küldő és a fogadó fél azonos vagy különböző
típusú számítógépeken dolgozhat. Az elektronikus posta hasonlóan működik a mindennapi
életben már megszokott postai szolgálathoz. A hálózathoz csatlakozó felhasználók
mindegyikének saját postaládája van. Amikor ide valamilyen postai küldemény érkezik, az
mindaddig ott marad, amíg el nem olvassuk és ki nem töröljük. A hagyományos postához
hasonlít az is, hogy a felhasználó számára csak akkor tudunk üzenetet küldeni, ha ismerjük a
címét. Ha a postai rendszer valamilyen oknál fogva nem képes az üzenet kézbesítésére, akkor
mindent megtesz annak érdekében, hogy azt a küldő félhez visszajuttassa, bár félrecímzett
üzenet esetében előfordulhat, hogy az üzenet útközben valahol "elveszik".
Az elektronikus posta azonban nemcsak arra alkalmas, hogy az ismerőseinkkel levelezzünk,
hanem iratok továbbítását, könyvek elektronikus változatának megszerzését is biztosítja, mint
az elektronikus újságokhoz való bejelentkezést, vagy egyéb olyan információ megszerzését,
amit számítógépeken tárolnak. Az elektronikus posta segítségével még adatbázisokban is
lehet keresni. Ha az e-mail segítségével üzenetet akarunk küldeni, akkor ismernünk kell a
fogadó címét, valamint azt, hogy a különböző témacsoportokba vagy elektronikus sajtóba
bejelentkezzünk.
Annak ellenére, hogy az e-mail felhasználásával különböző fájlok (pl. WordPerfect-ben vagy
Excelben megírt táblázatok) továbbíthatók, ha a fogadó fél nem az általunk használt
levelezőprogramot használja, vagy nem tudja, hogy a beérkező fájl milyen formátumban van,
az üzenetet esetleg nem lesz képes elolvasni. Ezért amikor csak lehet sima szövegfájlokat
(ASCII) továbbítsunk, mert ezek minden számítógépes környezetben használhatók.
Több levelezőprogram is létezik (Eudora, Microsoft Exchange, Pegazus-mail, Microsoft
Outlook és Outlook Express, Netscape Messenger, stb.) melyeknek a használata ma már
rendkívül egyszerű. Nincs más dolgunk, mint beírni a címet, esetleg csatolni egy fájlt a
levélhez, valamint megírni a levelet, és az máris küldhető. A későbbiekben az Outlook
Express levelezőprogrammal ismerkedhetünk meg.
Az elektronikus levelezés esetében érdemes betartanunk néhány szokást, íratlan szabályt. Az
e-mail hőskorában szinte kizárólag angol nyelven folyt a kommunikáció, más nemzetek eltérő
karaktereivel ezért egyes régebbi levelezőprogramok mostohán bánnak; ha ilyet használunk,
érdemes tehát egy ékezetes betűket (áéíóöőúüű) tartalmazó próbalevelet küldenünk akkor, ha
a címzettel először vesszük fel a kapcsolatot. A legfontosabb, hogy fogalmazzunk tömören. A
címzett esetleg naponta nagy tömegű levelet kaphat, és ilyenkor bosszantja a terjengős levél.
A zaklató, sértő levelek küldését az Internet-szolgáltatók vagy a rendszergazdák a hozzáférés
megvonásával "díjazhatják". Ugyanígy tartózkodni illik az ismeretleneknek való, nagy
mennyiségű reklámlevél küldésétől is.
A személyes beszélgetéskor mondanivalónk megértését és értelmezését segíti a mimikánk és
a hanglejtésünk. Az elektronikus levelezésben ez nem jelenik meg, de léteznek áthidaló
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megoldások. a CSUPA NAGYBETŰS szöveg indulatot, ordítást jelez, ezért csak akkor
használjuk, ha ez kifejezett szándékunk. Ha valamit _hangsúlyozni_ kívánunk, az tegyük
aláhúzás jelek közé. Gyakran segíthetjük az olvasót az érzelmi állapotunk megfejtésében is,
erre szolgálnak az ún. smiley-k, az egyszerű írásjelekből álló alakzatok, amelyek 90 fokkal
elforgatva emberi arcra hasonlítanak. Ilyenek például: :-) vagy :-( esetleg ;-)
Az elektronikus levelezés tömörségét elősegítendő kialakult néhány rövidítés, amelyet itt,
vagy például vitafórumokon használhatunk. Gyakori rövidítés a leggyakrabban feltett
kérdéseket és válaszokat tartalmazó, ún. FAQ (Frequently Asked Questions, GYIK), vagy a
szerény véleményem szerint (szvsz, IMHO, In My Humble Opinion). A buta, vagy felesleges
kérdést feltevő kezdőknek válaszolhatja a számítógépes guru, hogy olvassa el a
szoftverhez/hardverhez tartozó kézikönyvet, mert a kérdés annyira evidens, hogy ott is
megtalálható (RTM, Read The Manual). Persze az is megeshet, hogy a földön fetreng majd a
nevetéstől (ROTFL - Rolling On The Floor Laughing)...
Levelezési listák
Az Interneten barangolva több olyan szolgáltatással találkozhatunk, amely lehetővé teszi,
hogy az elektronikus postaládánkba rendszeresen (egy adott témában) automatikusan generált
elektronikus leveleket kapjunk. Az ilyen levelezési listák rengeteg témával foglalkozhatnak,
egyrészt szakmai, pl. Internet-fejlesztői forrásokat, programfrissítésekről szóló értesítést, új
programok leírását, tudományos eredményeket, vagy a napi híreket, lapszemlét, tőzsdei
adatokat, időjárás-jelentést, stb., vagy akár a napi horoszkópot tartalmazhatják.

Az alapok
Annak a több millió embernek szerte a világon, aki a Hálózatot használja, mind megvan a
saját e-mail címe. Az egyre növekvő számú ún. “kapcsológép” (“gateway”) napról napra
mind több és több embert köt be a Hálózatba. Az elektronikus posta alapelve hasonló a
hagyományos postához. Leveleket tud küldeni az embereknek az e-mail címükre, másrészt,
ők írhatnak az Ön saját elektronikus postafiókjába. Elő tud fizetni magazinok és újságok
elektronikus megfelelőire. Az elektronikus levelezés előnyei a hagyományossal szemben:



a sebessége, az üzenet napok helyett órákon, perceken vagy akár másodperceken belül
eljut a világ másik végébe,
adatbázisokat és file archívumokat is lehet használni e-mail útján.

És telefonnal szemben:



akkor küldheti el az üzenetet, amikor az Önnek a legmegfelelőbb, a partnerei pedig
akkor válaszolnak, amikor nekik a legjobb,
hatalmas tömegű levelezést lehet lebonyolítani néhány fillérért – még akkor is, ha a
címzett éppen a világ másik végén van.

Amit a levelező rendszerekről feltétlenül tudni kell
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A különböző levelező rendszerek más-más utasításkészlettel dolgoznak, de alapjaiban
mindegyik ugyanazokat a feladatokat képes végrehajtani. Az alapvető funkciók, a
következőek:






levelek fogadása és olvasása (get, read), írása (create, composite), küldése (send),
lemezre, vagy más adathordozóra való mentése (copy, save), törlése (delete),
válaszadás a kapott levélre (reply), a kapott levél továbbküldése (foward),
aláírás (signature) szerkesztése,
file kódolása, csatolása a levélhez (attach).

Levélcím, Internet címek
Az levélcímek két részből állnak. Egy felhasználói név (username) és egy cím, a kettő között
a @ jel található. Ez a “kukac” az angol “at” szót jelenti, vagyis arra utal, hogy ez a
felhasználó HOL található meg. A username az adott felhasználó azonosítója az ottani
hálózaton. Ez általában valamilyen kapcsolatban van a rendes névvel (már akkor, ha emberről
van szó). A cím második részét domain-nek szokták nevezni. Ez azt a gépet azonosítja, amin
az adott felhasználónak az account-ja van. Ha ezt értelmezni akarja, akkor célszerű hátulról
kezdeni. Az utolsó egység az országra, vagy az intézmény jellegére utal. Egy rövid lista
azokról, amikkel a legtöbbet fog találkozni:
EDU

Oktatási intézmények

COM

Kereskedelmi cégek n

GOV

Kormányszervezet

NET

Nagyobb Internet szolgáltató, vagy hálózat

MIL

Amerikai katonai szervezet

ORG

Nonprofit vállalatok

HU

Magyarország

CA

Kanada

…

és a többi ország (kétbetűs) kódja

Ez előtt található a cég vagy intézmény neve. Ha még ez előtt is van valami, az vagy a cégen
belüli részleg nevét, vagy egy számítógép nevét jelöli.
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Elektronikus levelezés II.
Header (fejléc) és aláírás
Ha kap egy levelet, akkor általában nemcsak magát az üzenetet kapja meg, hanem egy pár
soros fejlécet is. Ez a legtöbb esetben nem tartalmaz az átlagos felhasználó számára lényeges
információt, de néha fontos lehet tudni, hogy merre járt a levele. A fejléc az alábbi részeit és
azok tartalmát az alábbiakban részletezzük. “From”: azt a címet tartalmazza, ahonnan a levél
jött (nem feltétlenül az, ahova válaszolnia kell!). “Received”: azoknak az állomásoknak a
neveit, és a használt protokollokat tartalmazza, amelyeken a levél keresztülment. Minden
levél esetében van legalább egy ilyen sor. Ha a levél nagyon “kavargott” a világban, akkor 10
fölé is mehet ezeknek a soroknak a száma. Egy levélnek általában 4-5 ilyen sora van. “Date”:
a levél elküldésének dátuma. “Message-ID”: egy egyedülálló azonosító. Általában a levelek
útjának követésére használják, de a USENET leveleknél is fontos szerepe van. Erre később
térünk rá. “To”: a címzett email címet tartalmazza. Lehet, hogy egy levelet több helyre
küldtek, ilyenkor vesszővel vannak elválasztva a címek. Ha több embernek küldték a levelet,
akkor lehet, hogy nem a “To:” mezőben vannak felsorolva, hanem egy “Cc”: mezőben. A
“Cc:” a “Carbon Copy” rövidítése. A Carbon Copy-hoz hasonló a “Blind Copy”. Ez is több
embernek van elküldve, de a nevek nem jelennek meg a fejlécben. Ha a feladó nem szeretné,
hogy arra a címre válaszoljon, ahonnan a levél jött, hanem megad egy másikat (hasznos lehet
például levelezési listáknál), akkor ezt a “Reply-To”: után találja meg. Néhány
levelezőprogram ezt kezeli, és ha válaszol, akkor egyből erre a címre ír, néhány program
azonban erre nem képes, és Önnek kell ezt figyelnie. Ezután jön maga a levél, majd egy
aláírás (signature, sig).
Visszapattant levelek (bounced mail)
Visszapattant (bounced) levélnek nevezik azokat a leveleket, amelyeket Ön küld, de valami
miatt nem éri el a címzettet, ezért visszakerül Önhöz. Miért nem lehet elérni a címzettet?
Például elgépelte a címét. Ez a leggyakoribb eset. Ilyenkor javítsa ki a címet, és küldje el újra
a levelet. Egy másik eset, amikor “Unknown user” hibaüzenetet kap. Ez azt jelenti, hogy a
usernév, amit megadott (a “@” előtti rész) nem létezik az adott rendszeren. Ez lehet megint
elgépelés, vagy más userneve van a címzettnek. Ilyenkor megkérdezheti az ottani rendszer
postmaster-ét, hogy mi lehet a címe a keresett felhasználónak. A postmaster eléréséhez
használja a “POSTMASTER@domain” címet, ahol a “domain” az eredeti címzett domainjével megegyezik. És lehet, hogy (ami a legbosszantóbb) “egyéb” okok miatt nem
kézbesíthető a levél. Ez lehet bármi, a visszakapott üzenetből néha ki szokott valami derülni,
de ez igen ritka. Ilyenkor meg kell próbálni elküldeni a levelet megint.
Smilie-k
A hétköznapi beszélgetések során nagy szerepe van a testbeszédnek és a hangsúlynak is a
mondanivaló mellett. Levélben ezek közül egyiket sem használhatja, ezért az Ön által
humorosnak szánt megjegyzésen esetleg a másik fél megsértődhet. Az ilyen esetekre találták
ki a smilie-kat. (Tegye a bal fülét a bal vállára, és úgy nézze őket.) Ezek a beszélő
“hangulatát” fejezik ki az előzőleg elhangzottakra: humorosan mondta, tehát nem kell
komolyan
venni;
szomorúan
mondta;
stb.
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A kreatív emberek folyamatosan találnak ki újabb és újabb smilie-ket, de van néhány alap,
amit mindenképpen érdemes tudni és használni:
:-)

Vigyorgó fej

:-(

Szomorú fej

:-O

Meglepődés

;-)

`Kacsintás

Magyar ékezetek az Interneten
Ha angolul ír valakinek levelet, akkor nincs gond, mert a címzett ugyanazt fogja megkapni,
amit Ön elküldött neki. A magyar karakterekkel viszont már baj van. Ha email-t küld, akkor
az Interneten elterjedt 7 bites kódolás miatt a legtöbb esetben az ékezetes karakterek
elvesznek, ami az olvasást nagyon nehézzé, néha lehetetlenné teszi. Egy lehetőség van csak: a
magyar karaktereket is 7 biten kódolni. Erre négy módszer terjedt el, nézzük meg ezeket.
a) Az ékezetes betűk helyett az ékezetlen betűt találja meg, de a környezetből nagyon
hamar ki tudja találni, hogy milyen betű is az. Talán ez a legelterjedtebb módszer. b)
A második módszer, ha az ékezeteket a betű UTÁN jelöli egy aposztróffal, egy
idézőjellel, vagy egy kettősponttal. Íme egy példa erre az írásmódra:
Mint la'thatja, az e'kezetek a betu”k mo:go:tt la'thato'ak.
c) A harmadik lehetőség az előző módosított változata. A betű mögött nem magát az
ékezetet jelöli, hanem egy “ékezetkódot”, ahol az 1-es az egyvonalas hosszú ékezetet,
a 2-es a két pontos rövid ékezetet, a 3-as a kétvonalas hosszú ékezetet jelenti. Erre is
az előző példamondat:
Mint la1thatja, az e1kezetek a betu3k mo2go2tt la1thato1ak.
d) Ez, a negyedik megoldás a legjobb, de sajnos nem mindenki számára használható.
Lehetőség van ugyanis levélben nem ASCII karakterek, képek, hangok küldésére is.
Ezt az eljárást MIME-nak, Multi-purpose Internet Mail Extensions-nek nevezik.
Amelyik levelezőprogram ismeri ezt, –a legújabb programok közül szinte mindegyik,
– azzal írhat, illetve olvashat magyar ékezeteket tartalmazó leveleket is. Mielőtt
azonban ilyen levelet ír, nem árt, ha tudja, hogy a levél címzettje el fogja-e tudni
olvasni a MIME kódolt karaktereket. Ha az ő programja nem képes erre, akkor egy
igen csúnya “karakterhalmazt” fog csak kapni.
Néhány tipp



A subject sorba írjon valami értelmeset, hogy a levele figyelemfelkeltő legyen. Sok
ember nem olvassa el az összes levelét, csak a subject sorok alapján válogat.
Emlékezzen arra, hogy a levelet ki lehet nyomtatni, vagy tovább lehet küldeni
(forward) másnak. Ne írjon olyat, amit nem szeretne viszontlátni.
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Legyen valami értelme a levelének. Az olyan levelek, hogy “Egyetértek”, “én is”, csak
a helyet foglalják.

E-mail címek, levelezés a gyakorlatban
A modern internetes e-mail cím egy karaktersorozat a következő formában:
fnev@domainnev.hu Az első rész a felhasználónév, a postafiók tulajdonosát jelöli. A második
annak a számítógépnek a domain-neve, amelyiken az adott személynek e-mail postafiókja
van.
Az elektronikus levelezéshez az Internet-hozzáférésen kívül szükség van egy e-mail
postafiókra egy központi szerveren. Beérkező leveink itt tárolódnak, és itt futnak azok a
programok, amelyek biztosítják a levélforgalom lebonyolítását.A bejövő levelek kezelésére,
letöltésére kétfajta protokollt használnak:
POP3: Ez a gyakoribb. Kapcsolódásnál a leveleket teljes terjedelmükben letölti gépünkre,
lehetővé téve azok kapcsolat nélküli megtekintését. (Megjegyzendő, hogy a legtöbb
levelezőkliens lehetőséget biztosít arra, hogy leveleinket a szerveren hagyjuk.) Használata
akkor ajánlott, ha valaki egyedül használ egy e-mail postafiókot, mivel nem teszi
lehetővé, hogy egy postafiókra több felhasználó is egyidejűleg bejelentkezzen.
IMAP: Ez az újabb. A kapcsolat a szerverrel mindaddig fenn ál, amíg a kliens fut. Így
lehetséges, hogy automatikusan csak a levelek fejléce töltődjön le, a tartalom pedig
csak megtekintéskor, és a levelek kezelése a szerveren történik. Több tulajdonsága is
van, amelyekkel a POP3 nem rendelkezik. A teljesség igénye nélkül: lehetővé teszi
több felhasználó egyidejű kapcsolódását, a szerveren a levelekhez állapotinformációk
tárolhatók, van szerveroldali keresés a levelekben, több postafiók egyidejű kezelése,
és bővíthető. Látható, hogy az IMAP akkor használható hatékonyan, ha a postafiókot
több személy is használja.
A levelek küldésére, az Interneten keresztüli levélforgalom lebonyolítására egy másik
protokoll, az SMTP használatos. Nagyjából ennyi, amit el lehet róla mondani. Hogy ezen
szolgáltatásokat igénybe vehessük, ahhoz szükséges egy levelezőszerver, melyen az őket
megvalósító kiszolgáló-alkalmazások futnak. A Web-server Kft. tárhelycsomagjaihoz tartozó
e-mail postafiókok esetén ez a szerver a mail.web-server.hu címen érhető el.

Levelezési listák
Mi az a levelezési lista (mailing list), hogyan működik
A levelezési lista (mailing list) eredeti célja az volt, hogy egyetemi tanárok és kutatók
megoszthassák egymással kutatásaikat, tanulmányaikat. Normális esetben ilyenkor elküldik a
levelet több száz embernek – egyenként. Ez azonban nem tűnt megoldásnak, ezért
kifejlesztettek egy programot, ami nyilvántartja ennek a több száz embernek a címet, és a
hozzá (programhoz) érkezett egyetlen levelet automatikusan kiküldi ezeknek az embereknek.
A program emellett megengedi bárkinek, hogy a címét feltegye erre a listára, vagy a saját
címét leszedje róla. Alapvetően ma is így néz ki egy levelezési lista. A kezelőprogram (ami a
“listserv” nevet viseli) továbbfejlődött, és már nemcsak tanárok és kutatók használják. Ma
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már rengeteg levelezési lista létezik, különböző témákkal. Egy listára az adott témában
érdeklődők jelentkeznek. Ha valaki küld egy levelet a listára, azt az összes tag megkapja, és
bárki válaszolhat neki. Témák tekintetében teljes a választék, a tengeralatti fényképészettől, a
Holdutazáson és a nyelveken át egészen az üzleti információkig mindent megtalálhat. A
levelezési listák előnye, a sima e-maillel szemben egyértelmű, Önhöz hasonló érdeklődésű
emberekkel kerül kapcsolatba, szakértőket kérdezhet meg az adott témában, felfedezéseit,
találmányait, írásait közzéteheti, és a témában érdeklődők fogják azt olvasni, bírálni stb. A
beszélgetések nem olyan “egyhangúak”, hiszen nemcsak két ember beszélget (bár két ember
beszélgetése sem feltétlenül egyhangú), hanem bárki, bármikor beleszólhat. Persze lehetőség
van a beszélgetést magán e-mailként folytatni. Ilyenkor a választ nem a listának küldi, hanem
közvetlenül a címzettnek. Nézzük meg nagy vonalakban, hogyan is működik egy levelezési
lista. Valaki jelentkezni akar. Jelentkezési szándékát elküldi a listát kezelő programnak, ami a
címet hozzáteszi a listára jelentkezettekhez. Ha egy levél érkezik a lista címére, azt a program
automatikusan elküldi az összes címre, ami ezen a listán szerepel. A címzettek a leveleket egy
“személyre szóló” email-ként kapják meg. Ha valaki nem akarja ezeket a leveleket kapni,
akkor küld egy kijelentkező parancsot a programnak, ami erre kiveszi a címét a listából.
Levelezési listák fajtái
Nyitott egy lista, ha bármilyen levél, amit a lista címére küldenek, automatikusan továbbításra
kerül mindenkinek. Egy széles körben elterjedt listafajta még a moderált lista. Ezt legjobban a
cenzúrált szóval lehet jellemezni. A lista címére érkező leveleket először a lista tulajdonosa
nézi meg, és csak az ő beleegyezésével kerül továbbításra a lista tagjai felé. Ezzel elérhető,
hogy csak értelmes leveleket kapnak a lista tagjai. A harmadik lehetőség, hogy a listára csak
bizonyos emberek küldhetnek leveleket, a többség csak olvashatja. Ilyenek lehetnek például
hírlevelek, különböző elektronikus kiadványok stb.
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E-ügyintézés
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere.
Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel
biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást
nyújtó szervekkel.
Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu
www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu oldalon.

Kormányzati

Portálon

található,

a

Az Ügyfélkapu használatához Önnek létre kell hoznia személyes ügyfélkapuját, mely a
következő lépésekből áll: Regisztrációt kell kezdeményeznie, igazolnia kell
személyazonosságát (hitelesítés), alá kell írnia az Adatszolgáltatási nyilatkozatot, majd
személyes ügyfélkapuját aktiválni kell egyszer használatos kódjával (első belépés).

Mire jó az Ügyfélkapu?
A közigazgatási ügyintézésben célszerű és hasznos az egységes, könnyen áttekinthető
ügymenet. Ezt az egységességet az Interneten az Ügyfélkapu valósítja meg, egyfajta
egyablakos ügyintézésként. Amennyiben Ön létrehozta személyes ügyfélkapuját, azzal olyan
elektronikus szolgáltatásokat használhat a Kormányzati Portálon keresztül, amelyeket a
különböző közigazgatási szervek nyújtanak.
A személyes ügyfélkapu létrehozása tehát még nem jelenti a portálon elérhető szolgáltatás
igénybevételét is, az csupán a "kapu" ezekhez. A közigazgatás internetes szolgáltatói - például
az APEH vagy a MeH - szolgáltatásaikkal az "Ügyfélkapu mögött" várják - az Ügyfélkapun
keresztül belépő - internetes ügyfeleiket.
Személyes ügyfélkapuja létrehozásakor Önnek (egy okmányirodában) egyszer át kell esnie
egy azonosítási eljáráson (kivéve a meghatározott minősítésű elektronikus aláírással
rendelkezőket).

Ki használhatja az Ügyfélkaput?
Ügyfélkapu létrehozását bármely természetes személy kezdeményezheti. A személyes
ügyfélkapu létrehozásához azonban azonosítani kell magát. A felhasználó
személyazonosságát igazolhatja:
1. Személyazonosító igazolvánnyal,
2. Útlevéllel,
3. 2001. január 1. után kiállított vezetői engedéllyel.
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az
azonosítás az útlevél, valamint - ha azzal rendelkezik - a magyarországi tartózkodásra jogosító
engedély alapján történik.
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Milyen adatokat kell megadnom a regisztráció során?
Az elektronikus közigazgatási ügyintézéshez személyes ügyfélkapu létesítésekor szükséges az
Ön azonosítása. A folyamat során Önnek a következőket kell megadnia:
1. Családi és utónév,
2. Születési családi és utónév,
3. Születési hely,
4. Születési idő,
5. Anyja születési családi és utóneve,
6. Állampolgárság,
7. Neme,
8. Felhasználói név,
9. Elektronikus levélcím.
Amennyiben a megadott adatokban változás következne be, azt az okmányirodában be kell
jelenteni. A személyi adatok (1-7) megváltozását csak személyesen, az elektronikus levélcím
változtatására vonatkozó igényt elektronikus formában, az Ügyfélkapun keresztül is be lehet
jelenteni.
él vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik.
14-18 év közötti személy esetén a gondviselő jelenlétében - és egyben tudomásával - van
lehetőség Ügyfélkapu-regisztráció létesítésére. A 14-18 év közötti korlátozottan
cselekvőképes személy az Ügyfélkapun keresztül használható szolgáltatásoknak csak
korlátozott körét használhatja. Pl: Felvételi jelentkezés, TAJ-szolgáltatások, Okmányirodai
időpontfoglalás.
Fizetni kell az ügyfélkapu létrehozásáért?
Nem, egy (1) személyes ügyfélkapu létrehozása ingyenes. A felhasználó azonban több
ügyfélkapu létesítését is kezdeményezheti. A második és minden további személyes
ügyfélkapu létesítéséért kapunként az általános tételű eljárási illetékkel megegyező összegű
regisztrációs díjat kell fizetni (jelenleg ez 2200 Ft).
A regisztrációs adatok (jelszó, felhasználói név, érvényesség) megváltoztatása nem minősül
második ügyfélkapu létesítésének.
Mennyi ideig érvényes a személyes ügyfélkapum?
Egy már létrehozott személyes ügyfélkapu érvényességi ideje az Ön által - aktiváláskor adott
jelszó érvényességi idejével azonos. Ez alapesetben a rögzítéstől számított 5 év.
Természetesen az okmányirodai regisztráció során Ön ennél kevesebb időt is megadhat.
Az Ön személyes ügyfélkapuja érvényességi idejét az okmányirodában vagy az
ügyélkapujában az adatok módosításánál. meghosszabbíthatja.
Amennyiben a jelszó érvényességi idejének lejárta előtt nem rendelkezik személyes
ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról, úgy a személyes ügyfélkapuja
automatikusan megszűnik, adatai törlődnek.
Ügyfélkapus szolgáltatások



Adó- és járulékbevallás (6)
Internetes okmányiroda (3)
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Az internetes okmányiroda jelenleg időpontfoglalásra és hatósági ügyek elektronikus
előkészítésére, és néhány ügy teljes elektronikus ügyintézésére ad lehetőséget, attól függően,
hogy Önnek milyen regisztrációja van.
Véglegesített regisztrációval az összes internetes okmányirodai szolgáltatást igénybe veheti
(időpontfoglaláshoz nem kell használnia személyes ügyfélkapuját!).
Ideiglenes regisztrációval egy alkalommal tud csak ügyet indítani. Ebben az esetben az
ügyintézéskor az okmányirodában könnyen hitelesítheti regisztrációját. Ne feledkezzen meg
arról, hogy az ideiglenes regisztráció csak 30 napig él!
A rendszerbe az összes okmányiroda be van kötve, a térképen megtalálhatja a lakóhelyéhez
legközelebb esőt. A Kormányzati Portál hivatalkeresőjével megkeresheti az Önhöz
legközelebb eső intézményt.
Az ügyfél az internetes okmányirodában elektronikus úton előkészítheti egyes közigazgatási
ügyeinek intézését. A rendszer segíti az ügyfelet az ügy intézéséhez szükséges nyomtatvány
kitöltésében, a mellékelendő okiratok összegyűjtésében, valamint az okmányirodai
megjelenéshez szükséges időpont-egyeztetésben.
Ügyei intézése céljából időpontot foglalhat a közigazgatási szervnél (pl. okmányirodában),
ahol a megadott időpontban az előzetes egyeztetésnek megfelelően intézhetők az ügyek. A
tényleges ügyintézési idő csökken, mert az internetes okmányiroda segítségével elérhető
közigazgatási szervnél előzetesen már megtörténik a hatósági ügy előkészítése.
Az elektronikusan előkészíthető ügyek listája

Az elektronikus kereskedelem
Az elektronikus kereskedelem általános fogalom, amely a kereskedelmi tranzakciók
informatikai eszközökkel, számítógép hálózatok közvetítésével történõ lebonyolításán túl, a
technikai eszközöket, módszereket és szolgáltatásokat is jelenti, amelyek az elektronikus
társadalom más területein, így az államigazgatás elektronikus szolgáltatásaiban is
felhasználhatók. A fejlett országokban egyre nagyobb teret kap az államigazgatási szervek online elérése, nem csupán az állampolgárok gyors és olcsó informálása céljából (honlapok
fenntartása az aktuális információk, rendeletek, stb. közzétételére), hanem a tényleges
ügyintézés eszközeként. Így jelentek meg az elektronikus rendszerek a központi kormányzati, és önkormányzati közbeszerzés területén, majd a rutinszerû adat-szolgáltatásokban és az
egyszerûbb ügyek intézésében is.
Lakcímváltozási és lakcímigazolvány ügyintézésen belül:
1. Lakóhelyváltozás bejelentése
2. Tartózkodási hely létesítése, megújítása, megváltoztatása, megszüntetése
3. Ideiglenes külföldi tartózkodás és visszatérés bejelentése
4. Lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt
5. Lakcímigazolvány cseréje címváltozás miatt
6. Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt
7. Lakcímigazolvány pótlása
Egyéni vállalkozói igazolvány ügyeken belül:
1. Vállalkozás adatainak módosítása
2. Vállalkozói igazolvány pótlása és cseréje
3. Vállalkozói igazolványról szóló hiteles másolat kiadása
Anyakönyvi ügyeken belül:
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1. Születési anyakönyvi kivonat igénylése
2. Házassági anyakönyvi kivonat igénylése
3. Halotti anyakönyvi kivonat igénylése
4. Hatósági bizonyítvány igénylése születési anyakönyvből
5. Hatósági bizonyítvány igénylése házassági anyakönyvből
6. Hatósági bizonyítvány igénylése halotti anyakönyvből
Gépjárművezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeken belül:
1. Nemzetközi jogosítvány igénylés
Járműkísérőlap-ügyben
1. Járműkísérőlap rendelése
Mozgássérültek parkolási igazolványa ügyében
1. Parkolási igazolvány kérelem
Gépjárműigazgatási ügyeken belül
1. Új jármű forgalomba helyezése
2. Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdonosváltás nélkül)
3. Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése és "V" betűjelű ideiglenes
rendszámtábla igénylése
4. Külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdonosváltással)
5. Forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése (tulajdonosváltás nélkül)
6. Forgalomból ideiglenesen kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése
(tulajdonosváltás nélkül)
7. Forgalomból véglegesen kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése
(tulajdonosváltás nélkül)
8. Forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése (tulajdonosváltással)
9. Forgalomból ideiglenesen kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése
(tulajdonosváltással)
10. Forgalomból véglegesen kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése
(tulajdonosváltással)
11. Jármű forgalomból történő kivonása kérelemre
12. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása kérelemre
13. Jármű forgalomból történő végleges kivonása kérelemre
14. Jármű forgalomból történő végleges kivonása és "Z" betűjelű rendszám igénylése a
jármű végleges külföldre vitele esetén
15. Jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás)
16. Egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos ügyek
17. További tulajdonos felvitele
18. Tulajdonos/üzemben tartó lemondása
19. Forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek
20. Forgalmi engedély cseréje megrongálódás miatt
21. Forgalmi engedély cseréje gyártási hiba vagy a hatóság téves bejegyzése miatt
22. Forgalmi engedély pótlása
23. Törzskönyvokmány cseréje, pótlása
24. Törzskönyv cseréje megrongálódás, gyártási hiba vagy a hatóság téves bejegyzése
miatt
25. Törzskönyv pótlása
26. Tulajdonos/üzemben tartó adatainak változása (természetes/jogi személy)
27. Gépjármű műszaki adatainak változása
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Mi az e-felvételi?
Az e-felvételi internetes felsőoktatási jelentkezés, amelyet a www.felvi.hu oldalon keresztül
bárki elérhet, aki úgy dönt, hogy elektronikusan szeretné benyújtani jelentkezését.
Az elektronikus formában benyújtott jelentkezés - amennyiben a jelentkező a felhasználási
feltételeknek megfelelően járt el - teljes mértékben egyenértékű a "hagyományos" (papír
alapú) jelentkezéssel. Az e-felvételizőket a jogszabályok, illetve a felsőoktatási intézmények
felvételi szabályzatai alapján ugyanazok a jogok illetik és ugyanazok a kötelezettségek
terhelik a felvételi eljárásban, mint a hagyományos módon jelentkezőket.
Az e-felvételi szolgáltatás két nagyobb elemből áll: az elektronikus jelentkezésből és az azt
követő ügyintézésből.
Az e-felvételi folyamatának megkezdése előtt olvassa el a Felsőoktatási felvételi tájékoztató
elektronikus jelentkezésről szóló részét, amely megtalálható a www.felvi.hu oldalon.



OEP-szolgáltatások

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező
állampolgárok számára elérhető elektronikus szolgáltatásai. TAJ-szám érvényességének
ellenőrzése. Biztosítotti jogviszony lekérdezés. Betegéletút lekérdezés.
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Elektronikus banki rendszerek (e-banking)
Egy megbízhatóan működő e-banking rendszer kialakításának elengedhetetlen feltétele,
hogy az szervesen illeszkedjen a bank információs rendszerébe. Ez akkor oldható meg, ha a
banki számlavezető rendszer egy integrált információs rendszer, vagyis a bank termékeinek és
szolgáltatásainak nyújtásához minden esetben ugyanazt a rendszert tudja használni, s az egyes
tranzakciók ugyanabban a rendszerben kerülnek rögzítésre.
Az elektronikus banki rendszerek jellemzője, hogy a bank szolgáltatásait az ügyfél
személyes kapcsolat felvétel nélkül (jellemzően otthonról, vagy az irodájából) veheti igénybe,
s információs csatornának valamely elektronikus kommunikációs csatornát használ. Az ebanking rendszereket két fő csoportra lehet osztani, az Online-bankingra illetve Internetbankingra.

Online-banking
Online-bankról akkor beszélünk, ha az ügyfél otthonról, irodájából PC-t, modemet és
telefonvonalat használva létesít összeköttetést a bank központi számítógépével. Szükséges,
hogy az ügyfél számítógépén telepítsék a bank által rendelkezésre bocsátott szoftvert, mely
lehetővé teszi a felhasználó számára a bankszámlájára vonatkozó információk (például:
folyószámla-egyenleg, számlaforgalom, stb.) megjelenítését, valamint az ügyfél által
kezdeményezett tranzakciók elindítását. Természetesen az adatátvitel nem feltétlenül kell,
hogy hagyományos telefonvonalon történjen, az lehet bérelt vonal, ISDN vonal, vagy akár
vezeték nélküli mobil, mikrohullámú, sőt műholdas kapcsolat is.
Az Online-banking rendszereknek két fajtája ismeretes: a Home-banking, valamint az
Office-banking. A két típus között technikai szempontból nincs különbség, csupán a
felhasználók táborában. A Home-banking rendszereknek többnyire lakossági illetve
kisvállalati felhasználói vannak, s így az e rendszeren nyújtott szolgáltatásokra a
nagytömegűség, valamint a standardizált termékek jellemzőek. Az Office-banking
szolgáltatást közép- és nagyvállalati ügyfeleknek kínálják, s itt már lehetőség van egyéni
igények kielégítésére is.(Például a felhasználó számítógépén futó szoftvert az ügyfél
kívánságára a bank szakemberei kiegészíthetik új funkciókkal.)

Internet-banking
Az Internet-banking olyan banki szolgáltatások összessége, melyeket a felhasználó a
World Wide Web segítségével vesz igénybe. A rendszer működéséhez az ügyfélnek a
számítógépen és internetes kapcsolaton túl csupán egy böngésző programmal kell
rendelkeznie, vagyis nincs szükség speciális szoftverekre, csak épp azokra az eszközökre,
amelyek egy internet felhasználónak amúgy is rendelkezésére állnak. Első megközelítésben az
Internet-banking rendszer nem sokban különbözik a fentebb említett Home-banking és
Office-banking rendszerektől. Azonban van néhány apró eltérés, melyek azt valószínűsítik,
hogy az Internet-banking egyre nagyobb teret fog hódítani a Home-banking és Office-banking
rendszerek rovására.
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A legtöbb előny abból adódik, hogy az Internet-bank esetében nincs szükség külön
szoftverre, csupán egy böngészőre. Így ugyanis a bank szolgáltatásait az ügyfél bárhonnan el
tudja érni, ahol van internet csatlakozás, míg a hagyományos elektronikus banknál csak
egyetlen egy gépről tud kapcsolatba lépni a bank központi számítógépével, amelyikre
eredetileg a szoftvert telepítették. Ezen túl, ezt a szoftvert újra és újra frissíteni kell, ezzel
plusz feladatot adva a banknak és/vagy az ügyfelének. Ráadásul a felhasználónak rendszerint
nem csak a bankkal kell szerződnie, hanem a szoftvert gyártó céggel is.
Az Internetbank megoldás olcsóbb a bank számára, hiszen nem kell külön telefonvonalakat
és modemeket fenntartania, s nem kell a felhasználó kommunikációs problémáit megoldania.
Vagyis nem kell olyan informatikai és telekommunikációs feladatokkal foglalkoznia, melyek
nem tartoznak tipikusan egy bank tevékenységi körébe. Nyilvánvaló, hogy az ilyen típusú
telekommunikációs adatátviteli tevékenységet az internetszolgáltatók át tudják vállalni a
bankoktól, s ráadásul olcsóbban és hatékonyabban végezhetik el azt. A banknak csak internet
kapcsolatot kell fenntartania, ami jóval olcsóbb a nagyszámú telefonvonal és modem
fenntartásánál.
Biztonság szempontjából már nem biztos, hogy minden érv az Internet-banking mellett
szól. Egyrészt igaz ugyan, hogy az internetes megoldás esetében a fontos adatok a bank
központi számítógépén vannak, ellentétben a hagyományos rendszerekkel ahol azokat
(jórészt) a felhasználó gépén tárolják. Ez biztonsági szempontból nagyobb kockázatot jelent.
(Egy egyszerű példa: biztonságosabb, ha az ember értéktárgyait a bank széfjében tartja, nem
pedig a párna alatt.) Másrészt viszont az internetes kapcsolat elméletileg kevésbé megbízható
mint egy egyszerű modemes, telefonvonalas kapcsolat, hiszen sokkal több helyen
lehallgatható annál. Azonban ma már léteznek olyan technikák, melyek kielégítik azokat a
biztonsági követelményeket, amelyeket a felhasználók elvárnak banki műveleteik
végrehajtása során.

Az elektronikus kereskedelem
„Kényelmesen, otthonról, jó minőségben, a legjobb áron”
Az elektronikus kereskedelem általános fogalom, amely a kereskedelmi tranzakciók
informatikai eszközökkel, számítógép hálózatok közvetítésével történő lebonyolításán túl, a
technikai eszközöket, módszereket és szolgáltatásokat is jelenti, amelyek az elektronikus
társadalom más területein, így az államigazgatás elektronikus szolgáltatásaiban is
felhasználhatók. A fejlett országokban egyre nagyobb teret kap az államigazgatási szervek online elérése, nem csupán az állampolgárok gyors és olcsó informálása céljából (honlapok
fenntartása az aktuális információk, rendeletek, stb. közzétételére), hanem a tényleges
ügyintézés eszközeként. Így jelentek meg az elektronikus rendszerek a központi kormányzati, és önkormányzati közbeszerzés területén, majd a rutinszerű adat-szolgáltatásokban és az
egyszerűbb ügyek intézésében is.

Kiadványok az Interneten
A klasszikusnak számító adathordozók (könyv, hanglemez, video) elektronikus formában
való megjelenése egyre inkább hozzátartozik a mindennapokhoz. Ha az ember könyvet akar
olvasni, fogja és letölti. Általában zenei anyagot is sokkal olcsóbb mp3-ban beszerezni, mint
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megvásárolni az eredeti kiadványt, és hasonló a helyzet a filmekkel is. Természetesen az
Internet nagyfokú támogatást nyújt ezekhez az elektronikus médiumokhoz, hiszen csupán
file-ok mozgatásáról van szó, amely az Internet klasszikus szolgáltatásai közé tartozik.
Az említett kiadványok igen gyakran szabadon terjeszthetővé, reprodukálhatóvá válnak
azáltal, hogy az Interneten nyilvánosan hozzájuk lehet férni. Ez a tény értelemszerűen teljesen
lehetetlenné teszi a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdések tiszta, ellenőrzött kezelését. Az
Internettel kapcsolatos jogi problémákra a későbbiekben még fogok utalásokat tenni.

Internetes boltok, áruházak
Az imént felsorolt kiadványtípusok Interneten való megjelenésének létezik egy másik formája
is, amikor maguk az adatok nem költöznek fel a hálóra, csupán nyílik például egy virtuális
könyvesbolt, ahol a könyveknek - mintha egy igazi üzletben lennénk - megtekinthetjük a
címét, kiadóját és az árát, majd a megvásárolni kívánt termékeket egy virtuális kosárba
gyűjtve valamilyen procedúra után hozzájuthatunk az áruhoz.
Természetesen léteznek már tervek egy könyvesboltnál vagy egy hanglemezboltnál jóval
nagyobb kínálatú áruházak internetes létrehozására is. Ezek közül az IBM Net.Commerce
szabványát emelném ki, amely várhatóan rövid időn belül alkalmas lesz egy olyan, az
Interneten levő áruház megvalósítására, amelynek méretezési és forgalmi paraméterei elérik
vagy akár felül is múlják a világon ténylegesen létező nagy áruházakéit.
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Biztonsági kérdések
A Cyberspace
A mai cyberspace sokban hasonlít a XIX. századi vadnyugatra. Óriási, feltáratlan terület,
kultúrákban és törvényekben eltérő, nehezen megközelíthető. Néhány nagyobb vállalat saját
tulajdonának tekinti, a “benszülöttek” pedig önállóak és függetlenek. Megfelelő hely új
ötletek, álmok megvalósításához, és megfelelő hely a “banditák” számára. Akik az új
ötletekkel érkeznek, csak le szeretnének telepedni az új világban, azok az átlagos
felhasználók. Mint az életben, itt is vannak, akik TUDNI akarnak mindent. Ennek érdekében
az Internetet darabokra szedik, kielemezik a legkisebb részleteket is, megtalálják az
“átjárókat”, és (a saját érdekükben) be is hatolnak olyan helyekre, ahova egy átlagos
felhasználó nem tud. Ők a hackerek, és munkájukkal sokban hozzájárulnak az Internet
biztonságosabbá tételéhez. A “banditák” az Internet világában a cracker nevet kapták. Ők
szeretnek betörni adatbázisokba, kijátszani a (még nem elég fejlett) biztonsági intézkedéseket,
és a végén nyom nélkül eltűnni. A nyom nélküli eltűnést megtehetik, hiszen általában nem
saját accountjukba bejelentkezve végzik tevékenységüket. Egy másik csoport a cyberpunk
nevet kapta. Ők kevésbé veszélyesek, csak olyan helyekre törnek be, ahova “feltétlenül
szükséges”, de a szerzett információták csak saját céljukra használják, nem élnek vissza vele.
Belőlük kerülnek ki a cyberterroristák, akiket valaki fizet azért, hogy betörjenek, és sok
esetben nemcsak betörnek, hanem rombolnak is. Az előbb említett “banditák” szerencsére
kevesen vannak, de azért terjedhetnek/terjedhettek el, mert használni tudják mások accountját. Talán még észre sem veszi, de Ön is minden egyes bejelentkezése alkalmával lehetőséget
ad valakinek, hogy megtudja a jelszavát. És ha már tudják a jelszavát, akkor nincs megállás…
Magyarázkodhat, hogy “De hisz az nem is én voltam.” A Ön felelőssége, hogy a jelszavát
senki ne tudja meg.

Jelszavak
Néhány tanács, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen a jelszavad védelme érdekében:









A legegyszerűbb, hogy SENKINEK nem adja oda a jelszavát. A jelszónak az a
lényege, hogy Ön kívül senki ne férhessen hozzá az accountjához.
SOHA ne írja le a jelszavát, főleg ne a számítógépe közelébe.
SOHA ne engedje, hogy amíg gépeli a jelszavát, valaki hátulról nézze. Ez a
jelszólopás leggyakoribb formája.
SOHA ne küldje el a jelszavát senkinek levélben.
Ha teheti, rendszeresen változtassa meg a jelszavát.
Ne válasszon olyan szót jelszónak, ami egy szótárban megtalálható. Amikor a
jelszavát beállítja, kódolás után egy file-ba mentődik. Nagyon könnyű kitalálni a
jelszavát, ha egy szótár összes szavát hasonlóan kódolja valaki, és ezután keres
egyezéseket.
SOHA ne használja az azonosítóját (account név) jelszónak. Mindenki ezzel kezdi a
próbálkozást.
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Az előző pont folytatásaként: ne válasszon olyan szót, aminek közvetlenül van Önhöz
köze. Ilyenek például a családtagok nevei, becenevek, születési dátum, rendszám,
telefonszám stb.
Érdemes minimum 8 karakter hosszú, betűkből és számokból álló jelszót választani.
Nagyon biztonságos és könnyen megjegyezhető, ha jelszónak egy tetszőleges vers
szavainak kezdőbetűit választjuk.
SOHA ne használja ugyanazt a jelszót több rendszeren. Ha több rendszert használ,
mindegyikre legyen külön jelszava.
Legyen nagyon óvatos, ha a Hálón egy másik gépre jelentkezik be Telnettel. Ilyenkor
a jelszava minden kódolás nélkül, egyszerű szövegként van elküldve, és nagyon
egyszerűen “elkapható” útközben. Mostanában jelent meg különböző programokban a
secured mode támogatása. Ilyenkor WWW és adatbázisok esetében az egész
dokumentum kódolva van, Telnet esetében pedig a jelszó kerül kódolásra.
Ha bármi különöset vesz észre az accountjával kapcsolatban, AZONNAL változtassa
meg a jelszavát, és értesítse a szolgáltatót is. Sokan az első jeleket úgy fogják fel, hogy
“kisebb technikai problémák a rendszeren”. Pedig egy account feltörése gyakran az
egész rendszert veszélyeztetheti.

Ki olvassa a leveleit?
Mielőtt nagyon személyes, és üzleti levelezésbe kezd, nem árt, ha tudja, hogy a Ön leveleit
nemcsak Ön és a címzett olvashatja el. Az Internet szolgáltatójának lehetősége van arra, hogy
elolvassa a Önnek érkezett, az Ön által írt levelet. Ugyanezt megteheti a címzett szolgáltatója,
bármelyik másik közbeeső állomás. Joggal kérdezheti, hogy van-e joguk ehhez. Van. Sőt,
néha nemcsak joguk, hanem kötelességük odafigyelni egy-egy felhasználó leveleire. Fogja fel
az egészet úgy, mintha egy nyílt levelezőlapot adna fel. Útközben mindenki el tudja olvasni,
aki nagyon el akarja. Mit csinál ilyenkor? Az életben belerakja egy borítékba, és leragasztja.
Nos, erre van lehetőség a Hálón is, különböző biztonsági programok segítségével. Az egyik
ilyen (legjobban elterjedt) program a Pretty Good Privacy (PGP). Ennek a részletes leírásába
most nem megyünk bele. A lényege annyi, hogy úgy kódolhatja a levelet, hogy kódolás után
azt csak a címzett tudja dekódolni és elolvasni (csak a kódolt file-t látva még Ön sem tudja
elolvasni!). Ez elég jó biztonságot nyújt, de ez is feltörhető, ha nem elég óvatos. (Persze ezt
nehezebb feltörni, mint a jelszavát.)

File-ok levélben…
Láthatja, hogy az email egy igen érdekes, összetett, komplex szolgáltatás. Bizonyos esetekben
azonban veszélyes is lehet. Ha FTP-zik levélen keresztül, általában biztos lehet abban, hogy
nem fog vírusos programokat kapni (ez persze az FTP szerver gazdájától függ). Arra azonban
vigyázzon, ha egy ismeretlen címről kap file-t (amit nem Ön kért), az lehet vírusos. Levélben
azonban csak egy file útján kaphat vírust, és az a vírus csak akkor indul el, ha a kapott file-t
elindítja. Néha a Hálón van egy-egy “hullám”, amikor rémhírek terjengenek arról, hogy ha
“X” témában levelet kap, és a levelet elolvassa, akkor vírust kap. Azzal, hogy elolvas egy
levelet, nem kaphat vírust!

…és file-ok máshol
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Ha FTP szerverekről tölt le file-okat, felmerül a kérdés, hogy azok a file-ok vajon
vírusmentesek-e. A legjobb tanács ilyenkor az, hogy kérdezzen meg másokat, hogy az adott
szerverrel milyen tapasztalataik vannak. Az esetek 99%-ában nem fog vírusokat találni
kereskedelmi és oktatási intézmények szerverein. A rendszergazda mindig átnézi az
újdonságokat, és csak a vírusmentes anyagokat teszi fel. Ezért nem célszerű az uploads,
unchecked, vagy hasonló nevű könyvtárakból letölteni. Ezek még nem lettek átnézve, és
általában nem is tud belőlük letölteni (csak írni van joga).

Tűzfal
Mi az a hálózati tűzfal?
A hálózati tűzfal biztonságot nyújt egy adott hálózatnak egy másik hálózattal szemben.
Többféle tűzfal létezik, a védés módja is eltérő. Alapvetően egy tűzfal két fő funkciót lát el:
az egyik gátolja a forgalmat; a másik engedélyezi.
Miért kellene nekem egy tűzfal?
Az Internet, mint minden más társadalom, tele van “bunkókkal”, akik élvezik az elektronikus
formáját a falfirkálásnak, levélszekrény-gyújtogatásnak, rongálásnak, folytonos dudálásnak,
éjszakai lármázásnak. Az Interneten van, aki dolgozni szeretne, és van, aki jogosan meg
szeretné védeni az adatait. A tűzfal lényege, hogy a “bunkókat” távol tartsa a rendszertől, és
közben hagyja, hogy Ön nyugodtan dolgozzon.
Mi ellen tud megvédeni egy tűzfal?
Néhány tűzfal csak email forgalmat enged át, így védve a hálózatot minden külső támadástól
(kivéve persze az email-en keresztülieket). Más tűzfalak kevesebbet korlátoznak, és csak
azokat a rendszereket, szolgáltatásokat nem engedik át, amelyek problémát okozhatnak.
Általában a tűzfalak úgy vannak konfigurálva, hogy a külső világ bejelentkezését, és a
hálózathoz való hozzáférését ne engedélyezzék. Így a belső hálózaton kívülről senki nem
tudja elérni a gépeket. A bentről kifelé történő kommunikációt azonban engedik, tehát a
hálózat felhasználói semmit nem vesznek észre.
Mi ellen NEM tud megvédeni egy tűzfal?
A tűzfal nem tudja megvédeni olyan támadásokkal szemben, amik nem mennek át magán a
tűzfalon. A titkos adatok nemcsak az Internet felé “szökhetnek ki”. Számolni kell a szokásos
módszerekkel is: az adatokat egy lemezen is el lehet lopni. A tűzfal továbbá nem tud
megvédeni a vírusoktól sem. Rengeteg kódolási technika létezik, ami a bináris file-ok
hálózatok közötti továbbítását segíti, és rengeteg féle és felépítésű vírus van közkézen. Ezeket
mind képtelenség “röptében”, a tűzfalon való áthaladáskor ellenőrizni. A tűzfal tehát nem
helyettesíti a felhasználókat. Az ilyen jellegű problémákat nekik kell megoldani. De ezek
észrevehető dolgok (hiszen ha levélben kap egy file-t, akkor azt nem tudja “öntudatodon
kívül” elindítani), a nem észrevehető dolgok ellen biztonságot tudnak nyújtani a tűzfalak.
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Vírusmentes PC otthon, biztonságos oldalak
A számítógépes vírus olyan program, amely saját másolatait helyezi el más, végrehajtható
programokban vagy dokumentumokban. Többnyire rosszindulatú, más állományokat
használhatatlanná, sőt teljesen tönkre is tehet. 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. A vírus csupán egyike a rosszindulatú szoftverek (malware) számos
típusának. Ez megtéveszthető lehet a számítógép-felhasználók számára, mivel mára
lecsökkent a szűkebb értelemben vett számítógépes vírusok gyakorisága, az egyéb
rosszindulatú szoftverekhez, mint például a férgekhez képest.
Bár a számítógépes vírusok lehetnek kártékonyak (például adatokat semmisítenek meg), a
vírusok bizonyos fajtái azonban csupán zavaróak. Némely vírus késleltetve fejti csak ki
hatását, például csak egy bizonyos számú gazdaprogram megfertőzése után. A vírusok
domináns kártékony hatása az ellenőrizetlen reprodukciójuk, mely túlterhelheti a
számítógépes erőforrásokat.
Napjainkban (2009), az internet térhódításával vírusok már valamivel kevésbé gyakoriak,
mint a hálózaton terjedő férgek. Az antivírus szoftverek, melyeket eredetileg a számítógépes
vírusok elleni védelemre fejlesztettek ki, mára már képesek a férgek és más veszélyes
szoftverek, mint például a kémprogramok (spyware) elleni védelemre is.
2008-ban a Google elindított egy vírus elleni kampányt úgy, hogy megpróbálja elkapni a
vírusterjesztő oldalakat, és azt a keresési találatokban vírusos oldalként megjeleníti.

-32/100-

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület
7477 Szenna, Kossuth Lajos utca 14.
Telefon: 20/943-94-82 E-mail: orban.balazs1@gmail.com

A munka digitális világa-munkakeresés és
munkavállalás az internet segítségével
A 21. században lehetőség nyílik arra, hogy munkánkat nem a munkahelyen, hanem otthon
végezzük el. Ezt röviden távmunkának nevezzük.
Mi a távmunka?
A távmunkának tekintjük a munkavégzésnek azt a formáját, amikor a munkavállaló nem a
hagyományos munkahelyen, hanem attól távol végzi el rendszeresen napi munkáját, melynek
eredményét a kommunikációs és információs technológiák alkalmazásával juttatja el
munkaadójához
E definíció szerint három alapvető tényező egybeesése határozza meg a távmunkát.
Távmunkavégzésről beszélünk tehát, ha
alternatív munkahelyen, ami lehet saját otthon, teleház, távmunka-központ, teleiroda,
közlekedési eszközök, stb. történik a munkavégzés (Sokan hiszik azt tévesen, hogy a
távmunka egyelő az otthoni munkával pedig valójában annál szélesebb fogalom - lényege a
munka helytől függetlensége: a munkát ott végzi a dolgozó, ahol az számára a
legkényelmesebb, ahol a munka környezete legideálisabb. Természetesen az otthonról végzett
távmunka a legelterjedtebb.)
önállóan és rendszeresen, azaz heti egy-két vagy minden nap végzi munkáját a
munkahelyétől távol a dolgozó. (Ezek szerint tehát a munkahelyről munkaidő után
alkalmanként hazavitt, túlórában otthon befejezett munka nem tekinthető távmunkának. Ezzel
szemben, ha valaki minden héten legalább 1-2 nap rendszeresen otthon dolgozik, és ezt
munkáltatójával való közös megegyezés alapján, munkaidőben teszi, már távmunkáról
beszélünk. Az amerikai távmunkások nagy része ma már ilyen módon dolgozik, őket nevezik
angolul telecommutereknek.).
elektronikus úton valósul meg a kapcsolattartás a munkaadóval - sok tekintetben hasonlít
a távmunka a Magyarországon hagyományos kisipari bedolgozó tevékenységhez, de
bedolgozás nem azonos a távmunkával. A távmunka elsősorban szellemi tevékenységet,
íróasztal, illetve számítógép mellett végezhető munkát jelent, melynek terméke többnyire
elektronikus formában továbbítható.
Érdekes módon, ha távmunkával kapcsolatos információt keresünk a weben, azt tapasztaljuk,
hogy a témával foglalkozó angol nyelvű oldalakat nyitó kulcsszó nem a tükörfordításból
adódó "telework", ami ugyan szintén létező és használt szó a távmunkára, sokkal
gyakrabban botlunk a "telecommuting" kifejezésbe, melyet ugyancsak a távmunka szóval
fordíthatunk magyarra.
Jack Nilles 1973-ban a következőképpen értelmezte a két fogalmat
"Telework"-ről beszélünk akkor, ha a munkával kapcsolatos utazásokat az információtechnológia valamely formája (pl. távközlés vagy számítógép) helyettesíti.
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"Telecommuting"-et értünk az alatt: amikor nem a dolgozó utazgat a munkahely és otthona
között, hanem a munkája. A munkavállaló a hét egy vagy több napján munkáját nem a cég
székhelyén, hanem saját otthonában, vagy a helyi teleházban végzi. A lényeg, hogy a
távmunkás kevesebbet, vagy egyáltalán nem jár be (to commute=ingázik) a munkahelyére és
vissza.
A távmunkás foglalkoztatásban élen járó AT&T menedzsmentjének megfogalmazása szerint:
"a távmunka egy olyan üzleti stratégia, amely a kommunikáción alapuló irodatechnológia
hatékony használatával a rugalmas munka környezetet támogatja, és ez által mérhető üzleti
értéket teremt mind a vállalat mind az egyén mind ügyfelei számára"
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Az internet működése és története
A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az internet és
szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai, tudományos, sőt
társadalmi átalakulást hordoz, amelyet érdemes részletesebben is szemügyre vennünk.
Azáltal, hogy a számítógépek az emberiség mind több tagjának lép be az életébe, új
korszaknak, újfajta társadalmi rendnek nézünk elébe. Már az, hogy a különálló számítógépek
a mechanikus szellemi munka nagy részét elvégezhetik (pl. könyvelés), nagy áttörést jelentett.
A globális számítógépes hálózat kialakulása azonban olyan forradalommal ér fel, amely
jelentőségében az ipari forradalomhoz hasonlítható. Az emberi élet többé már nem lesz olyan,
mint korábban, a hálózat mindennapi társunkká, életünk szerves, nélkülözhetetlen részévé
válik, ugyanúgy, mint a bennünket körülvevő gépek. A globális számítógépes hálózathoz
kapcsolódó emberek szabadon, és szinte azonnal juthatnak hozzá hírekhez, méghozzá több,
egymástól független forrásból, és ugyanígy egymással is kapcsolatba léphetnek.

Hálózati protokollok
Protokolloknak a számítástechnikában egy pontosan, sok esetben szabványban rögzített
eljárást nevezünk. Leggyakrabban az adatátvitel szabályait nevezzük protokollnak. A hálózati
protokollok feladata, hogy a számítógépek közt (a fizikai eszközök, például hálózati kártya,
modem, stb. segítségével) az adatokat 1. elküldje, ill. 2. az adatok átvitelét ellenőrizze. A
homogén, kisméretű helyi hálózatok jellemző protokolljai például: IPX/SPX (Novell
hálózatban), NetBEUI (Microsoft hálózatban). Heterogén, nagy kiterjedésű hálózatok
jellemző protokollja az Internet Protokoll, ill. párja, a TCP (Transmission Control Protocol,
adatátvitel vezérlési protokoll). Általában együtt, TCP/IP-ként említjük. A TCP/IP az internet
jellemző hálózati protokollja, egy számítógépet IP-címével azonosítunk a hálózaton.
A TCP/IP-re épülnek az internet magasabb szintű protokolljai, például az FTP (File
Transfer Protocol, fájlátviteli protokoll), HTTP (Hypertext Transmission Protocol, az ún.
hipertext-átviteli protokoll), illetve az elektronikus levelezés protokolljai (SMTP, POP3,
X400 stb.). Leegyszerűsítve tehát az internet olyan számítógépekből áll, amelyeket a TCP/IP
protokoll köt össze számítógépes hálózatba. A protokoll (és általában a csomagkapcsolt
hálózatok) működésének elve a következő: az egymástól nagy távolságra levő számítógépek
nincsenek egymással közvetlen kapcsolatban, de mind kapcsolódnak a hálózathoz. A kliens
gép elküld a kiszolgálónak egy adatsort, melyben leírja, milyen adatokra van szüksége. A
szerver a kért adatot (fájlt) darabokra bontja, úgynevezett frame-ekre (keretekre), melyek
mérete egyforma, és tartalmazzák a kért fájl darabjain kívül a kliens és a szerver gép címét,
valamint a küldött adattöredékre vonatkozó információkat (pl. a teljes fájlban elfoglalt helye).
Az egyes frame-ek, akár eltérő úton is, egyenként jutnak el a klienshez, amely a töredékeket
összeállítja. Előfordulhat, hogy a csomagok más sorrendben, hiányosan, vagy több
példányban érkeznek meg a klienshez. Ennek kezelése is a TCP/IP feladata.
11000000 10101000 00110010 10000010
A TCP/IP hálózatokban a számítógépeket egységes címzési rend alapján azonosítjuk. Minden
egyes gép egyedi hálózati címmel, az úm. IP-címmel rendelkezik. A 4 byte-os cím byte-jait
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pontokkal választjuk el egymástól (pl. 192.168.50.130 ld. fenn). A címeket egy amerikai
szervezet, a NIC (Network Information Center) osztja ki, de általában nem közvetlenül,
hanem területi megbízottjain keresztül. Egy vállalat vagy szervezet internetszolgáltatójától
mindig címtartományt kap, amelyen belül szabadon jelölheti ki gépeinek címét.
A vállalatok vagy szervezetek méretüknek megfelelően háromféle címtartományt (címtípust)
kaphatnak. A címtartomány típusát az IP-cím első bitjei jelzik. Ezután következik a hálózat
azonosítására szolgáló bitsor (NetID), majd a hálózaton belül a gépek azonosítására szolgáló
szakasz (HostID).
Az igen nagy méretű, sok számítógépet üzemeltető szervezetek ún. A osztályú címekhez
juthatnak. Ekkor az első bit 0, a hálózat azonosítására az első byte fennmaradó részét
használjuk. A hálózaton belüli gépek azonosítására a fennmaradó három byte használható.
A közepes méretű cégek címtartománya a B címosztály. Ebben az első bit 1, a második 0. Az
intézményt ebben az esetben az első két byte azonosítja, a hálózat gépeit pedig az utolsó kettő
byte.
A C címosztály a kisebb, kevesebb gépet üzemeltető cégek ellátását szolgálja. A cím első és
második bitje ebben az esetben 1, a harmadik 0. A hálózat azonosítására az első három byte-ot
használjuk, a hálózaton belüli gépek azonosítására az utolsó byte szolgál.

A

1-126

Ilyen
típusú
(szervezetek)
maximális száma
126

B

128-191

16 384

65 534

C

192-223

2 097 151

254

Első
Címosztály
értéke

byte

hálózatok A
hálózaton
belüli
gépek
maximális száma
16 777 214

Látható, hogy a fenti példa IP-cím a C címosztályba tartozik.
A számokkal a számítógép elboldogul, de az ember nehezen jegyzi meg. Ezért az Internetcímekhez hozzárendelnek egy nevet, az ún. domén- (tartomány-) nevet (FQDN, Fully
Qualified Domain Name). A doménneveket úgy adhatjuk meg, hogy azok minél többet
eláruljanak az adott számítógépről.
Vegyünk egy példát. Az egyik magyar internetes kereső kiszolgálójának neve a következő:
altavizsla.matav.hu
Ha a gép nevének részeit jobbról balra haladva sorba vesszük, akkor juthatunk el magához a
géphez. A doménnevek felépítése a következő:


A .hu az ország kétbetűs kódja, (jelen esetben Magyarországé). Ez az USA-n kívül
általános, pl. Finnországé .fi, Hollandiáé .nl, Németországé .de, Angliáé .uk, Ausztriáé
.at, stb., míg az amerikai címek három betűre végződnek. Ezek az ún. felső szintű
doménnnevek (TLD, Top Level Domain). Az USA-beli címek arra utalnak, hogy azok
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fenntartója milyen tevékenységet végez. Jellemző végződései pl.: .edu (oktatási
intézmény), .com (kereskedelmi), .gov (kormányzati hivatal), .mil (katonai szervezet),
.org (nonprofit szervezet), .net (hálózati ellátó központ), .int (nemzetközi szervezet).
Előfordulhat, hogy felső szintű doménnevet találunk olyan gép neve mellett, amely
nem az USA-ban működik. Ez azt mutatja, hogy a gép üzemeltetői fontosabbnak
tartják az intézmény típusát annál, hogy az mely országban működik (pl. a
www.showder.com, www.demszky.net, vagy a linux.rulez.org nevű gépek
Magyarországon találhatók.).




A "matav" az üzembentartó szervezet, cég megnevezése. A nagy intézmények sok
számítógépet kötnek az Internetre: ezek a gépek mind egy egyedi doménen,
tartományon belül vannak. A doménnév tehát az intézmény meghatározására szolgál;
minden internetre kapcsolódni kívánó intézménynek először is doménnevet kell
regisztráltatnia az internetet felügyelő szerveknél.
Az "altavizsla" pedig az illető egyedi gép neve - minden gépnek, ugyanúgy, mint
minden felhasználónak, saját (a doménen belül egyedi) neve van a hálózaton. Ezt
sokszor host-névnek is nevezik. A név eleje gyakran nem gépet jelöl, hanem arra utal,
hogy milyen szolgáltatást (mail.matav.hu, irc.sote.hu, www.mkogy.hu, ftp.kfki.hu,
stb.) veszünk rajta igénybe. Így például a www.symantec.com és az ftp.symantec.com
ugyanaz a gép lehet.

A gépek azonosítóinak ezen alakja a betűket és szavakat kedvelő emberek kedvéért áll
rendelkezésre, a gép elsődleges azonosítója valójában az IP-cím. A számok nevekre való
lefordítását az ún. domain name serverek végzik; ez az egyes doméneken belüli, általánosan
elterjedt szolgáltatás. A név helyett mindig használhatjuk az IP-címet is - ez fordítva nem
feltétlenül igaz.
Amikor az internet szolgáltatásait használjuk, a valóságban nem közvetlenül számítógépek
kommunikálnak más számítógépekkel, hanem számítógépeken futó programok
kommunikálnak más számítógépeken futó programokkal. Az internet a kliens/szerver modell
alapján működik. Amikor tehát az internet szolgáltatásait használjuk, akkor tulajdonképpen
két programot veszünk igénybe: a klienst és a szervert. A kliensprogram az, amelyik a lokális
terminálunkon fut, ez a program jeleníti meg képernyőnkön az információkat, fogadja a
billentyűleütéseket és az egérrel végrehajtott műveleteket, valamint visszakeresi az igényelt
információt a szerveren. A szerverprogram abban a számítógépes rendszerben fut, amelyik a
szolgáltatást biztosítja. Várja a felhasználók igényeit, és a kliensek számára az információkat
biztosítja. A legtöbb esetben a felhasználónak csak azzal kell törődnie, hogy miként működik
a kliensprogram. Ugyanis ez az a program, amelyet használ, amellyel dolgozik, és a munka
azon része, amelyet a szerver végez, láthatatlan számára. Az internettel kapcsolatos feladatok
végrehajtása során a háttérben valószínűleg több különböző szerver fogja az igényeinket
kezelni. Ha valamelyik irat váratlanul hozzáférhetetlenné válik, akkor ennek valószínűleg az
az oka, hogy egy olyan szerverrel próbáltuk meg fölvenni a kapcsolatot, amelyik éppen nem
üzemel.
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Egy számítógépen egyszerre több kliens- és szerverprogram működhet. Hogy ezek
kommunikációja ne keveredjen össze, kapukat (portokat) használunk, melyeket szám vagy
név azonosít.
A portok használata nem szabványos, de a legtöbb kiszolgáló úgynevezett "jól ismert kapun"
(well known port) várja a kliensek felől érkező kéréseket. Az ábrán a Lotus.domino szerver
konzol látható. A szerver egyszerre biztosít web- (HTTP) szolgáltatást a 80-as porton (ez
annyira "well known", hogy ki sem írja), News (NNTP) szolgáltatást a 119-es porton,
levelezési (POP3 és IMAP) szolgáltatásokat a 110-es és 143-as porton, valamint címtárszolgáltatást a 389-es porton. A kliensprogramok a használt portok számát általában elrejtik a
felhasználó elől, az esetek többségében a felhasználónak erről nem kell tudnia.
Kiterjedtebb
hálózatokban
két
további
fogalommal
találkozhatunk.
Az alhálózati maszk (subnet mask) segítségével a rendszergazdák a helyi hálózatban
egymástól
elkülönülő
alhálózatokat
tudnak
létrehozni.
Ha a hálózat nagy kiterjedésű, előfordulhat, hogy információ küldésekor gépünk nem ismeri a
címzett gép címét. Ekkor fordul az ún. alapértelmezett átjáróhoz (default gateway), amely
számítógép (vagy valamilyen aktív hálózati eszköz, pl. router) viszont ismeri más gépek és
hálózatok címét, és a csomagokat továbbítani tudja.
A gyökerek a hatvanas évekig nyúlnak vissza, a történet katonai fejlesztések civil szférába
való átszivárgásával kezdődött. Abban az időben merült föl ugyanis az USA-ban egy kevéssé
sebezhető számítógép-hálózat szükségessége, amelynek egy esetleges atomtámadás után
megmaradó részei működőképesek maradnak. Dwight Eisenhower elnök - a szovjetek
űrversenybeli sikereit ellensúlyozandó, a Szputnyik 1 fellövésének hírére - elrendelte a
Defence Advanced Research Project Agency (DARPA) beindítását, amely a kutatásokat
azután finanszírozta. Kidolgoztak egy többközpontú, csomagkapcsolt (ahol az adatok
továbbítása kisebb csomagokban történik) hálózati kommunikációs rendszert (az NCP
protokollt), mely a mai TCP/IP szabvány ősének tekinthető. Ezen az elven kezdett működni
1969-ben az ARPANET, és a katonai felhasználásokon kívül a csomagkapcsolt
adattovábbítás további kutatásra szolgált, de egyes egyetemek, katonai bázisok és
kormányzati laboratóriumok kutatói is használták elektronikus levelezésre, fájlok cseréjére és
távoli bejelentkezésre egymás számítógépei között. 1972-ben megszületett az első e-mail
program. 1974-ben jelent meg először az "Internet" kifejezés, egy a TCP protokollról szóló
tanulmányban. 1983-ban, azután, hogy az addig szigorúan ellenőrzött az ARPANET-ből
MILNET néven leválasztották a hadászati szegmenst, megszületett a mai fogalmaink szerinti
internet. 1988 pedig az első internetes féregvírus- (worm-)járvány éve volt.
A National Science Foundation felismerte hogy a hálózat döntő fontosságú lehet a
tudományos kutatásban, ezért igen nagy szerepet vállalt az internet bővítésében. 1985-86
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között építették ki az NSF 6 szuperszámítógép-központját, és az így kialakult hálózatot (mely
az NSFNET nevet kapta) összekapcsolták az ARPANET-tel. Az NSFNET több bővítés után
(optikai kábeleket fektettek le, újabb vonalakat hoztak létre, stb., melynek eredményeként a
hálózat sebessége a kezdeti 56 kb/s-ról 45 Mb/s-ra emelkedett) ma is az USA domináns
gerinchálózata. Az ARPANET formálisan 1989-ben szűnt meg, hogy helyét átadja a
fejlettebb gerinchálózatoknak. Az NSFNET mellett jelentős részben már magáncégek
hálózatain folyik a kommunikáció (AT&T, MCI, UUNET, Sprint stb.). Az azóta eltelt
években több száz különálló hálózaton több tízezer számítógépet kapcsoltak a folyamatosan
növekvő Internethez és ez a növekedés napjainkban is tart. Az internet adatforgalma
manapság óriási. Az NSFNET gerinchálózatán 1995 áprilisában mért 13 404 656,5 MB
adatforgalmának megoszlását mutatja a jelentősebb szolgáltatások szerint a következő
táblázat:
Szolgáltatás Adatforgalom (MB) %
WWW

3 518 742

26,25

FTP

2 886 742

21,53

NNTP

1 160 496

8,66

SMTP

620 450

4,63

Telnet

339 404

2,53

A 80-as évek végén az NSFNET-hez hasonló elvek alapján számos országban szerveződtek
gerinchálózatok. Ezek mindenekelőtt a hatalmas információs és számítástechnikai
erőforrásokkal rendelkező NSFNET-hez igyekeztek csatlakozni, de gyakran egymással is
kiépítették közvetlen kapcsolataikat. Az utóbbi években a távközlési cégek, kommunikációs
vállalatok meglátták az üzleti lehetőséget az Internet technológiájú számítógép-hálózatokban,
ill. a hozzájuk kapcsolódó alkalmazásokban (pl. számítógépek, adatbázisok távoli elérése,
elektronikus levelezés, adatállományok átvitele, szöveg-, kép-, hanginformációk integrált
továbbítása, stb.) így megjelentek az ilyen szolgáltatásokat kínáló üzleti vállalkozások, ill.
ezek saját gerinchálózatai. Az Internet talán legfontosabb szervező, összefogó ereje az
Internet Society (ISOC). A társaság nyílt, tagja lehet bármely szervezet vagy magánszemély.
Célja az Internet technológiával történő információcsere összehangolása, fejlesztése. Az ISOC
által felkért, nagy szakmai tekintéllyel rendelkező önkéntesekből áll az Internet Architecture
Board (IAB) melynek feladata hogy állást foglaljon alapvető stratégiai kérdésekben, felelős a
szabványok elfogadásáért, ill. a szabványosítást igénylő kérdések meghatározásáért és az
internetes címzési rendszer karbantartásáért.
Az interneten nincsen központ, nincs "egy" központi gép. Minden, a hálózatra kötött gép
egyszerre fő- és alállomás. Az internet tehát olyan elméleti szerveződése a számítógépeknek
és telefonvonalaknak, amelynek bármely pontja képes kapcsolatot teremteni bármely másik
pontjával.
Az eredetileg katonai és szakmai célokra tervezett hálózat gyorsan általános kommunikációs,
információtovábbító médiává vált, majd maguktól adódtak az emberi kapcsolatteremtés
újabb, sokszor korábban soha nem ismert formái. Az eredetileg elsősorban oktatási
intézményekben elérhető hálózatra egyre több intézmény, szervezet, cég kapcsolódott, a
szolgáltatást hamarosan a nagyközönségnek is felkínálták. Az elektronikus levelezés (e-mail)
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forradalmát gyorsan követte a hírcsoportok (newsgroup) forradalma, majd az egyre újabb és
sokoldalúbb információkereső- és továbbító eszközök elterjedése, amelyek 1992-ben úgy
tűnik, egy "természetes" végponthoz, a WWW-hez (World Wide Web) vezettek: innentől a
számítógépekhez nem értő laikusok is könnyedén, minden tanulás nélkül navigálhatnak az
internet óceánján. A WWW az európai részecskefizikai kutatóintézet, a CERN szülötte. Tim
Berners-Lee és Robert Cailliau elgondolásai alapján olyan rendszer született, ami az elmúlt tíz
évben forradalmasította a kommunikációt. 1998-ra mintegy 300 millóra nőtt a
webdokumentumok száma, és a web naponta további másfél millióval bővül.
A gyors elterjedésből és egyszerű kezelhetőségből eredeztethető a korábban a felhasználó
szempontjából ingyenes, nonprofit hálózat kommercializálódása is: az óriási és egyre
növekvő, többé már nem csak profi számítástechnikusokból álló internetes közösség hatalmas
üzleti lehetőségeket rejt, sőt, az emberek közötti kommerciális kapcsolatok teljesen új formáit
teszi lehetővé.

Az Internet részei
Amint láttuk, az Internet helyi hálózatok és szerverek millióinak gyobális hálózata, egyfajta
technikai infrastruktúra. Gyakorlati felhasználásai közül vegyük számba a legfontosabbakat.
Elektronikus levelezés
A hálózat által biztosított legrégibb, alapvető lehetőség, ugyanakkor ma is sokak számára a
legvonzóbb szolgáltatás az e-mail, vagyis az elektronikus levelezés. Ez lényegét tekintve
hasonlít a hagyományos postai szolgáltatáshoz, azonban attól eltérően a levél megérkezése
ritkán tart tovább néhány percnél, és a levelek írása, feladása, olvasása, a levelek
rendszerezése és archiválása is jóval gyorsabb, könnyebb, mint a hagyományos levél
esetében. Ezek közül a legfontosabb a gyakorlatilag végtelen sebesség: a hálózat
túlterheltsége itt nem játszik lényeges szerepet, az átlagos üzenet ahhoz nem elég hosszú, és
nem is szükséges a másodperceken belüli reakció.
Az ismerőseinkkel való kapcsolattartás mellett az e-mail számtalan egyéb dologra is
használhatjuk. Ezen keresztül kérhetünk segítséget, tanácsot, információt, szakmai
párbeszédeket folytathatunk, vitatkozhatunk bármilyen témáról, új ismerősökre tehetünk
szert. A magánlevelezés mellett előfizethetünk E-zine-ekre, azaz ún. "elektronikus
újságokra", melyek friss példányait e-mailen fogjuk kapni; részt vehetünk
levelezőcsoportokban, amelyekben a küldött leveleket minden résztvevő megkapja.
FTP
A nyilvánosan elérhető archívumok, fájlgyűjtemények az Internet egyik fő vonzereje. Az
FTP-vel elérhető nyilvános anyagok összmennyiségét már régen terabájtban mérik, a pontos
értéket senki sem ismeri. Gond inkább egy adott anyag megtalálásával lehet. A nyilvános ftpszerverek elérése egyszerű. A nyilvános erőforrások előrősőre használhatjuk a legtöbb
operációs rendszerben megtalálható ftp parancsot, vagy WWW böngészőnket. A szerveren
belül könyvtárrendszerben, a böngészőben vagy ftp-parancsokkal tudunk tájékozódni. Az
anonymous FTP-szervereken általában a pub nevű könyvtáron belül vannak a nyilvánosan
elérhető fájlok. A legtöbb könyvtáron belül fogunk találkozni egy INDEX nevű fájllal,
amelyben megtalálható a rendelkezésre álló fájlok listája.
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Internet News
A Usenet alapvető egységei a hírcsoportok vagy newsgroupok (használatos angol
terminológia még a special interest group), az adott témájú levelek gyűjtőhelyei, ezek felelnek
meg az egyes levelezési listáknak. A news (hír) szó köré szerveződésnek történeti okai
vannak: eredetileg elsősorban híreket közvetített, de ma már mindenféle téma szerepel. Ma a
newsgroupok száma ötvenezres nagyságrendű, bár nem minden gépen érhető el mind: pl. a
regionális newsgroupok más helyeken nem olvashatók, és a news-szerverek egyéb okokból is
letilthatnak egyeseket. Még a kisebb csoportokat is több százan olvassák; a nagyobbaknál ez a
szám tízezres nagyságrendű is lehet. A világ minden témájához létezik newsgroup. Témák
szerint szűkülő hierarchia szerint szerveződnek meg: a legfelső felosztás legfontosabb témái a
következők:









alt - alternatív témák
biz - üzlet
comp - számítástechnika
news - magáról a Usenetről
rec - szórakozás
sci - tudomány
soc - szociális, népekről szóló témák
talk - leginkább politika

és
számos
egyéb:
pl.
az
egyes
országok
regionális
csoportjai.
Ezután jönnek a pontosabb meghatározások: pl. a soc.culture.magyar a Magyarországgal
általában foglalkozó; a news.announce.newusers pedig a kezdő Usenet használókat segítő
newsgroup. A Usenet az e célra szolgáló "hírolvasó" programokkal érhető el, de a fontosabb
e-mail-kliensprogramok is felkínálják ezt a lehetőséget.
Gopher
A gopher az utolsó szem az automatikus szerverprogramok által segített hálózati
információkeresés csúcsát jelentő WWW (World Wide Web) felé vezető láncban, mind
történeti, mind logikai szempontból. A gopher esetében a kért információt maga a szerver
keresi ki, menüvezérelt módon, vagyis nekünk semmit sem kell begépelni, csak választani a
felkínált lehetőségek között. A különböző menüpontok között a kurzorral mozoghatunk, és az
Enter benyomásával követhetjük az illető pont által jelzett vonalat (a sor végén levő / jelzi,
hogy onnan újabb menüre tudunk továbblépni). Ha a bolyongás mégsem vezetett eredményre,
fordulhatunk a különböző kereső szolgáltatásokhoz: a gopher esetében a legfontosabb ilyen a
Veronica. Ez a legtöbb gopher szerverről könnyen elérhető volt. A szolgáltatás lényege, hogy
az általunk megadott kulcsszavak szerint végigkeresi a gopher-t, és villámgyorsan eljuttat
minket arra a gopher-szerverre, ahol megtalálható a kulcsszavaink szerinti információ. A
karakteres megjelenítésű gopher programok az Internet fejlődésével csendben kihaltak, és ma
már a legtöbb WWW böngészővel használhatjuk a gopher szolgáltatásait.
WWW (World Wide Web)
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A WWW, a "világméretű pókháló" elterjedésével szűnt meg végleg az Internet a
számítógépes szakma kizárólagos birodalma lenni., és ezáltal az Internet nemcsak belépett a
"közönséges" emberek életébe, de minden bizonnyal a televíziózáshoz hasonló
életmódváltozást is okoz. Az Internet használóinak ma már nagy többsége a Web használója,
sokszor kizárólag a Web használója.
A WWW a XX. század végének legnagyobb üzlete is egyben: már ma is minden valamirevaló
cég képviselteti magát. De a WWW lehetőség a magánember és a külvilág újszerű
kapcsolatára is: a privát homepage (honlap) hatása olyan, mintha az egész világnak névjegyet
adhatnánk, de névjegyen nem csak a legfontosabbak, hanem minden szerepelhetne, amit
szeretnénk, ha tudnának rólunk.
Mi a WWW átütő sikerének, a pofonegyszerű használattal egybekötött hatalmas
hatékonyságnak titka? A web dokumentumok túlnyomó többsége az ún. HTML nyelven
íródik, így jön létre a hypertext. A hagyományos írott szöveg linearitása sokszor zavaró, ha a
szöveg kulcsszavai mentén szeretnénk tovább-, ill. oda-vissza lépni, a tartalomjegyzékből
rögtön, tengernyi lapozás nélkül a kívánt fejezetre lépni, a szótár, lexikon címszavára egyből
odaugrani. A hagyományos könyvek által adott nem túl hatékony és részleges megoldás a
lábjegyzet, könyvvégi jegyzetek, névmutatók, az olvasó megoldása pedig a lapozás ill. az,
hogy felkel, és egyéb könyvből vagy máshonnan utánanéz a témának, ami felkeltette az
érdeklődését. A hypertext esetében a kulcsszó a szövegből kiemelkedik (vagy akár egy kép
megfelelő része is lehet), és választásával (legtöbbször csak egy kattintás az egérrel) a
kulcsszóról rögtön további információ szerezhető.

Internet - Csatlakozás az internethez
A ECDL.web wikiből

Helyi hálózaton keresztül
Ha az Internethez munkahelyünkön csatlakozunk, a hozzáférés lehet közvetlen, ilyenkor a
felhasználónak nincs egyéb tennivalója, mint hogy a megfelelő kliensprogramot elindítsa.
Számos vállalat speciális beállításokkal futtatja Web-böngészőket a vállalati hálózatban. Ezek
a beállítások néha nem jelentenek többet egy proxy kiszolgáló megadásánál, mely a World
Wide Webhez történő hozzáférést biztosítja. A proxy kiszolgáló a belső hálózat (intranet) és
az Internet közötti biztonsági korlát, mely letölti és a gyorsabb hozzáférés céljából tárolja a
kért weboldalakat, és egyben megakadályozza, hogy idegenek férjenek hozzá a belső
hálózaton található bizalmas információhoz.
De az Internet Explorer program vállalati rendszeren történő futtatásához használhatjuk
azokat a beállításokat is, amelyeket a rendszergazda hozott létre és tárolt egy fájlban. Ez a fájl
tartalmazhat Internet Explorer beállításokat (például hogy melyik honlapot vagy kezdőlapot
használjuk), vagy a proxy kiszolgálóval kapcsolatos beállításokat is.
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Modemes kapcsolat
Az Internet szolgáltatók az Internethez közvetlenül kapcsolódó kiszolgálókat üzemeltetnek.
Ha a számítógépet az Internethez szeretnénk kapcsolni, modemre van szükségünk, melynek
segítségével felhívhatjuk a kiszolgálót. Ezért a szolgáltatásért a szolgáltató díjat számít fel, az
Interneten
töltött
idő
arányában.
Telefonos hálózat telepítése Windows 2000-ben
A Windows 2000 automatikusan érzékeli, ha új harvdereszközt kapcsoltunk a
számítógépünkhöz. A modem telepítéséhez kövessük a képernyőn megjelenő
párbeszédablakok útmutatásait. Szükségünk lehet a modemhez kapott telepítőlemez(ek)re,
mely(ek) a megfelelő illesztőprogramokat tartalmazzák. A modem beállításainak
megtekintéséhez vagy módosításához nyissuk ki a Vezérlőpultot és kattintsunk kettőt a
Telefon és modem beállításai ikonra.

Telefonos hálózati kapcsolat létrehozása
Ha a telefonos hálózat még nincs a gépen, a modem telepítése után hozzunk létre egy új
kapcsolatot. A Start menüben vagy a Vezérlőpult mappában nyissuk meg a Hálózati
kapcsolatok mappát. Ha ez az első alkalom, hogy a telefonos hálózatot indítjuk, az Új
csatlakozás készítése varázsló automatikusan elindul, segítve egy Telefonos kapcsolat
létrehozását. Ha nem először használjuk a Telefonos hálózatot, akkor kattintsuk a mappában
lévő Új csatlakozás készítése ikonra, és kövessük az instrukciókat. Itt meg kell adnunk a
kapcsolatra jellemző infomációkat: hívott telefonszám, felhasználónév, jelszó, kapcsolat neve,
stb. Ha a beállításokkal végeztünk, rögtön be is jelentkezhetünk a hálózatba.
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Az új kapcsolatot jelképező ikonra kattintva is létrehozhatjuk a telefonos kapcsolatot:
betárcsázáshoz kattintsunk az újonnan keletkezett ikonra, majd a megjelenő
párbeszédablakban adjuk meg azonosítónkat és jelszavunkat, majd kattintsunk a Tárcsázás
gombra. A kapcsolat felépülése után már futtathatjuk kedvenc Web-böngésző vagy
levelezőprogramunkat.
A telefonos csatlakozás az Internethez való csatlakozás egyik legegyszerűbb módszere. A
kommunikáció - ahogy fent láthattuk - hétköznapi telefonvonalon történik, a beszélgetésre
használt telefonvonal megfelel erre a célra, nincs szükség külön vonalra. A telefonhívás
tarifája legtöbb esetben a helyi hívás díja, mert a hívás a közelben lévő ISP-hez (Internet
Service Provider, Internet-szolgáltató) fut be. A helyi hívás díja tehát az átviteli közeg
használatáért fizetett díj.
A telefonvonal használatán túl természetesen fizetnünk kell az Internet-szolgáltatónak is. A
különböző árfekvésű díjcsomagok közül kiválaszthatjuk a legmegfelelőbbet. E jegyzet
írásakor a korlátlan Internet-hozzáférést és e-mail postafiókot biztosító díjcsomagok az egyes
szolgáltatóknál kb. 4000-7000 Ft között mozognak.
A telefonos kapcsolat fenti tulajdonságai miatt elsősorban az egyéni, otthoni felhasználók
számára hasznos, ill. megfizethető, hátrányai közül azonban legjelentősebb az alacsony
átviteli sebesség (jellemzően 1-5 Kb/másodperc.)

Egyéb kapcsolódási lehetőségek
ISDN - Az Internet-használat e módja alig tér el a modemes kapcsolattól, azonban az átviteli
közeg fejlettebb. Az ISDN a hagyományos telefonos kapcsolat mellett adatátvitelre is
alkalmas. Németországban a telefonvonalak kb. 70%-a már ISDN, hazánkban terjedőben van.
Jellemző adatátviteli sebessége 5,6-16 Kb/másodperc. Mivel az ISDN több csatornán teszi
lehetővé a kommunikációt, előnye, hogy adatátvitel, Internetezés közben is lehet például
telefonálni. Hátránya, hogy az ISDN szolgáltatás díja is az adatforgalommal egyenes
arányban nő.
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TV-kábel, ADSL
A telefonos Internet-kapcsolat költségének jelentős részét a telefontársaság részére kell
fizetni, az Internet- szolgáltatók ezért alternatív közegek használatát szorgalmazzák. Az egyik
megoldás a már létező városi kábeltelevíziós rendszerek használata, ahol a tv-csatornák
zavarása nélkül lehet a már meglévő eszközökkel adatforgalmat bonyolítani. A kábeltelevízió
mellett szolgáltatott Internet a telefonos rendszerekkel szemben nagyságrendekkel gyorsabb
(pl. Chello). Ezenkívül a kábeltelevíziós társaságok elvben felkészültek arra, hogy a Matáv
Rt. állami monopóliumának lejártakor telefonszolgáltatást is nyújtsanak. Ezzel valószínűleg a
Németországban végbement folyamat nálunk is megismétlődik: a telefontársaságok
egymással versenyezve csökkentik majd áraikat. (Németországban a telefon-tarifák a
Deutsche Telekom monopolhelyzetének feloldásával egy év alatt kb. 40%-kal csökkentek.)
Az aDSL (Asynchron Digital Subscriber Line) Internet-hozzáférés a közeljövőben egyre
inkább kiszoríthatja a telefonos (dialup) Internetet: a jóval nagyobb, 6-10-szeres letöltési
sebesség és alacsony átalánydíj a sokat Internetező otthoni felhasználók részére kifizetődőbb a
telefonos kapcsolatnál. DSL szolgáltatást jelenleg még csak Budapesten és nagyobb
városokban vehetünk igénybe, ott, ahol a fizikai hálózat azt lehetővé teszi.
Bérelt vonali kapcsolat - A legelterjedtebb telefonos és ISDN dialup kapcsolatokra jellemző,
hogy csak akkor épülnek fel, ha valaki éppen használja az Internetet. A felhasználók levelei is
egy másik, "kinti" szerveren várakoznak, s csak a behívás után hozzáférhetőek. A bérelt vonal
ezzel szemben állandó kapcsolatot biztosít, mindkét irányban. A bérelt vonal ezért az Internet
szolgáltatók, vagy iskolák, intézmények, nagyvállalatok jellemző kapcsolódási módja. A
bérelt vonali kapcsolat lehetővé teszi szerverek üzemeltetését, egyszerre több felhasználó
kiszolgálását, stb. Nagy adatforgalom esetén olcsóbb, mivel a számlázás legtöbbször
átalánydíjas rendszerű.
Mobiltelefon - A mobil kommunikáció fejlődésével a mobiltelefon ugyanolyan adatátviteli
közeggé vált, mint a hagyományos telefon. A hordozható számítógéphez kapcsolva bárhol fel
tudunk építeni Internet-kapcsolatot. A mobil Internet másik alkalmazása, ha maga a
mobiltelefon fogadja az elektronikus leveleket, Web-oldalakat, stb. Vannak már olyan
Internet-oldalak, amelyeket kifejezetten a Windows CE operációs rendszerrel működő ún.
palmtop gépekhez, valamint a Nokia Communicator telefonokhoz optimalizáltak (pl. tőzsdei
hírek, politika, sporthírek, stb.).
AM Mikro - a televíziós csatornákat sugárzó AM Mikro rendszer Internetes adatsugárzásra is
képes, amit antennával foghatunk.

Internetes keresőgépek
A keresőgépek a legnépszerűbb és leghasznosabb Web-szolgáltatások, amelyek az Interneten
való könnyebb eligazodást segítik. Segítségükkel könnyedén megtalálhatunk különböző
dokumentumokat, képeket, programokat, sőt ma már sok keresőnél lehetőség van személyek
felkutatására is. A keresőgépek nagyjából azonos módon működnek. Indexálják az Interneten
található oldalakat, általában naponta vagy hetente, de sok esetben csak havonta nézik át a
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hálózaton található dokumentumokat. Ekkor egy adatbázist készítenek, melybe bekerülnek az
új oldalak és törlődnek a már megszűnt vagy ideiglenesen nem működő lapok.
Egy keresőszolgáltatást úgy vehetünk igénybe, hogy ellátogatunk a kereső Web-lapjára, majd
egy beviteli mezőbe beírjuk a keresett szót. A Search, Go vagy Keresés gombra kattintva
indíthatjuk el a keresést, ekkor a böngészőbe betöltődik a keresett kifejezést tartalmazó Weboldalak címeinek listája, találati valószínűség (relevancia, relevance) szerinti sorrendben.
Keresésnél fontos tudnunk, hogy hogyan írjuk be a megfelelő szót vagy kifejezést a keresés
mezőbe. Általában az angol nyelvű keresőknél használhatjuk a logikai kapcsolatokat is, tehát
az AND, OR, NOT és NEAR kifejezéseket. A szavak közti operátort nem mindig kell beírni,
de ajánlatos. A keresés eredményeképpen pedig megjelenik a kapcsolódó címek listája.
Azonban minden kereső egy kicsit eltérően működik, és nagyon gyorsan fejlődnek, így az
talán a legjobb módszer, ha kipróbáljuk őket. Az AND és NOT operátorok helyettesítésére +
és - jelet is használhatunk: a +mickey +mouse -minnie keresés eredménye olyan
dokumentumok listája lesz, melyek az első két szót tartalmazzák, a harmadikat pdeig nem. Ha
hosszabb kifejezésre, vagy mondatra keresünk, tegyük idézőjelbe, pl.: "microsoft windows
xp", így a keresésből kimaradnak azok a találatok, amelyek a három kifejezést külön, az
oldalon elszórva tartalmazzák.
Egyes keresők képesek a szabályos angol nyelvű kérdések értelmezésére, így pl. a "Where
can I find information about NASA?" kérdésre az amerikai űrkutatási hivatallal kapcsolatos
oldalakat kapjuk vissza. Észrevehetjük azt is, hogy minden kereső más oldalakat listázz ki, és
nem ugyanabban a sorrendben, mint egy másik.

Magyar nyelvű keresőgépek
Heuréka
(http://www.heureka.hu)
A Heuréka az egyik legismertebb magyar nyelvű keresőrendszer. Kétféle szolgáltatással
rendelkezik: egyrészt hagyományos keresőrendszer, másfelől katalógus-típusú keresést is
lehetővé tesz, a Web-oldalak témánkénti strukturált felsorolásával. A magyar nyelvű Webkeresők természetesen nem csak magyar nyelvű lapok közt keresnek, de a Heurékánál
lehetőség van a keresés szűkítésére, így kereshetünk csak magyar lapok között is. A magyar
keresőgépek legfőbb előnye, hogy az angol nyelvűeknél jobban birkóznak meg az ékezetes
oldalak indexelésével, így jobb találati eredményeket érhetünk el.
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Vizsla
(http://www.origo.hu)
A Vizsla keresőgép egy ideig önálló szolgáltatás volt, mára a Matáv/Axelero-közeli Origo
portál részévé vált. Évek óta az egyik legjobbnak tartott keresőrendszer, noha az eredeti
rendszer kezelőfelülete nem volt túl barátságos. A Matáv az AltaVista technológiájának
átvételével a keresőrendszer legnagyobb előnyeit, a gyors és pontos keresést az egyszerű
kezelőfelülettel és az ékezetes betűk korrekt kezelésével egészítette ki.

Google
(http://www.google.com)
Bár a Google eredendően angol nyelvű, a magyar nyelvű keresők között azért említhető, mert
nemrég elkészült a magyar kezelőfelülete. A Google jelenleg több, mint három milliárd
weboldalt tartalmazó, szabadszavas keresőgép, mely egyébként több nagy portál
keresőszolgáltatásának is a motorja, például a Yahoo! is lecserélte saját fejlesztésű
keresőrendszerét a Google-ra.
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Portálszolgáltatások, angol nyelvű keresőgépek
A legnagyobb amerikai keresőhelyek az utóbbi időben gyors fejlődésnek indultak. A
felhasználókért - és potenciális fogyasztókért, ugyanis ez az iparág is a reklámokból él folytatott küzdelemben ezek az oldalak megannyi új ajánlattal bővítik kínálatukat, s
egymással versengve próbálják elérni, hogy a Web használói kiindulási pontként, a Web
kapujaként használják oldalaikat. Ezek az ún. portálszolgáltatások.
Excite
(http://www.excite.com)
Az Excite talán a legjobb belépési pont az Internetre. Bár az oldal a megszokottnál több
grafikát alkalmaz, ezért lassabb hálózaton a betöltése hosszabb ideig tarthat, az Excite
segédletével könnyen eljuthatunk az Internet legszebb gyöngyszemeihez. Az Excite lehetővé
teszi megjelenésének és a feltálalt hír-, szórakoztató és üzleti zónáinak saját ízlésünk szerinti
testre szabását, emellett online csevegő- és üzenőtáblákkal is rendelkezik a virtuális
közösségek nagy örömére, hírrovata pedig (NewsTracker) a Reuters és az AP főcímeit
tartalmazza (http://news.excite.com). Az Excite üzenőprogramjával, az Excite Pal-lel a
hálózaton tartózkodó felhasználók gyorsan kapcsolatba léphetnek egymással.
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Yahoo!
(http://www.yahoo.com)
A Yahoo! majdnem egyidős a Webbel, s mára igazi portálszolgáltatássá fejlődött. A Yahoo!
hatalmas előnye a régóta építgetett, precízen rendezett Web-könyvtár, melyben témák szerint
rendezve találjuk a releváns Web-oldalak címét és rövid leírását. A tartalmi kínálat gyors
bővülése ellenére sem kell hosszú ideig várnunk az oldal betöltődésére. A könyvtárrendszerű
felépítés mellett természetesen a Yahoo! is lehetőséget ad a kulcsszavak szerinti keresésre. A
versenytársakkal egy időben a Yahoo! is beindította ingyenes levelezőszolgáltatását, a
keresést pedig a testre szabható felület (http://my.yahoo.com) gyorsítja meg. A hírrovat
(dailynews.yahoo.com) az AP és a Reuters legfrissebb cikkeit tartalmazza. A gazdasági rovat
(http://quote.yahoo.com) megbízható információkkal szolgál a világ tőzsdéiről és a gazdaság
eseményeiről, de vásárolhatunk és licitálhatunk is a Yahoo-n keresztül. A Yellow Pages
szolgáltatás szakmai névsorokat, térképeket és utazási tanácsokat kínál. Az élő vitafórumok
mellett a felhasználók a Yahoo Pager-rel, a Yahoo közvetlen üzenőeszközével is kapcsolatba
léphetnek egymással.
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Microsoft
Internet
Start
(http://www.msn.com)
Az elsősorban Internet Explorer felhasználók részére készített portál, az MSN, az egykori
Windows95-komponens, az első nekifutásra csak kevés sikert elért Microsoft Network
névrokona. A portál magába integrálja a Microsoft által, elsősorban saját felhasználói részére
nyújtott szolgáltatásait, a Hotmail ingyenes levelezőrendszer, a Passport felhasználóazonosító szolgáltatás, az NBC televízióval közös hírrovat (http://www.msnbc.com)
sportrovat (http://www.espn.com) és az Encarta enciklopédia, valamint gazdasági hírek
(CNBC), elektronikus kereskedelem és további webes szolgáltatások közös kiindulópontja.

Lycos
(http://www.lycos.com)
A Lycos a Yahoo-hoz hasonlóan az ős-Web egyik első keresője volt. A tartalmi kínálatban
nem marad el a Yahoo és az Excite szolgáltatásaitól (keresési lehetőségek, hírek, levelezés,
testreszabás, csevegés, stb.), bár a testreszabási lehetőségek (http://my.lycos.com) kevésbé
fejlettek. A Lycos (néhány más portál mellett) ingyenesen bocsát felhasználói rendelkezésére
tárhelyet, személyes Web-hely létrehozására.
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AltaVista
(http://www.altavista.com)
Az AltaVista az egyik legrobusztusabb keresőrendszer, átfogó portálszolgáltatássá azonban
csak az utóbbi időkben vált. A keresési lehetőségei továbbra is szinte páratlanok, az
elektronikus levelezés is létezik, azonban a máshol létező csevegés, térképek, vásárlási
ötletek, testreszabási lehetőségek itt hiányoznak. Az AltaVista tehát egyelőre még kevésbé
Internet-kiindulópont, inkább hagyományos - viszont kiváló - keresőrendszer.
HotBot
(http://www.hotbot.com)
A hagyományos keresőgép másik példája a HotBot, amely az AltaVistá-hoz hasonlóan
keresési teljesítményben sokszor felülmúlja más, gazdagabb kínálatú portálok
keresőképességeit, emellett ingyenes levelezést, csevegést, üzenőtáblát is kínál. Ha csak
keresni szeretnénk az Interneten, a HotBot (a Google mellett) a legjobb választás.
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InfoSeek
(http://www.infoseek.com,
http://infoseek.go.com)
A Go Networks Infoseek nem olyan harsány és divatos, mint az Excite vagy a Yahoo, viszont
megbízható hírekkel és gazdasági információkkal szolgál. A keresés pontossága a
kezdetekkor az Infoseek nagy gyengéje volt, de ez az utóbbi időben látványosan javult. Az
Infoseek legjobb csatornái praktikus témákkal, például az üzleti élettel és pénzügyekkel
foglalkoznak, a csevegőszobákban a Yahoo-nál és az Excite-nál jóval elmésebb társalgás
folyik a legfrissebb világeseményekről és üzleti témákról. A referenciaanyagok rovatban egy
Webster-szótár, szinonimaszótár és idézetgyűjtemény áll rendelkezésünkre. A portál
várhatóan nagy átalakulás előtt áll, mert a Disney 43%-os részesedést vásárolt benne, és ez
valószínűleg felgyorsítja a portál fejlődését.

Looksmart
(http://www.looksmart.com)
A Looksmart egyszerű kereső, mely szabadszavas és kategória szerinti keresésre ad
lehetőséget.
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Netscape
Netcenter
(http://home.netscape.com)
A Netscape Netcenter hatalmas előnye, hogy a Netscape Communicator felhasználók
millióinak ez az oldal az alapértelmezett kiindulópontja (ha meg nem változtatják). A
Netscape Netcenter jelenlegi állapotában azonban nem tartaná meg a felhasználókat, ezért új
szolgáltatások kifejlesztésén dolgoznak.

Az
ingyenes
levelezés
(http://webmail.netscape.com)
és
a
testreszabás
(http://my.netscape.com - ez a link a Netscape Navigator eszköztárán - My Netscape - is
megtalálható) jó megoldása mellett sokoldalú kereső szolgáltatás is működik. A Netscape miután egyesült az AOL/Time Warner csoporttal, híreit többnyire a szintén a cégcsoportba
tartozó CNN hírtelevíziótól veszi át. A cégcsoport más tagjainak weboldalairól pedig
(rendszerint a weblapok tetejéről, pl. http://cnn.com, http://www.warner.com,
http://www.time.com, stb.) közvetlenül elérhetjük a Netscape szolgáltatásait, ellenőrizhetjük
Netscape Webmail-es postaládánkat, stb.

Elektronikus aláírás, titkosítás
Az Internetben rejlő óriási lehetőségek kiaknázásában a legnagyobb akadályt a biztonság
kérdése jelenti. A vállalati kémkedéstől, a szabotázstól, a személyes adatok ellopásától, az
abból eredő visszaélésektől való félelem, a levelezésben a személyesség hiánya és a titkos
adatokhoz való esetleges hozzáférés együttesen az online műveletek szkeptikus megítéléséhez
vezetett. Ezeknek a félelmeknek némelyike jogos, mások pedig már elveszítették
jelentőségüket. Az adatátvitel közben biztonságot igénylő online tevékenységek három szintje
a következő: általános kommunikáció, üzleti kommunikáció és pénzügyi tranzakciók. A
legegyszerűbbek az általános kommunikációra szolgáló alkalmazások, mint pl. a
magánjellegű elektromos levél (e-mail) vagy egy Web oldal adataihoz való korlátozott
hozzáférés.
Fontos mindig észben tartanunk, hogy ha titkosítatlan csatornán kommunikálunk az
Interneten, akkor bármely küldött vagy fogadott információ (személyes adatok,
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jelszavak, bankkártya-információk, stb.) elfogható, lehallgatható, és egy esetleges
rosszindulatú harmadik fél által tudtunk nélkül felhasználható és/vagy módosítható.
Tehát példának okáért egy titkosítatlan e-mail körülbelül annyira biztonságos és bizalmas,
mint egy képeslap.

Alapfogalmak
Titkosítás
A titkosítás olyan matematikai eljárás, melynek során egy üzenetet aképpen változtatunk meg
felismerhetetlenül, hogy abból az eredeti üzenet csak valamilyen, kizárólag a küldő és a
címzett által ismert eljárás segítségével fejthető vissza.

A titkosítás és visszafejtés során használt eljárás két részből áll: az egyik a titkostó/visszafejtő
algoritmus (cipher), a másik pedig ennek az algoritmusnak egy vagy több paramétere, a kulcs
(key). A művelet során a titkosító algoritmus bemenete a titkosítandó adat és a kulcs,
kimenete pedig a titkosított információ. A visszafejtésnél ez utóbbi és a kulcs lesz a bemenet,
a visszafejtett szöveg pedig a kimenet. Az algoritmus/kulcs jellege alapján két, alapvetően
eltérő titkosító megoldást különböztetünk meg, ezek: a szimmetrikus kulcsú, illetve az
aszimmetrikus,
vagy
másnéven
nyilvános
kulcsú
(public
key)
eljárások.
Mind a szimmetrikus, mind az aszimmetrikus titkosítási eljárásokkal kapcsolatban fontos
elöljáróban megjegyezni a következőket:
1. Ha a kulcsok tárolása saját számítógépünkön történik, e kulcsok csak annyira
biztonságosak,
amennyire
maga
a
számítógép.
2. Minél hosszabb a titkosításhoz használt kulcs, illetve kifinomultabb a titkosítási algoritmus,
és ebből kifolyólag hosszabb a visszafejtéshez szükséges idő, annál erősebbnek nevezhetjük a
titkosítást. Az amerikai kormányzat egészen 2000-ig korlátozta egyes polgári célú titkosítási
eljárások exportját, így az USÁ-ból származó szoftverek csak gyenge titkosítást
használhattak. Az ilyen eljárásokról (pl. a 40 és 56 bit hosszúságú kulcsot alkalmazó DES
algoritmusról) pedig tudjuk, hogy nagyteljesítményű gépeken már akkor is rövid (pár perctől
egy-két napig terjedő) időn belül feltörhetőek voltak. A DES eljárás ugyanis a 70-es évek
terméke, és csak az akkori számítási teljesítményhez képest számított erős titkosítási
eljárásnak.
3. Ha aggódunk a küldött/fogadott/tárolt titkos információk visszafejthetetlenségéért,
használjunk olyan erős titkosítási eljárást használó szoftvereket, melyek nyílt forrásúak, így
ellenőrizhetően mentesek beépített hátsó kapuktól, és/vagy az USA határain kívül készültek,
így nem esnek az amerikai exportkorlátozások hatálya alá.
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Szimmetrikus
titkosítás
Ennél az eljárásnál a titkosításhoz és a visszafejtéshez használt kulcs megegyezik, vagy egyik
könnyen kiszámolható a másikból.

A legegyszerűbb példa erre a Julius Caesar által egykor használt titkosítás, ahol a szöveg
minden egyes betűjét az abc-ben tőle jobbra eső első, második, n-edik betűvel helyettesítjük:
Tehát
az
ábécé
betűiből:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a
példa
kedvéért
három
hellyel
eltolva
a
következőt
kapjuk:
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC,
ahol D=A, E=B, F=C, stb. Ha ezzel az eljárással a TITOK szót kódoljuk, a rejtjelezett üzenet
WLWRN lesz. A titkosító algoritmus kulcsa pedig, amit a címzettel biztonságos módon
tudatni
kell,
a
3-as
szám.
A szimmetrikus kódolók előnye, hogy az algoritmusok gyorsak, megvalósítható a valós idejű
titkosítás. Hátrányuk, hogy a kulcsot az adatátvitel előtt valahogy el kell juttatni egyik féltől a
másikig. Mivel a két fél közötti csatorna nem biztonságos, ezért erre valamilyen speciális
módszert kell találni. A kulcsot feltétlenül titokban kell tartani. Amennyiben valaki hozzáfér,
úgy képes az összes korábbi üzenetet dekódolni, illetve bármelyik fél nevében üzenetet
hamisítani. Másik komoly probléma, hogy minden kommunikációs partnerhez különböző
kulcsot kell használni, hisz közös kulcs esetén el tudnák olvasni egymás üzeneteit.
Ismertebb algoritmusok: DES, TripleDES, AES (Rijndael), Blowfish, CAST, IDEA, Twofish,
MARS.
Aszimmetrikus
titkosítás
Mint láttuk, a szimmetrikus eljárás gyenge pontja a titkosítás kulcsa, amit valamilyen
megbízható módon kell a címzettel tudatnunk. Ezt a problémát a nyilvános kulcsú titkosító
algoritmusok oldják meg, melyek egy összetartozó kulcspárt használnak. Az egyik neve
privát, vagy más néven titkos kulcs (private key), ezt - mint a neve is mutatja - titokban
tartjuk. A másik, nyilvános kulcsot (public key) pedig szabadon elérhetővé tesszük bárki
számára.
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Fontos, hogy a privát kulcsból könnyen elő lehet állítani a nyilvános kulcsot, azonban ez
fordítva már nem, vagy nagyon nehezen lehetséges. Ez magyarul azt jelenti, hogy a kellően
biztonságosnak ítélt titkosítási eljárással létrehozott rejtjelezett szöveg visszafejtése a jelenleg
elérhető komputeres számítási kapacitással legalább néhány emberöltőig eltartana.
A felhasználó szempontjából legfontosabb tulajdonság, hogy az egyik kulccsal kódolt
információt kizárólag a másik kulccsal lehet visszafejteni. Ha titkos üzenetet akarunk küldeni
valakinek,
a
következő
lépések
történnek:
1. Egy nyilvánosan elérhető, megbízható forrásból, pl. magától a címzettől, vagy
kulcsszerverről
megszerezzük
a
címzett
nyilvános
kulcsát.
2.
Az
üzenetet
kódoljuk
ezzel
a
kulccsal,
majd
elküldjük.
A kódolt üzenet csakis a címzett privát kulcsával nyitható, tehát ha az eredeti üzenetet
elvesztettük, vagy töröltük, a titkosított üzenetből még mi sem tudjuk visszafejteni.
3. A megkapott üzenetet a címzett saját privát kulcsával visszafejti, a végeremény az eredeti,
titkosítatlan
szöveg
lesz.
Mint látható, a módszer nagy előnye a szimmetrikus megoldással szemben, hogy itt nincs
szükség védett csatornán történő előzetes kulcsegyeztetésre. Hátránya, hogy sebessége jóval
lassabb mint a szimmetrikus megoldásé, így nagy mennyiségű adat védelmére egyelőre nem
használják. Remekül hasznosítható azonban a kettő kombinációja: a szimmetrikus kulcs
cseréjére használt csatornát aszimmetrikus titkosítással védik a kulcscsere idejéig, majd
átválanak a jóval gyorsabb szimmetrikus módszerre. A legtöbb ma használt kommunikációs
protokoll (pl. SSL, SSH) ezt a megoldást alkalmazza a biztonságos adatcseréhez.
Legismertebb algoritmusok: Diffie-Hellmann, RSA, DSA.
A leggyakrabban használt eszközkészlet a PKI (Public Key Infrastructure, nyilvános kulcsú
infrastruktúra), mellyel digitális tartalmak eredetiségét, változatlanságát, forrásának
azonosítását végezhetjük el. Ennek párja a fent leírt nyilvános kulcsú, aszimmetrikus
titkosítás (PKE, Public Key Encryption), mely a rejtjelezéssel kapcsolatos feladatokat látja el.
A kettő legtöbbször szoros kapcsolatban áll egymással, így sok termék mindkét komponenst
tartalmazza, ilyen például a PGP vagy (részben) az OpenSSL csomag.
A digitális tartalmak védelmének egyik kulcseleme tehát a titkosítás, mellyel biztosíthatjuk,
hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a bizalmas információkhoz. Továbbra sem lehetünk
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azonban bizonyosak abban, hogy az adatok, üzenetek forrása valóban az állítólagos feladó,
valamint, hogy a tartalom megegyezik-e az eredetileg elküldöttel.

Elektronikus aláírás
A nyilvános kulcsú titkosítás lehetővé teszi, hogy az információk titkosítása mellett
elektronikus aláírásokat is használjunk. Az elektronikus aláírás az üzeneteket nem rejtjelezi,
célja a titkosítással szemben mindössze az, hogy a címzett meggyőződhessen arról, hogy a
neki küldött információ valóban a feladótól származik, és azt más nem módosíthatta.
Az elektronikus aláírás létrehozásához a küldő a saját privát kulcsát használja, hitelességét
pedig a címzett ellenőrzi le a küldő nyilvános kulcsával.

Tanúsítványok
A nyilvános kulcsú titkosítási eljárások használatakor fontos, hogy a titkosított üzenet küldése
előtt megbizonyosodjunk arról: valóban a címzett nyilvános kulcsát használjuk-e. Ha
közvetlenül tőle kaptuk meg, ez nem okoz problémát, ha azonban nyilvános helyről jutunk
hozzá, valamilyen módon meg kell győződnünk az eredetiségéről. Erre használható a digitális
tanúsítvány
(certificate).
Ez az elektronikus tanúsítvány a következő információkat kell tartalmazza:
1.
Az
adott
személy/szervezet
nyilvános
kulcsa
2. Az adott személy/szervezet adatai: pl. neve, lakhelye, munkahelye, vagy más adatai;
3. Egy, vagy több digitális aláírás: azoknak a szervezeteknek és/vagy személyeknek az
aláírása,
akik
igazolják
a
fentiek
valódiságát.
Az információk valódiságát, helyességét, eredetiségét, sértetlenségét igazolhatják
(1)
egymás
között
maguk
a
felhasználók
(web
of
trust),
vagy
(2) egy szervezet, melyben a tanúsítványt felhasználók közössége megbízik. Ez a szervezet a
Hitelesítési Szolgáltató (vagy Megbízható Harmadik Fél, Hitelesítő Hatóság, Hitelesítő
Szervezet; Certification Authority, CA.)

-57/100-

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület
7477 Szenna, Kossuth Lajos utca 14.
Telefon: 20/943-94-82 E-mail: orban.balazs1@gmail.com
X.509
Az X.509 olyan kommunikációs szabvány, mely az elektronikus tanúsítványok szerkezetére,
felépítésére, tartalmára ad előírásokat. Tartalmazza a tanúsítvány verziószámát, egyedi
sorozatszámát, a Hitelesítő Hatóság által az aláíráshoz használt algoritmus azonosítóját, a
kibocsátó Hitelesítő Hatóság azonosítóját, a tanúsítvány érvényességi idejét, a tulajdonos
egyedi azonosítóját, a tanúsítványhoz tartozó nyilvános kulcsot és annak algoritmusát,
valamint más, a szabványt kiegészítő ún.
toldalékokat.
A személyes hitelesítés azt szavatolja, hogy azok
vagyunk, akiknek mondjuk magunkat. Ez a
hitelesítés olyan személyes adatokat igényel,
mint például felhasználónevünk és jelszavunk.
Ezekre az adatokra akkor van szükség, amikor az
Interneten keresztül személyes információt
küldünk egy olyan Web-helyre, amely kilétünket
bizonyító
hitelesítést
igényel.
Ezenkívül
használhatjuk titkosított kommunikációhoz más
formában is (elektronikus levelezés, biztonságos
bejelentkezés helyi hálózatba, stb.). Az ilyen
személyes hitelesítés kiadója lehet független
hitelesítő hatóság (Verisign, Thawte, Netlock,
Microsec e-Szignó, stb.) vagy saját cégünk, vagy
szervezetünk. Az aláírás ellenőrzésére szolgáló, a
levélhez csatolt, vagy a tanúsítványtárból
letöltött tanúsítvány ellenőrzésekor össze kell
hasonlítanunk az üzenet küldőjének és a
tanúsítvány tulajdonosának e-mail címét.

e-mail tanúsítvány, Outlook Express

A helyhitelesítés, szervertanúsítvány azt igazolja, hogy az adott Web-hely biztonságos és
valódi. Garantálja, hogy más webhely nem élhet vissza az eredeti webhely azonosítóival. A
helyhitelesítéseket kiállításukkor dátummal is ellátják. Ha megpróbáljuk megnyitni egy
szervezet Web-helyét, a böngészőprogram ellenőrzi, hogy a hitelesítésben tárolt Internet-cím
helyes-e, azonos-e az éppen megtekintett oldal címével, és hogy az aktuális dátum nem léptee túl a lejárat dátumát.
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helyhitelesítés Mozilla böngészőben

Ha az adatok nem aktuálisak vagy nem érvényesek, a böngészőprogram figyelmeztetést
jeleníthet meg. A böngészőben a hiteles Web-helyeket nem az egyszerű HTTP protokollon
keresztül, hanem az SSL titkosítást használó HTTPS protokollon nyitunk meg. A
helyhitelesítésekkel általában olyan Web-helyeken találkozhatunk, ahol fontos, hogy a szerver
és a számítógépünk között az adatforgalom titkosított csatornán történjen: például Internetes
banki ügyintézés, tőzsdei megbízások, hitelkártya-tranzakciók, stb.
A programkészítői hitelesítés, szoftvertanúsítvány pedig azt igazolja, hogy egy az éppen
gépünkre telepítendő programhoz gyártója a nevét adja, és az ő személyazonosságát, a
program eredetiségét és sértetlenségét egy megbízható harmadik fél tanusítja.
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szoftvertanúsítvány Internet Explorer böngészőben

Tanúsítvány
osztályok
(class)
Tanúsítvány és tanúsítvány között nagy különbségek lehetnek: míg vannak tanúsítványok,
amelyek gyakorlatilag semmit sem érnek, mert a kibocsátó egyáltalán nem kezeskedik azért,
hogy a tulajdonos valóban az, aki fel van benne tüntetve, vannak olyanok is, amelyekhez
nagyon komoly garanciák kapcsolódnak. A tanúsítványok ugyanazon Hitelesítő Hatóságon
belül is különböző osztályokba szerveződnek, mely osztályokat általában betűjelek (A, B, C),
vagy számok (1, 2, 3) különböztetik meg. Az osztályba sorolásra sajnos nincs általánosan
elfogadott rendszer; a Netlock magyar hitelesítő szolgáltató például (a bizonytalanságot
elkerülendő) néven is nevezi az Expressz (C, leggyengébb), Üzleti (B), illetve Közjegyzői (A)
tanúsítványait.
Visszavonási
lista
(CRL)
Bár a tanúsítványoknak létezik érvényességi ideje, szükség lehet arra, hogy a lejárat előtt
visszavonásra, felfüggesztésre kerüljenek a kibocsátó által, hasonlatos módon egy
bankkártyához. A visszavonás okai közt megemlíthetjük a titkos kulcs kompromittálódását (a
kompromittálódás gyanúját), vagy például a tulajdonos nevének megváltozását. A visszavont
tanúsítványok egy ún. tanúsítvány-visszavonási listára kerülnek, melyet a kibocsátó
nyilvánosan elérhetővé tesz. (Példa: GlobalSign visszavonási lista.)
Valósidejű
tanúsítványállapot-közzététel
(OCSP)
Az Online Certificate Status Protocol (OCSP) a visszavonási listák alternatívája, egy olyan,
HTTP-n alapuló protokoll (RFC 2560), amivel egy tanúsítvány státusza (érvényes,
érvénytelen vagy ismeretlen) ellenőrizhető. A visszavonási listákkal szembeni előnyei:



egy tanúsítvány visszavonása azonnal érvényre jut, szemben a CRL-ek általában napi
frissítási gyakoriságával;
egy tanúsítvány állapotának ellenőrzésekor nem szükséges a teljes (olykor
nagyméretű) lista letöltése, csökken a hálózaton bonyolított forgalom;
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a visszavonás ellenőrzését végző alkalmazásnak nem kell a lista értelmezését és
feldolgozását elvégeznie (egyszerűsödik a programozási feladat, erőforrástakarékosabb).

Hálózatok felépítése, hálózatok típusai
Hálózat: sok, egymással összekapcsolt eszköz együttese. Amennyiben ezek az eszközök
számítógépek, akkor számítógépes hálózatról beszélünk. A számítógép hálózatok olyan
hardverek és szoftverek együttese, ami lehetővé teszi a gépek közötti adatátvitelt.
Csoportosításuk
1. Üzenet átvitel módjától függően
a. csomag alapú: az üzenet egységes méretű csomagokra bomlik, melyek különböző
utakon jutnak el a forrásgéptől a célgépig. A célgép állítja össze belőle az eredeti
információt, miután minden része megérkezett.
b. összeköttetés alapú: A forrásgép kapcsolatot épít fel a célgéppel, s a kiépült útvonalon
megy át az adatfolyam az egyik géptől a másikig.
2. Kiterjedés szerint megkülönböztetünk
a. LAN: (Local Area Network): helyi hálózatot. Egy vállalat, intézmény számítógépeit
köti össze úgy, hogy működésük a rendszeren belülről van vezérelve. Épületen belüli
kábelezéssel oldják meg.
b. MAN: (Metropolitan Area Network). Nagyvárosi hálózat, akár több lokális hálózatot
is tartalmaznak, de kapcsolatuk benne marad a 20-100 km sugarú körön. Kábelezéssel
oldják meg, drótokat lefektetve a területre.
c. WAN (World Area Network). Kiterjedt hálózat, akár országos akár földrészre
kiterjedhet. Még itt is előfordulnak a kábelek, melyek között széle, nagy kapacitásúak
is elő kell forduljanak a nagy mennyiségű adatok áramlása miatt. De már megjelenhet
a műholdas adattovábbítás is.
d. Internet: világméretű, nyílt hálózat, mely lehetővé teszi, hogy akár melyik gép akár
melyikkel folytathasson kommunikációt.
3. Működés szerint
a. topológia típusok:
i. sín: kliens gépek vannak egymással kapcsolva, ha egy összekötés megsérül, akkor
kettészakad a hálózat.
ii. gyűrű: kliens gépek vannak egymással kapcsolva, egy sérülés esetén sín
topológiává alakul át.
iii. csillag: van egy szervergép, és hozzá vannak kapcsolva a kliens gépek. Minden
üzenet a szervergépen keresztül halad. Ha egy vezeték megsérül akkor csak egy
gép esik ki a hálózatból.
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iv. teljes hálózat: minden gép minden géppel össze van kötve, így ha egy vezeték
megsérül, egy másik, hosszabb útvonalon juthat el az üzenet. Kiépítése igen
költséges, csak nagyon kevés gépnél érheti meg.
v. fa hálózat: A gépek fa struktúra szerint vannak felépítve, ha egy kábel megsérül,
akkor az egész adott ág elérhetetlenné válik. Minden gép, minden gépet elér, de
csak egyetlen lehetséges útvonal van bármely két gép között.
vi. részleges hálózat: a fenti topológiák tetszőleges kombinációjának ötvözése, nem
tiszta topológia. Ilyen az Internet is.
b. Fizikai megvalósítás:
i. üvegkábel
ii. Eternet: koax kábel, modem, telefonvonal
iii. drótnélküli (wireless): rádióadás vagy műhold segítségével tartanak a gépek
kapcsolatot egymással.
4. Használat szerint (alkalmazási terület):
a. erőforrás-kezelés: fájl- illetve nyomtatómegosztás (fájlszerver, nyomtatószerver)
b. levelek: e-mail forgalom lebonyolítására: mailserver
c. ftp: távoli gépek elérésére, adatforgalom lebonyolításra FTP-szerver
d. web: interneten böngészésre webszerver.

Helyi hálózatok működési alapelvei


fájlszerver: sokak által használt ugyanaz a program ne foglaljon helyet minden gépen
(helytakarékosság)
 fájlszerver: közös programon dolgozók ugyanazt a fájlt egyszerre elérhessék,
módosíthassák
 nyomtatószerver: hardvereszközök hatékonyabb kihasználása érdekében, hogy mindenki
képes legyen ugyanazon a nyomtatón nyomtatni, így elég egy-két nyomtató a cégnek.
 mailszerver: a cég belső levélforgalmát ez irányítja, egyben védelmet is biztosít, hogy a
cégen kívülre nem kerül fontos információ, ugyanakkor a hálózat nincs leterhelve a
levelezéstől
 proxi szerver: tűzfalas adatvédelmet képvisel, a céges titkokat a tűzfalon keresztül nehéz
kicsempészni.
A helyi hálózat üzemeltetője a rendszergazda, aki felelős azért, hogy:
 az adatok biztonságosan legyenek kezelve (archiválás, biztonsági másolat)
 hozzáférési jogok kezelése megoldott legyen (olvasás, írás, módosítás, létrehozás,
törlés jogok kiosztása)
 tárhelyek biztosításáért (kinek mennyi tárhely jut, mire)
 hálózat üzemeltetéséért, karbantartásáért

Hálózatok hardver és szoftverelemei.
Hardverelemek:
1. modem: a digitális információk analóg közegen keresztüli továbbítását teszi lehetővé.
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2. kábel (rézdrót, üvegdrót, koax, rádió vagy műhold): adatok továbbítását végző közeg.
3. router: útvonalválasztó, olyan inteligens hálózati eszköz, mely a beérkező
adatcsomagokat eldönti hogy mely útvonalon menjen tovább a célállomás felé, úgy
hogy a legoptimálisabb (leggyorsabb, legrövidebb) úton érjen oda. Öntanulásra képes,
kommunikál a szomszédos routerekkel.
4. switch: intelligens, sok lábú hálózati eszköz, a különböző eszközöket kapcsolja össze
egymással. A hálózati szegmensek (két gép közötti szakasz) között továbbítja az
adatforgalmat. Különböző adatátviteli sebességgel képes ezt megtenni, és kiválasztja a
lehető legjobbat.
5. hub: switch feltalálása előtti hálózati eszköz, mely csak egyféle adatátviteli sebességre
képes, ha az az adatátviteli sebesség nem megfelelő akkor nem tud átvinni adatot. Ma
ritkán alkalmazzák, többnyire LAN hálózatokban fordul elő.
6. repeater: erősítő, ismétlő. A beérkezett adatcsomag jeleit felerősíti, és továbbküldi.
Hosszú úton ugyanis a jel elhalkul, eltűnhetne e nélkül.
7. szerver gép: olyan gép, mely a hálózati kommunikációt felügyeli, előtte nem
tartózkodik felhasználó, hanem a gépek közötti kommunikációt vezérli, és kapcsolatot
tart más szerverekkel illetve a kiszolgálandó kliens gépekkel
8. kliens gép: olyan számítógép mely a hálózatra van csatlakoztatva, előtte felhasználó
ül, végzi feladatát. A szervergépen keresztül tart kapcsolatot más kliensgépekkel, és a
szervertől szerzi be fájljait, erőforrásait.

Szoftverelemek:
1. hálózati operációs rendszer: a szervergépek speciális operációs rendszere, mely a
hálózati kommunikációra ki van élezve.
2. protokollok: olyan kommunikációs szabályok, melyek az OSI modell azonos szintjei
közötti kommunikációt írják le két gép között.
3. interfészek: olyan kommunikációs szabályok, melyek az OSI modell egymás alatti
szintjei közötti kommunikációt írják le egy gépen belül.

Nyilvános hálózatok (Internet)
szolgáltatásai
Internet: világméretben összekapcsolt hálózatok rendszere. Ennek megfelelően vegyes
topológiát használ, logikáját tekintve pedig szerver-kliens alapú.
Egy szabályozás nélküli, nyilvános és globális kommunikációs hálózat, amire bárki
felcsatlakozhat ha adott hardverfeltételeknek eleget tesz és vállalja a szerződésben leírtakat, és
amelyen az információ lényegében majdnem korlátlan mennyiségben és áttekinthetetlen
formában található meg. Olyan hálózat mely a különböző rendszerű számítógép hálózatok
közötti egységes nyelv (Internet Protocol) segítségével kommunikációt tesz lehetővé.

Az Internet szolgáltatásai:
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Az Internet feladata a kommunikáció ,és információszerzés biztosítása. Különböző módjai
terjedtek el:
1. WWW: (World Wide Web) a böngészőprogramban megadott helyre „lép” és letölti az
adott oldalt. Egy weboldal elemei lehetnek: szöveg, kép, hiperhivatkozás (link),
multimédiás és interaktív elemek.
2. E-mail: elektronikus levelezés, e rendszer segítségével, egy számítógéppel megírt
szöveget (illetve csatolt fájlokat) az Internetre helyezve másodpercek alatt eljuttathatunk
egy másik Internet-előfizető részére, ha szintén rendelkezik e-mail címmel.
3. Hírcsoportok (news, fórum): azonos érdeklődési körű felhasználók fóruma,
levelezőlistája.
4. Chat: (csevegés) írásos (valós idejű) párbeszéd folytatható másokkal. (pl. az IRC: Internet Relay Chat - „beszélgetést” szervező szolgáltatás az Interneten).
5. Világméretű lerakat, „adatbázis”: mely lehetővé teszi fájlok, szövegek, képek, hangok,
videók, programok, (illetve minden olyan adat, amely digitalizálható, számítógép által
tárolható formába hozható) letöltését, publikációját. A letölthető programok típusai
lehetnek Freeware (ingyenes), Shareware (általában 30 napig használható), Trial-version
(korlátozott ideig használható próbaváltozat).. A WAIS, FTP-keresők, a Gopher valamint
keresőprogramok használatával keresgélhetünk az Internetes adatbázisokban, majd FTP,
SCP programok segítségével tölthetjük le gépünkre.
6. Telnet: lehetőségünk van távoli helyekhez úgy bekapcsolódni mintha annak
termináljaként dolgoznánk.

Nyilvános hálózatok felépítése, elemei
A nyilvános hálózatok topológiája vegyes topológia, tekintve a rendkívül nagyszámú gépre.
Sok útvonal miatt szükség van útvonalválasztókra (router), adattovábbító eszközökre (switch,
hub), jelerősítőkre (repeater) és természetesen szerver valamint kliens gépekre is, melyeket
dróttal vagy drótnélküli csatornával (rádió, műhold) kötünk össze. Ha valaki csatlakozni
szeretne az Internetre akkor egy kiépített csomóponthoz csatlakozhat modemen keresztül.
A szerver gép folyamatosan (éjjel nappal 356 napon át) üzemel, irányítja a forgalmat, tárolja
az információt. Ezen keresztül csatlakozik a felhasználó a hálózatra. Ezen keresztül küldi
adatait, és fogadja a kéréseket, üzeneteket. A hálózaton való kommunikációt a protokollok és
interfészek biztosítják szoftveri szinten.

Az
Internet
protokolljai




alapvető

szolgáltatásai,

TCP (Transmission Control Protocol): adatátvitelt ellenőrző protokoll (szabványokban
rögzített eljárási mód) amely ellenőrzi, hogy az IP szerint elindított adatcsomagok
megérkeztek e az adott címre. A TCP visszaigazolja valamennyi adatcsomag
megérkezését.
IP (Internet Protocol): ez a protokoll felelős a címzésért, voltaképpen az adatcsomag
küldés elindításának szabványa, amely önmagában nem nyújt megbízható szolgáltatást,
ezért az IP-re épülve ellenőrző protokollt alkalmaznak a TCP-t. (Az UDP - User Datagram
Protocol - a TCP-vel szemben nem ellenőrzi az adatok sértetlenségét, sorrendjét).
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HTTP: (HyperText Transfer Protocol) weboldalak hálózaton történő adatátvitelének
szabványa, amely a TCP felett helyezkedik el. A HTTP átviteli mód lehetőséget ad a
felhasználónak arra, hogy az információ szöveges, grafikus, audió-, videó állományait
tetszőlegesen együtt vagy külön-külön kezelje, letöltse, vagy használja.
POP3: (Post Office Protocol) e-mail rendszerek alapprogramja, és protokollja. Az
üzenetek küldéséhez nem igényel SMTP – t.
SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) az Interneten leggyakrabban használt protokoll
levelek továbbítására.
IMAP: (Internet Message Access Protocol) hasonlít a POP3 – hoz de annál több
szolgáltatást nyújt.
FTP: (File Transfer Protocol) olyan protokoll, amelynek segítségével állományokat kehet
két hálózati számítógép között átvinni. Erre két (vagy több) külön csatornát alkalmaz, az
első a parancscsatorna, melyet mindig a kliens gép nyit meg a szerver felé. A második
(vagy több) adatcsatornát a kliens kérésére a szerver nyitja meg (minden fájl átvitelhez
külön – külön) majd a letöltés befejeztével le is zárja azt.
WAP: (Wireless Application Protocol) adatátviteli protokoll vezeték nélküli eszközök
(mobiltelefonok, PDA – k) számára.
LDAP: (Lightweight Directory Access Protocol) adatbázis és címtárkezelő protokoll,
amely a TCP/IP – n és az X 500 szabványon (az ISDN – re épülő adatátvitelre alapozott
protokoll) alapul. Segítségével személyek, szervezetek, erőforrások kereshetők a
hálózaton.
CGI: (Common Gateway Interface) CGI böngészők, WWW kiszolgálók és programok
által az adatcseréhez használható adatformátumokat meghatározó szabvány (közös átjáró
felület). Egy CGI parancsállomány olyan állomány, amely tetszőleges nyelven megírt
programmal (C, C++, VBScript, stb.) létrehozható, és amely feldolgozza a felhasználó
által bevitt adatokat, majd –ha szükséges – válaszként generál egy HTML dokumentumot.
Ezt leginkább internetes űrlapok feldolgozására használják.(Dinamikus honlap).

Egyéb a témához kapcsolódó rövidítések:









WWW: világháló Hipertexten alapuló világméretű osztott információs, és multimédiás
rendszer.
DNS: (Domain Name System) tartománynév – rendszer, az Interneten használatos osztott
adatbázis, amelyből kikereshető minden szolgáltató, közvetlen felhasználó és önálló
program neve és címe. Előnye, hogy nem kell tudni a keresett hely IP címét, elég a nevét
beírni. Az IP címeket és a hozzájuk tartozó neveket a névkiszolgáló (Domain Name
Server) tárolja.
URL: (Uniform Resource Locator) általános erőforráshely meghatározó, az Internet
erőforrások megcímzésére vonatkozó része, helymeghatározásra szolgáló rendszer.
Megadja az információ elérésének módját, az Internet – kiszolgáló számítógépét és az
információ helyét az adott gépen, három részből áll: a szolgáltató azonosítója,
tartománynév, elérési út.
ISP: (Internet Service Provider) Internetszolgáltató.
ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line) aszimmetrikus digitális előfizetői vonal,
amelyen a letöltés sebessége a feltöltés sebességének többszöröse.
ISDN: (Integrated Services Digital Network) integrált szolgáltatású digitális hálózat.
Teljes mértékben digitális kommunikációs hálózat hang, kép és adatok továbbítására.
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HTML: (Hyper Text Markup Language) egyszerű szabványosított dokumentum-leíró
nyelv, amelyet azért hoztak létre, hogy az ezen a nyelven írt dokumentumot bármely
platformon, azonos módon lehessen megjeleníteni. A HTML dokumentum normál
szövegfájl, így a legegyszerűbb szövegszerkesztővel is létrehozható, illetve módosítható.
A HTML utasításokat a szövegben <és> jelek közé kell zárni.
PHP (Personal Home Page tools): HTML nyelvbe ágyazott, nyílt forráskódú kiszolgálóoldali parancsnyelv dinamikus weboldalak kialakítására.
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A Számítógép
Számítógép tágabb értelemben minden olyan berendezés, amely képes bemenő adatok
(input) fogadására, ezeken különféle, előre beprogramozott műveletek (programok)
végrehajtására, továbbá az eredményül kapott adatok kijelzésére, kivitelére (output), amelyek
vagy közvetlenül értelmezhetőek a felhasználók részére vagy más berendezések vezérlésére
használhatóak. Fontos kritérium az, hogy ugyanazon bemenő adatok alapján mindig
ugyanazon kimenő adatokat állítsa elő, azaz hogy a gép determinisztikusan működjön, erre
utal a „gép” szó. Az alapvető különbség a számítógép és számológép vagy
számoláskönnyítő egyszerű eszköz között abban rejlik, hogy a számítógép képes előre
elkészített program végrehajtására, míg a másik gép csak egy – lehet, hogy bonyolult –
műveletet (például szorzás) képes emberi beavatkozás nélkül önállóan végrehajtani.
Azaz: számítógépnek nevezhetjük a determinisztikus információ feldolgozó gépeket. Eszerint
(tágabb értelemben) a mai számítógépek őseinek a különböző számolást elősegítő eszközöket
lehet nevezni – ilyen eszköz az ókori eredetű abakusz, amely a keleti régió országaiban ma is
jelentős szerepet tölt be). Sőt, e tág értelemben végül is az élőlények is tekinthetőek
„számítógépeknek”, amennyiben determinisztikusak – s ha belegondolunk, hogy folynak
kísérletek biomechanikus számítógépek építésére, akkor ez az értelmezés sem tűnik olyan
furának.
Szűkebb értelemben a számítógép olyan elektronikus információfeldolgozó gép, amely
információk (adatok és programok) tárolására alkalmas memóriával rendelkezik, az adatok
feldolgozásához programra van szüksége és saját tevékenységét, működését vezérli, azaz
programozott működésű.
A számítógép fizikai megjelenésének elnevezése, elfogadott angol szóval a hardver
(hardware). Ide tartozik a ház, a tápegység, az alaplap, a processzor, a merevlemez, a
monitor, a billentyűzet stb. Az előírt feladatok végrehajtását a szoftver (software) teszi
lehetővé, ez a számítógép nem megfogható, utasításokban, programokban, operációs
rendszerben, eszközmeghajtókban és egyéb utasítás-csomagokban megjelenő „lágy” része.

Történelem
A számítástechnika története során az egyszerű mechanikus gépektől az igen összetett
elektronikus, digitális vezérlésű automatákig haladt. Egyrészt szembetűnő a mai gépek egyre
nagyobb fokú programozhatósága (egyre önállóbban tudnak komplex feladatokat is
megoldani), az ennek következményeképp kialakuló nagyobb mértékű automatizmus,
önirányítottság; másrészt ettől nem függetlenül a feladatkörök kibővülése, amely az
egyszerűbb, konkrétabb feladatok (szövés, összeadás, ajtónyitás) ellátására épített célgépektől
a komplex és sokféle tevékenységre képes általános célú univerzális gépek megvalósításáig
terjedt.
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A számítógépek alkalmazásának kezdetei







1847-1854: George Boole áramkörelméletben is alkalmazható logikai algebrája a
későbbi digitális működésű gépek tervezésének alapjait jelentette.
1887: Herman Hollerith (1860–1929) nagy tömegű adat statisztikai feldolgozására
alkalmas gépet épít. A kifejlesztését az tette szükségszerűvé, hogy az USA-ban a
népszámlálás (1890) feldolgozása hagyományos módszerekkel mintegy 3 évet (mások
szerint 10 évet) vett (volna) igénybe, a végül szükségesnek bizonyult 6 hét helyett. A
gép lyukkártyákat tudott rendezni és szétválogatni, amit mechanikusan tudott
megoldani, tűk segítségével. A (papír) lyukkártyák egydolláros nagyságúak voltak.
Hollerith 1924-ben alapított cégéből fejlődik ki a későbbi IBM. Lyukkártya (1 lyuk –
1 szám, 2 lyuk – 1 betű);
1937–1942: Vincent Atanasoff és asszisztense, Clifford Berry megterveznek egy csak
elektronikus egységekből álló gépet, ez volt az első elektronikus digitális
számítógép, az Atanasoff–Berry Computer (ABC). Jelenleg ezt tartjuk az első mai
értelemben vett (elektronikus) számítógépnek – érdekes, hogy ennek egyébként 1973ban Amerikában bírósági tárgyalás útján kellett eldőlnie, különféle elsőbbségi jogviták
miatt. A bírósági tárgyalásról angolul…
1938–1941: Konrad Zuse megépíti az első szabadon programozható gépet, a Z3-t.
Felépítése hasonló a mai gépekhez: processzort (ALU), vezérlőegységet (CU),
memóriát, bemeneti egységet (szalag) és kimeneti egységet tartalmaz. Az egytonnás
gép néhány ezer elektromágneses reléből állt, repülők és rakéták tervezéséhez
használták. Egy összeadást átlag 0.7 mp, szorzást 3 mp alatt végzett el, a tízes
számrendszerbeli számokat már lebegőpontos bináris ábrázolás útján kezelte. A gép
1944-ben egy bombázás során elpusztult, de Zuse a 60-as években újra megépítette.
Rekonstruált változata a müncheni Deutsches Museum-ban látható. Bár a gépet
aritmetikai műveletek végzésére tervezték, Raul Rojas később bebizonyította, hogy
alkalmas általános célú számítógépnek is (képes tetszőleges Turing-gép emulálására).

A Colossus, Turing kódfejtő gépe




1943: Az angol titkosszolgálat Alan Turing matematikus vezetésével megépítteti a
Colossust, ez szintén relés alapon épül fel, és a II. világháborús német katonai
rejtjelezőkód megfejtését segíti. A kódfejtés egyébként különböző matematikai,
katonai, titkosszolgálati módszerek ötvözésével sikerült is. A háború után
megsemmisítették. A titkosítást csak az 1970-es években oldották fel.
1944: Howard H. Aiken ballisztikai számítógépe, a Mark I. lövedékpálya-táblázatokat
számol. E gép fél focipálya méretű volt, 800 km kábelt, vezetéket és relét tartalmazott,
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egy műveletet 3-5 másodperc alatt végzett el, képes volt az összes alapművelet és
komplex (változós?) egyenletek megoldására.

Általános célú számítógépek és elterjedésük


1946: Megépül John Presper Eckert és John W. Mauchly tervei alapján az első
digitális elektronikus gép, az ENIAC, 18 000 vákuumcsőből, 70 000 ellenállásból, 5
millió forrasztással. 30 tonnás, 160 kW-ot fogyaszt, 5 000 összeadást, 357 szorzást,
vagy 38 osztást tud végezni másodpercenként, 10 jegyig számol, 20 regisztere van,
1000-szer gyorsabb, mint a Mark I. MTBF: 40 sec. Külső programvezérlése
huzalozással működik.



1945: Elkészül az EDVAC nevű gép Neumann János (1903–1957) vezetésével. Ez
már központi vezérlő egységet tartalmaz, van benne lehetőség feltételes
vezérlésátadásra, memória tárolja a programokat és az adatokat is. Neumann János
matematikai szemszögből közelíti meg a kérdést és általános irányelveket fogalmaz
meg:
o a programot és az adatokat nem kell megkülönböztetni, a gép szempontjából
mindkettő bemenő adat
o belső programvezérlés;
o folyamatábra, mint formalizmus bevezetése;
o gépi kódú programozás.




1951: Megjelenik az első kereskedelemben kapható számítógép, az UNIVAC I..
1953: Megjelenik az első műszaki és tudományos számítások végzésére alkalmas
számítógép a BESZM 1.
1964: Megjelenik az első általános célú kereskedelmi gép, az IBM 360.
1981: Az első PC megjelenésének éve. A ma használt IBM PC-kompatibilis
számítógépek többsége Intel processzorokkal működik, bár jelentős szerep jut az
AMD és más kisebb processzorgyártó cégek termékeinek is.




Az 1949-ben épített EDSAC és az 1952-ben épített EDVAC már a Neumann-elveket
követi.Az elektroncsöveket tartalmazó, épp ezért költséges üzemű, ún. első generációs gépek
kb. 1958-ig voltak forgalomban. A diszkrét félvezető-elemeket (diódát, tranzisztort)
tartalmazó, nagyobb tárolókapacitású második generációs gépek az 1960-as évek első feléig
uralták a piacot. Az 1960-as években indítja útjára az IBM a 360-as sorozatot (1964: 360/40,
az első integrált áramköri elemeket tartalmazó ún. harmadik generációs gép). A harmadik
generációs gépek kora 1971-ig tartott, ekkor jelent meg ugyanis az első mikroprocesszor, s
néhány év múlva piacra kerültek az első (ún. negyedik generációs) számítógépek. A
mikroprocesszorok fejlesztésében nagy szerepet játszottak az Intel (Intel 8080 processzor), a
Motorola (Motorola 6800 processzor), a Zilog (Z80 processzor) cégek. A ma használt IBM
PC (az első PC megjelenésének éve: 1981) kompatibilis számítógépek többsége Intel
processzorokkal működik, bár jelentős szerep jut az AMD és a Cyrix processzorgyártó cégek
termékeinek is.

-69/100-

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület
7477 Szenna, Kossuth Lajos utca 14.
Telefon: 20/943-94-82 E-mail: orban.balazs1@gmail.com

A Neumann-elvű gépek felépítése
Az ilyen gépek tartalmazzák a számítógép önvezérlését végző CPU-t, azaz központi
feldolgozó egységet (processzort). Tartalmazzák még, az adatokat és programokat a
műveletek végzésének idejére tároló operatív memóriát, az egységek közti adatforgalmat
lebonyolító vezetékek rendszerét (adatsín-rendszer), a felhasználókkal történő
kommunikációt végző I/O rendszert (ide soroljuk a hosszútávú adattárolást végző tárakat is),
és tartalmazhatnak egyéb járulékos egységeket, melyek a működés fizikai feltételeit
biztosítják (hűtőrendszer, energiaellátás stb.).

Típusok
Ha a „számítógép” kifejezést tágabb értelemben tekintjük, akkor beszélhetünk belső, illetve
külső vezérlésű információfeldolgozó automatákról. A külső vezérlésű automaták esetében az
inputnak része a tevékenységet irányító program. Ez például úgy valósulhat meg, hogy
folyamatos emberi beavatkozással irányítjuk a gépet (például egy abakuszt, egy elektronikus
zongorát stb.), vagy pedig a feldolgozandó adatokkal egyetemben adjuk meg a feldolgozás
módját megadó tevékenység leírását (így működtek régen egyes lyukkártyavezérlésű gépek).
Így programot minden munkafázisban újra meg újra le kell írni és a gépnek beadni. A belső
vezérlésű automaták viszont saját maguk tárolni képesek a tevékenységüket irányító
programot, így minden munkafázisban csak az adatok leírására és a megfelelő program
kiválasztására van szükség. A belső program lehet „fix”, azaz rezidens: ez nem változtatható
az automata fizikai integritásának megváltoztatása nélkül (például fix programok a PC-k
BIOS programjai, melyek hardveresen „bele vannak égetve” a PC alaplapjába, vagy a
programozható mosógépek programjai), vagy lehet változtatható; a legtöbb mai számítógép
mindkét fajta programot tartalmaz. Mindennek a teteje pedig az, amikor a gép már maga is
képes lényegesen változtatni a működését vezérlő programon.
Szűkebb értelemben a számítógépek két fő típusa az analóg és a digitális számítógép. Az
analóg számítógépek fizikai jelenségek matematikai leírásával szimulálják a folyamatokat,
be- és kimenetük is valamilyen fizikai jellemző (például elektromos feszültség, hőmérséklet,
nyomás). Előnyösen használhatóak többek között biológiai, áramlástani stb. feladatok
megoldására. Pontosságuk és sebességük korlátozott. A digitális számítógépek diszkrét
értékekre (számjegyek, digit) bontják, fordítják a feladatot, és ezeken hajtják végre az előírt
műveleteket. A számítások alapegysége a bit, aminek neve az angol Binary Digit (bináris,
vagyis kettes alapú számrendszerbeli számjegy) kifejezésből származik. Létezik egy átmeneti
típus is, az úgynevezett analogikai számítógépek, amelyek egyesítik a két típus előnyeit.
Ezeket elsősorban biológiai, áramlástani feladatok modellezésére, megoldására használják.

Működési elvük szerint
Mechanikus; elektronikus; optikai; a jövő számítógépei a szerves számítógépek és a
kvantumszámítógépek.

Felhasználásuk szerint



szuperszámítógép
nagygép

-70/100-

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület
7477 Szenna, Kossuth Lajos utca 14.
Telefon: 20/943-94-82 E-mail: orban.balazs1@gmail.com
Nagygép: (angol kifejezéssel: mainframe) (szakmai körökben elterjedt kifejezéssel
nagy vas) azokat a nagy és „drága”, nagy teljesítményű számítógépeket jelenti,
amelyeket főleg kormányzati intézmények, illetve nagyvállalatok, bankok az üzletileg
kritikus alkalmazásaik futtatására használnak. Általában nagy mennyiségű adat
kezelésére, tárolására képesek, amelyeket a statisztika, a nyilvántartások, ERP
rendszerek, és pénzügyi tranzakció feldolgozás igényelnek. A kifejezés a korai 1970es évekből ered, amikor kisebb, kevésbé komplex számítógépek piacra kerültek
(például a DEC PDP-8 és a PDP-11 sorozat), amelyek kisgépek vagy csak minik néven
lettek közismertek. Az ipari, banki, kormányzati felhasználók a fizikai valójukban is
ténylegesen nagy gépeket, a „számítógépeket” kezdték nagygépként emlegetni.


szerver
A kiszolgáló vagy szerver (az angol server szóból) az informatikában olyan (általában
nagyteljesítményű) számítógépet, illetve szoftvert jelent, ami más számítógépek
számára a rajta tárolt vagy előállított adatok felhasználását, a kiszolgáló hardver
erőforrásainak (például nyomtató, háttértárolók, processzor) kihasználását, illetve más
szolgáltatások elérését teszi lehetővé.
A kiszolgálókat többféleképpen csoportosíthatjuk, például:






a funkciójuk szerint, például webkiszolgálók, FTP-kiszolgálók, adatbáziskiszolgálók;
a kiszolgált kör alapján, például internetes kiszolgálók, intranetes kiszolgálók;
a hardverkiépítésük alapján, például PC szerverek, Mainframe szerverek

személyi számítógép
Az 1970-es évek végén az IBM egy mérnökökből álló csapatot bízott meg és hozott
létre, hogy elkészítsék az első személyes számítógépeket, azaz olyan számítógépeket,
melyek egy személy rendelkezésére állnak, angolul personal computer. 1974-ben az
Altair 8800 volt az első olyan gép, mely nagy számban eladható volt. Szintén sikeres
volt az Apple II, a Commodore PET és a Commodore 64 számítógép az 1980-1990-es
években, majd az Atari ST és a Commodore Amiga. Az Apple Macintosh család ma is
a piacon van. A legelterjedtebb azonban az úgynevezett IBM PC, mely messzemenően
standardizált perifériáival és központi egységével viszonylag elfogadható áron vehető
meg.
A számítógép fizikai megjelenését angol szóval hardware-nek, magyarosítva
hardvernek nevezik. Hardver a gépház, a mikroprocesszor, a merevlemez, a monitor, a
billentyűzet stb. Ahhoz azonban, hogy a hardvert használni lehessen, szoftvereknek
(software) is kell a gépben lenni. A gépen a szoftverek futtatását hardver teszi
lehetővé. A gépre többféle operációs rendszer telepíthető. A korábbi években a
különböző DOS verziók uralták a területet, ma már csaknem kizárólagos a grafikus
felülettel rendelkező Windows és a Linux használata.
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A személyi számítógép családokon (IBM, Apple) belül fontos szempont a
kompatibilitás kérdése, aminek két oldalról is meg kell valósulnia: hardver és szoftver
oldalról. A hardver kompatibilitás azt jelenti, hogy a számítógép egyes
részegységeinek, alkatrészeinek azonosan és csereszabatosan kell(ene) működni,
gyártótól függetlenül. A szoftver kompatibilitás szerint pedig a felhasználói
szoftvereknek ugyanúgy kell(ene) futniuk a különböző gépeken.

Részei

1. monitor
2. alaplap
3. CPU (mikroprocesszor)
4. elsődleges tárhely (RAM)
5. videokártya, hangkártya
6. tápegység
7. optikai lemezmeghajtó
8. másodlagos tárhely (merevlemez)
9. billentyűzet
10. egér




Belső részek:
o Alaplap
o Központi egység
o Memória
o Videokártya
o Hangkártya
o Hálózati kártya
Főbb perifériák
o Képernyő
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Billentyűzet
Egér
Joystick
Nyomtató
Modem

munkaállomás
A munkaállomás egy felsőkategóriás asztali számítógép, amely technikai
alkalmazások futtatására van tervezve. A munkaállomás elsődlegesen arra van
tervezve hogy egyszerre egy személy használja, de általában alkalmasak arra is hogy
távolról más felhasználók is hozzáférjenek ha szükséges. Általában nagyobb
teljesítményt nyújtanak, mint amivel átlagosan találkozhatunk a személyi
számítógépeknél, különös tekintettel a grafikai és számítási teljesítményre. Gyakran
3D-s mechanikai rajzok, mérnöki szimulációk, vagy matematikai ábrák
megjelenítésére és szerkesztésére vannak optimalizálva. A konfigurációk általában
nagy felbontású monitort és egyszerű egeret + billentyűzetet tartalmaznak. Gyakran
támogatnak több kijelzős megjelenítést, és előfordul hogy szerver szintű processzor
dolgozik bennük.



hordozható számítógép
A notebook és a laptop angol eredetű szavak, és az informatikában a hordozható
személyi számítógépeket takarják. Ezek teljes értékű PC-k, az asztali változatokhoz
képest a lényegi különbség a kompakt formai kivitelezésben és a hordozhatóságban
rejlik. Ugyanazokat a funkciókat betöltő alkatrészekből épül fel, ezek azonban
jellemzően kisebb méretűek, könnyebbek, kevesebb hőt termelnek, és kevesebb
energiát is fogyasztanak, mint az asztali PC-kben megtalálható megfelelőik. Ezt
részben korszerűbb anyagokkal, részben a hordozhatóságot szem előtt tartó tervezéssel
és gyártástechnológiával érik el. A notebookok ugyanazokat a szoftvereket futtatják,
mint az asztali gépek, így a laptopokra ugyanaz a Windows, Linux vagy MacOS
alkalmazások telepíthetőek. A hordozható számítógépek ma már szinte kivétel nélkül
újratölthető akkumulátorral szerelve vásárolhatóak meg, amelyek révén több órát is
képesek elektromos hálózat nélkül üzemelni.Bár egyesek vitatkoznak arról, hogy a
notebook és laptop szavak teljesen felcserélhetőek lennének- egyébként a laptop egy
régebbi elnevezés –, a gyakorlatban szinonimaként használjuk azokat. A notebook szó
szerinti jelentése jegyzetfüzet, ami a hordozhatóságra, kis méretre és a szövegbevitelre
utal, a laptop pedig a lap és a top szavakból lett konstruálva, jelentése kb. „ölre való”.
Ez utóbbi elnevezés ugyanakkor megtévesztő lehet, ugyanis ölbe téve nem
ergonómikus a használata,[forrás?] tudományos vizsgálatok pedig rámutattak, hogy a gép
alján fejlődő hő egészségügyi kockázatot jelent a férfiak számára.



célszámítógép

-73/100-

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület
7477 Szenna, Kossuth Lajos utca 14.
Telefon: 20/943-94-82 E-mail: orban.balazs1@gmail.com
A számítástechnika története során az egyszerű mechanikus gépektől az igen összetett
elektronikus, digitális vezérlésű automatákig haladt. Egyrészt szembetűnő a mai gépek
egyre nagyobb fokú programozhatósága (egyre önállóbban tudnak komplex
feladatokat is megoldani), az ennek következményeképp kialakuló nagyobb mértékű
automatizmus, önirányítottság; másrészt ettől nem függetlenül a feladatkörök
kibővülése, amely az egyszerűbb, konkrétabb feladatok (szövés, összeadás, ajtónyitás)
ellátására épített célgépektől a komplex és sokféle tevékenységre képes általános célú
univerzális gépek megvalósításáig terjedt.


beágyazott számítógép
Egy beágyazott rendszer (embedded system) egy olyan speciális célú számítógép
melyet egy konkrét feladat ellátására terveztek. Az általános célú számítógépekkel
(mint amilyen például a személyi számítógép) szemben egy beágyazott rendszer
csupán néhány előre meghatározott feladatot lát el, és sokszor tartalmazhat olyan
feladat-specifikus mechanikus és elektronikus alkatrészeket, melyek nem találhatók
egy általános célú számítógépben. Mivel a rendszer feladatai a tervezés idején is jól
ismertek, a tervezők a feladatnak megfelelően tudják optimalizálni a rendszert,
csökkenteni a költségét és méretét, növelni megbízhatóságát. Fizikai méretüket
tekintve a beágyazott rendszerek a hordozható eszközöktől (például digitális óra,
MP3-lejátszó) az egészen nagy méretű helyhez kötött berendezésekig (például egy
közlekedési lámpa irányító rendszere, egy gyár folyamatirányító rendszere, vagy egy
nukleáris erőmű irányító rendszere).
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A számítógép felépítése
A számítógép eredményes működéséhez számos berendezés, egység összehangolt
tevékenységére van szükség.
Hardvernek nevezzük a számítógép „kézzel fogható részeit”, pontosabban mechanikus és
elektronikus építőelemeinek, alkatrészeinek összességét.
Szoftver nélkül azonban nem tudjuk a számítógépet használni. A szoftver a számítógép
működtetéséhez, valamint a feladatok megoldásához használt programok összességét jelenti.
Mindezen erőforrások együttes működése biztosítja a számítógépes feladatmegoldás
lehetőségét. A szoftver nem megfogható, mint ahogy egy vers sem az, legfeljebb az őt
hordozó papírlapot vehetjük kézbe.
Minden számítógép két alapvető funkcionális egységre osztható: az ún. központi egységre és
a perifériákra.
A számítógép logikai felépítését mutatja be a következő ábra:

A ma használt számítógépek felépítését, működését nagyban meghatározzák a Neumannelvek. A külvilágból az adatok, információk a számítógép input periférián (bemeneti
egység) keresztül jutnak a központi egységbe, ahol a feldolgozás történik. A központi egység
a gép "agya", amely az összes tevékenységét irányítja. A háttértárakon adatok és programok
tárolását végzi a gép, a feldolgozás eredményét pedig az output periférián (kimeneti egység)
keresztül közli a külvilággal.
A központi feldolgozó egység (Central Processing Unit, CPU) két fő alkotóeleme a
processzor és a memóriák, de valójában még tartalmaz ún. regisztereket is, melyek kis
tárolókapacitású, de rendkívül gyors elérésű tárolók, gyakran használt adatok, illetve
részeredmények tárolására szolgálnak.
A CPU feladatai:
a számítógép működésének vezérlése,
kapcsolattartás a perifériákkal,
matematikai műveletek végzése,
memórián belüli adatforgalom lebonyolítása,
adatforgalom lebonyolítása a perifériákkal.
Az egyes résztevékenységeket a CPU-n belül önálló részek végzik.
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Az egyik ilyen egység a processzor, amely a vezérlőegységből (Control Unit, CU) és az
aritmetikai-logikai egységből (Arithmetical Logical Unit, ALU) áll, valamint tartalmaz gyors
elérésű adattárolókat, regisztereket is. A processzor alkotóelemeit egyetlen áramköri lapon,
chipen állítják elő. Az integráltsági fok egy ilyen lapkán óriási, több millió elektronikai
alkotóelem zsúfolódik össze egyetlen cm2-en.
A vezérlőegység feladata a parancsok (a parancs a legkisebb munkafolyamat a processzoron
belül, melynek lépései az utasítások) feldolgozási sorrendjének meghatározása. Kapcsolatban
áll az ALU-val és az operatív memóriával, feladata tehát az ezekkel való kapcsolattartás,
valamint a parancsok értelmezése, és végső soron a számítógép egységeinek vezérlése
mindezen információk alapján.
Az ALU feladata a nevében van: aritmetikai és logikai műveletek végrehajtására szolgál.
Egyszerű logikai áramkörökből épül fel, melyek összehasonlítani, léptetni, invertálni és
összeadni tudnak.
A processzoron belül az információ- és adatcsere ún. buszokon (vagy síneken) keresztül
zajlik. A címbuszon keresztül történik a megfelelő tárolócella kijelölése, az adatbusz az
adatok továbbítását látja el, a vezérlőbusz pedig vezérlőjeleket továbbít. A folyamatok időbeli
ütemezését egy órajel-generátor végzi. Az áramköröket vezérlő órajel frekvencia a
processzor, így a számítógép működési sebességének jellemző adata. A CPU sebességét
megahertzben (MHz) mérik. Ha az órajel például 300 MHz, akkor a processzor 300 millió
műveleti ciklust végezhet el másodpercenként. A mai számítógépek esetén ez GHz
nagyságrendű.
A CPU másik fontos egysége az operatív tár vagy memória. Itt tárolódnak az adatok a
processzor számára, ezek olyan adatok, amelyek a feldolgozáshoz éppen szükségesek, és
gyorsan rendelkezésre is állnak. Alapvetően kétféle típusú memóriát különböztethetünk meg:
ezek a ROM és a RAM.
A RAM (Random Acces Memory, közvetlen hozzáférésű memória) olvasható, törölhető,
újraírható tár. Csak áramellátás esetén őrzi meg tartalmát, mely a számítógép kikapcsolásakor,
vagy akár áramszünet esetén elvész.
Fajtái:
DRAM (dinamikus RAM, kis méretű, viszonylag lassú adatelérésű tároló eszköz)
EDO RAM (a DRAM továbbfejlesztése)
SDRAM (az alaplap órajelével képes működni, ezáltal gyorsabb adatelérést biztosít)
SRAM (statikus RAM, kisebb kapacitású, de jóval gyorsabb adatelérésű)
SGRAM (videokártyákban alkalmazott RAM)
CMOS RAM (az alaplapon található speciális memória, amely a számítógép legfontosabb
beállításait tartalmazza. Tartalmát meg kell őriznie a gép kikapcsolása után is, erről az
alaplapon található kisméretű akkumulátor gondoskodik.
A ROM (Read Only Memory, csak olvasható memória) adatai gyártáskor kerülnek fixen a
tárba, így a felhasználó csak olvasni tudja (illetve a számítógép felhasználja működéséhez)
ezeket az adatokat, de törölni, írni nem. A ROM tartalma áramellátás nélkül is megmarad, így
nem változó adatok, programok kerülnek ide.
Speciális változatai:
PROM (egyszer írható-programozható-ROM)
EPROM (törölhető PROM, amely erre a célra készült egységgel írható, a felhasználó számára
csak olvasható. Írás előtt a tartalmát UV fénnyel törölni kell, majd ezután történhet a nagy
íróárammal történő adattárolás.
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FLASH-ROM (elektronikus úton törölhető. Hátránya a lassú írási sebesség. Leggyakrabban
adatgyűjtő rendszerekben használatos.
A számítógép belsejében, a gépházban található a számítógép egységeit fizikailag összekötő
áramköri lap az alaplap, mely helyet ad a processzor, a memóriák, az illesztőkártyák
számára. A perifériák ugyanis illesztő-áramkörökön keresztül kapcsolódnak az alaphoz. A
billentyűzet illesztője az alaplapba van építve, más perifériákhoz azonban az illesztők külön
kártyákon, ún. illesztőkártyákon vagy vezérlőkártyákon helyezkednek el (pl.
monitorvezérlő). A részegységeket buszrendszer köti össze, ehhez csatlakoznak az
illesztőkártyák és a beépített illesztők is. A buszrendszer bővíthető.
Bővítőkártyák (vezérlőkártyák)
A mai alaplapok legnagyobb részét elfoglalják a bővítőkártyáknak szánt foglalatok,
bővítőhelyek. A mostanában gyártott alaplapokhoz alapvetően három típusú kártya
használható: ISA, PCI, AGP. Szinte csak két típus maradt fent korunkban: a PCI és az AGP.
A bővítőkártyák a számítógépet új képességekkel ruházzák fel. A két legfontosabb
bővítőkárya a hangkártya és a videokártya.
A hangkártya
A hangkártya feladata, hogy a számítógép bizonyos digitális jeleit, analóg jelekké alakítsa.
Így lehetővé teszi a számítógépen hangok megszólaltatását. A hangkártyák nem azonos
minőségű hangokat képesek megszólaltatni. Megkülönböztetünk 8 és 16 bites, mono és
sztereo hangkártyákat. A mai modern hangkártyákkal CD minőségű hang is megszólaltatható.
Multimédiás környezet kialakításához nélkülözhetetlen segédeszköz.
A videokártya (grafikus kártya)
A VGA jelentése Video Graphics Array kártya. Feladata a képernyő vezérlése. A
videokártyán a kijelzőt vezérlő áramkörök mellett videomemória is található, amely a
megjelenítendő képet tárolja, valamint a mai változatok komoly 2D és 3D feldolgozási
feladatokat is ellátnak. A mai átlagos PC-kbe már legtöbbször olyan videokártyák kerülnek,
melyek támogatják háromdimenziós alakzatok modellezését. A piacvezető nVIDIA chipjeire
(TNT, TNT2, illetve a GeForce sorozatra) épülő videokártyák (pl. Leadtek, Elsa, Abit, Asus, stb.) mellett
találkozhatunk még a hasonló tudású, ATI Radeon, és más grafikus chipek-re (GPU) épülő
ATI, Matrox, S3, stb. videokártyákkal is. E videokártyák némelyike kapható integrált TVkimenettel és/vagy bemenettel, vagy digitális kimenettel (DVI) is. Egyes, az ún. Dual Head
technológiával készülő videokártyák képesek két eszközt (egy monitor és egy második
monitor/TFT monitor/TV) kezelni A videokártyák ma az AGP (Accelerated Graphics Port)
vagy a PCI (Peripheral Components Interface) Express buszt használják.
Tápegység
A számítógép belső és külső egységeinek a működéséhez elengedhetetlenül szükséges
energiaforrás. Ezt az energiaforrást tápegységnek nevezzük. Átalakítja a hálózati feszültséget
5 és 12 V-os feszültséggé, ami az alaplap, a merevlemez és a bővítő résekbe helyezett kártyák
működtetéséhez szükséges.
Ez biztosítja a megfelelően zavarvédett feszültséget a számítógép egységei számára, ami
különösen fontos, mert a számítógép érzékeny a külső zavarokra. Manapság vannak
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szünetmentes tápegységek is (UPS), amelyek az esetleges áramkimaradás esetén is védelmet
nyújtanak, és elegendő időt ahhoz, hogy elmenthessük fontos adatainkat. A mai korszerű
számítógépeknél alapkövetelmény, hogy energiatakarékos üzemmódban is tudjanak működni.
A számítógépek alapkonfigurációja
Alapkonfiguráción értjük a számítógép központi egységét, a vele egybeépített belső memóriával együtt, egy
merev és egy hajlékony mágneslemez egységet, mint háttértárolót, egy billentyűzetet és egy monitort. A
multimédia számítógép CD-ROM-meghajtót, hangkártyát, hangszórókat és mikrofont tartalmaz.

Az input és output egységeket, valamint a háttértárakat közös néven perifériáknak nevezzük.
A központi egység a perifériákkal az adatcsatornákon keresztül tartja a kapcsolatot.

Perifériák
A számítógép központi egysége és a külvilág közötti adatcserét megvalósító eszközöket be- és
kiviteli (input-output, I/O) eszközöknek nevezzük. Az adatforgalom szempontjából a
következő csoportokba sorolhatjuk ezeket:
1) Adatbeviteli vagy input egységek: az adatok, programok, vezérlőjelek ezeken
keresztül jutnak a számítógépbe. Leggyakrabban a billentyűzetet és az egeret szoktuk
használni. A billentyűzeten betűket, számokat, speciális jeleket, egyszóval karaktereket
vihetünk be. Az egér mutatóeszköz, mellyel a parancsok begépelését válthatjuk ki
rámutatással és kattintással. A sokféle egyéb eszköz közül néhány: botkormány, scanner
(lapbeolvasó), mikrofon, hangszóró, botkormány (joystick), trackball („hanyattegér”),
vonalkód leolvasó, fényceruza, touch screen(érintőképernyő) virtuális valóság kesztyű, stb.
Billentyűzet
A számítógép nélkülözhetetlen beviteli eszköze a billentyűzet. Ez a kezdetekben 84, ma már
101,105(vagy még több-multimédiás billentyűzet) billentyűt tartalmaz. Ezt a sok billentyűt

néhány csoportba sorolhatjuk.
Egér
Az egeret elég régen, az 1980-as években találták fel. Az egér lényege, hogy méri, hogy
mennyit mozdítottuk el az asztalon, és alapján a számítógép mozgatja az egérkurzort
(általában nyíl alakú jelzés a képernyőn).
AZ EGÉR MŰKÖDÉSE :
Az egér kétféleképp érzékelheti az elmozdulást:
Az egyik esetben (görgős egér) az egér aljában egy golyó található, és ennek az elfordulását
érzékeli. (Ez a „hagyományos” módszer.) Előnye, hogy olcsó, hátránya, hogy a golyóra (és
belül a golyóhoz érő görgőkre) rárakódik a kosz, és akkor nem forog jól, megcsúszik a golyó.
Időnként tisztítani kell. A másik esetben (optikai egér) az egér (általában piros) fénnyel
megvilágítja az asztalt, és egy kis kameraszerű fényérzékelővel megfigyeli az asztalon
található apró repedések, porszemek elmozdulását. Ebből állapítja meg, hogy mennyit
mozdítottuk el az asztalon.
Szkenner
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A szkenner (magyarul „letapogató”) olyan eszköz, ami megvilágítja a papírlap egyes pontjait,
és méri a visszaverődő fény erősségét. A fehér felületről sok, a feketéről kevés fény verődik
vissza. Ezt a mért értéket számmá alakítja, és elküldi a számítógépnek, ami ezt (a kép egyes
pontjait leíró számokat) eltárolja. A színes szkenner hasonlóképp működik, de nem csak
egyszerűen fényerősséget, hanem a három színösszetevő (piros, kék zöld) fényerősségét méri.
JELLEMZŐI:
dpis)
ppont színét mennyire pontosan tudja megállapítani (hány színárnyalatot tud
megkülönböztetni)
-e például A3as lapot beolvasni).
2) Adatkiviteli vagy output egységek: Az információkat, a feldolgozás eredményeit
ezeken az eszközökön keresztül jeleníti meg a számítógép. A leggyakrabban alkalmazott
eszközök a képernyő (monitor) és a nyomtató (printer), de számos más berendezés is
használatos, például hangszóró, rajzgép (plotter), mikrofilm, virtuális valóság sisak, stb.
Monitor
A monitor a számítógép adatfeldolgozásának eredményeit jeleníti meg, alapesetben minden
információ itt jelenik meg (ezt át lehet irányítani pl.: nyomtatóra).
A napjainkban használatos monitorokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk:
működési elv szerint:
katódsugárcsöves
folyadékkristályos (LCD,TFT)
gázplazmás
méret szerint
(14”, 15”,) 17”, 20”, 21”,…
színek száma szerint
monokróm (fekete-fehér)
színes (napjainkban csak színes monitorokkal találkozhatunk)
Nyomtatók
Többféle módon lehet nyomtatni a papírra, így különböző nyomtatótípusokat különböztetünk
meg:
Mátrixnyomtató
MŰKÖDÉSI ELV: Van egy nyomtatófej, amelyben egymás alatt megtalálható 9 (később 24)
tű. A fej a tűkkel együtt vízszintes irányban halad, és a megfelelő tűket kilöki. A tű így
hozzányomja a a festékszalagot a papírra, és így ott egy fekete pötty lesz. Ilyen kis pöttyökből
rajzolja ki a betűket. A mátrixnyomtatókban többnyire leporelló papírt használnak. Ez egy
nagyon hosszú perforált papír, a szélén két sorban lyukakkal.
JELLEMZŐI:
papíron.
obban odanyomja
a szalagot, mint a másik.
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elején) például a magyar ékezetes betűk alakját is. Még újabbak grafikát is tudnak nyomtatni.
), ezért ma is
használt pénztárgépekben, és banki papírok nyomtatásában.
-144dpi (dpi=dot per inch, vagyis hány pontot tesz 2,54 cm-re)
Minél apróbb, több pontot tud írni a nyomtató 1 inchnyi helyre, annál jobb minőségű lesz az
eredmény.
Tintasugaras nyomtató
MŰKÖDÉSI ELV : Folyékony tintapatronhoz csatlakoznak nagyon vékony csövecskék (ezek
megtelnek tintával), majd a cső oldalát (amikor kell) hirtelen megmelegítik. Ezáltal a tinta
felforr, és kispriccel a csőből a papírra. Ott megszárad, és lesz egy kis fekete pötty.
JELLEMZŐ I:
szebb nyomtatási képet ad , mert a fúvóka nem kopik(Így a pont kör alakú, és egyenletesen
0a festékpatron gyakran sokba kerül (a nyomtatófejhez megfelelő speciális festéket szabad csak
használni). Igazán szép nyomtatást csak a nyomtatóhoz ajánlott (szintén drága) papírral lehet
elérni. (A hétköznapi papíron a rostok szétvezetik a folyékony tintát, és így kicsit „szőrös”
lesz a nyomtatott betűk széle.)
hez való drága papíron igazán szép).
Színes nyomtatáshoz türkiz (Cyan), sárga (Yellow), bíbor (Magenta) színek kellenek a
feketén (blacK) kívül. Ezt a színkeverést CYMKnak szokták rövidíteni. Nyomdákban is ezt
használják. A csokipapíron (vagy joghurtos dobozon) valami nem feltűnő helyen egymás
mellett színes téglalapok, vagy egy célkeresztben koncentrikus színes körök találhatóak. Ez
azért van, mert itt ellenőrzik a nyomdászok, hogy a színek ne csússzanak el. (Akkor
szellemképes lenne az ábra.) Elméletileg a türkiz (ciánkék), sárga és bíbor színekből is ki
lehet keverni mindenféle színt, (hasonlóképp a monitoroknál megismert RGB (piros-zöldkék) színekhez hasonlóan. Gyakorlatban viszont a papíron mindig a CYMKt használják, mert
a papír általában fehér, és ezt „sötétítjük” a festékkel, monitoroknál pedig az RGBt, mert a
monitor „fekete”, és a színek segítségével világosítjuk ki a kép pontjait.
Lézer nyomtató
JELLEMZŐI:
üzemeltet
Felbontása: 300-2400dpi.
MŰKÖDÉSI ELV : A fénymásolóhoz hasonló. Szelén: fémes jellegű anyag, fény hatására
megváltoztatja az elektromos vezetőképességét. Lézer, lézerfény: Olyan vékony fénysugár,
amelynek a fénye egyenesen előre megy, és nem szóródik szét, mint például a zseblámpáé.
Toner: Festékpor és egy gyanta szerű anyag keveréke.
Működés: 1. Van egy szelén henger, amelyiknek az egyik pontját megvilágítjuk lézerrel,
ezáltal megváltozik az elektromos töltése. (Ez majd magához vonzza a tonert, mint a
műanyagvonalzó a papírdarabkát.) 2. Valójában nem egy pontot világítunk meg, hanem egy
mozgó tükörrel (vagy prizmával) végigvezetjük a sugarat a szelénhengeren (hosszában)
Közben kibe kapcsoljuk a lézert, aszerint hogy hol szeretnénk fekete színt a papíron. 3. A
szelénhenger forog, a lézerfény pedig hosszába jobbra-balra végigpásztázza, és ezáltal
elektromos töltésekkel „kirajzolja” rá a nyomtatandó képet. 4. Ezután a henger tovább fordul
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a tonerhez, és ahol a lézer érte, ott magához vonzza a festékporszemcséket. 5. A tonerrel
„összekoszolt” henger ezután ráfordul a papírra, és rányomja a festékport. 6. Fixálás: A papír,
mielőtt kijön a nyomtatóból, egy másik, magas hőmérsékletű hengerhez kerül. A papírra
nyomódó forró henger megolvasztja a tonerben a gyantát, és így az ráolvad a papírra. 7. A
még langyos papír kijön a nyomtatóból, a szelénhenger pedig egy fémrúd (tisztítóhenger)
mellett halad el, hogy az esetleg rajta maradt tonerszemcséktől és elektromos töltéstől
megtisztítsa, mielőtt újra eléri a lézert.
Hőnyomtató
Felépítése: Egyenes vonalban sok kis elektromos ellenállás található. Ezek felett lassan
elhalad egy hőérzékeny papír. Ahol azt szeretnénk, hogy a papír fekete legyen, ott a megfelelő
ellenállásra áramot kapcsolunk, amitől az ellenállás felmelegszik, és a melegtől fekete lesz a
papír. Ilyen nyomtatási módszer található a legtöbb faxkészülékben, és az áruházi mérlegek
vonalkódos címkenyomtató készülékében.
JELLEMZŐI:

3) Be- és kivitelre egyaránt alkalmas eszközök: Ide tartoznak a háttértárak,
melyek adatok tárolására szolgáló eszközök. Tartalmukat áramellátás nélkül is megőrzik, így
hosszú távú tárolásra alkalmasak. A háttértárak lényeges jellemzői a tároló típusa, kapacitása,
elérési ideje.
Adathordozóik szerint egyfajta csoportosításuk lehet a következő:
a) Mágneses tárak
Működési elvük: az adathordozó felületén lévő mágneses réteg alkalmas arra, hogy
kétállapotú jeleket rögzítsen. Az elektromos áram mágneses mezőt hoz létre maga körül,
mellyel az adatok rögzítésekor megváltoztathatjuk a felület mágnesezettségét. Olvasáskor a
mágneses térben levő vezetőben áram keletkezik, így visszakaphatjuk azokat az elektromos
jeleket (adatokat), amiket rögzítettünk.
Floppy
A hajlékonylemezes meghajtó (floppy disk drive, FDD) adathordozója a hajlékony
mágneslemez (floppy disk). A meghajtó a számítógépbe van építve, míg az adathordozó
cserélhető. Ha írunk a lemezre vagy olvasunk róla, egy elektromotor megforgatja a lemezt. A
lemezt két író-olvasó fej (pici elektromágnes) veszi közre, melyek sugárirányban
mozoghatnak. A fej bitsorozatokat ír, amelyek a lemezen rendkívül kicsi (mikrométer
nagyságrendű) mágnesezett tartományok. A lemez egy vékony, hajlékony műanyag korong,
mindkét oldalán jól mágnesezhető anyaggal bevonva, műanyag burkolat védi a
szennyeződésektől. A lemezeket óvni kell a magas hőmérséklettől és az erős mágneses
hatásoktól! A lemez mérete többféle lehet. A normállemez 8” (8 coll vagy inch) a minilemez
5,25”, mikrolemez 3,5”, a kompaktlemez 3” átmérőjű. A leggyakrabban 3,5”-os lemezt
használunk, melynek hétköznapi elnevezése „kislemez”.
A lemezek burkolatán különböző nyílások vannak: nyílás az író-olvasó fej számára, indexlyuk
a lemez helyzetének érzékelésére, írásvédő nyílás. A 3,5”-os lemezek esetén a fejnyílást
fedőlap zárja el, amely a meghajtóban automatikusan kinyílik. Az 5,25”-os lemezek esetén, ha
az írásvédő nyílást leragasztjuk, a lemezre nem lehet írni. Ez a megoldás védelmet nyújt a
véletlen törlés és a vírusok ellen. A 3,5”-os lemez esetében ugyanezt a hatást érhetjük el, ha a
sarkában lévő írásvédő ablakot kinyitjuk.
A lemezt első használat előtt formázni kell. Ezzel a művelettel válik a lemez adattárolásra
alkalmassá. A formázást az előre formázott lemezek esetén már a gyártás során elvégzik.
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Formázáskor a lemezen koncentrikus körök vagy sávok (trackek), majd a sávokon belül
szektorok alakulnak ki. E kettő tartja nyilván az egyes állományok fizikai helyzetét a lemezen.

A lemezeken található rövidítések jelentése: DS
= Double Sided - kétoldalas lemez, DD =Double Density - dupla írássűrűség HD = High
Density - magas felbontású.
A floppy előnye, hogy cserélhető, olcsó, a számítógépek közötti adatcsere egyik eszköze, de
hátránya, hogy kis kapacitású és lassú.
Winchester
Merevlemezes tároló (hard disk drive, HDD). Adathordozója merev, mágnesezhető felületű
(fém) lemezkorong. A lemezek itt nem cserélhetők, ugyanis a meghajtóval egybeépítettek, és
több is lehet egymás felett egy tengelyen. A lemezek és a meghajtó légmentesen záródó
tokban helyezkednek el, mert az oldalakhoz tartozó író-olvasó fejek olyan közel vannak a
lemezfelülethez (0,3 μm), hogy egy porszem is komoly károkat okozhat. A jelrögzítés módja
hasonló a floppy-nál megismertekkel: az adatok tárolása koncentrikus körökben elhelyezkedő
sávokban és szektorokban történik.
Újdonság azonban, hogy a lemezek egymás feletti sávjait cilindereknek nevezik, a tárolás
pedig klaszterekben, a szektorok logikailag összetartozó csoportjában történik. A winchester
lemezei együtt forognak, jóval gyorsabban, mint a floppy. További, jelentős különbség van a
tárolható adatok mennyiségében is: a winchesterek tárolókapacitása Gigabyte nagyságrendű,
tehát nagy kapacitású, gyors háttértár. Legtöbbször a számítógép házában található, nem
cserélhető, de léteznek kivehető merevlemez-meghajtók is (mobil rack-ek) és hordozható,
külső winchesterek is. A floppyn és a winchesteren kívül számos más, kevésbé ismert illetve
használt mágneslemezes tár is létezik, mint például a Zip Drive, az „A” Drive, a Jaz Drive.
Mágnesszalagos tárak
A háttértáraknak ez a típusa már a „60-as években megjelent. Működése leginkább a
közönséges magnetofonok működésére hasonlít. A mágnesszalagos adattárolókat
streamernek, „adatáramoltatónak” is nevezik. Ma leginkább archiválásra, azaz nagy
mennyiségű adat hosszú ideig való tárolására használják, illetve gyakran (pl. winchestertartalom) biztonsági másolat elkészítéséhez alkalmazzák. Az áruk a winchesteréhez hasonló,
de a kazettáik olcsók. Előnye, hogy nagy mennyiségű, akár több gigabájtnyi adat olcsó
tárolása lehetséges. Hátránya viszont, hogy lassú, ugyanis a szalagot oda kell „pörgetni”, ahol
a keresett információ található.
b) Optikai tárak
E tárak esetén az adatokat lézersugár írja egy forgó optikai lemezre. Ez a lemez műanyagból
készült, melyre fémfólia kerül. A lemezen az információt hordozó jelek spirálisan rögzítettek.
Az információkat különböző fényvisszaverő képességű „gödröcskék” (pitek) formájában
tárolják a lemezen. Olvasáskor a lemezkorongot egy gyenge lézernyalábbal világítják meg, és
a visszaverődő fény erőssége alapján határozza meg a meghajtó a tárolt jelet. Mivel az
információt lézersugár olvassa ki, ezért a lemez nincs kitéve komoly fizikai igénybevételnek.
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Az adathordozó réteget védő műanyag réteg óvja a portól, és a lemez a röntgensugarakra sem
érzékeny.
A CD (Compact Disk, CD-ROM = CD Read Only Memory) kapacitása 650 MB – 4 GB.
Csak olvasható lemez, a tartalma nem változtatható meg. Előnye, hogy olcsón lehet rajta nagy
mennyiségű adatot tárolni (adathalmazokat, lexikonokat, telefonkönyveket, telepítő
programokat). A CD-meghajtó zenei CD-ket is képes lejátszani. A meghajtók ára fokozatosan
csökken, tárolókapacitásuk és átviteli sebességük egyre nő. Kezdetben adatkiolvasási
sebességük lényegesen kisebb volt, mint a winchestereké, kb. 150 Kbyte/s. A meghajtókat ma
egy gyorsasági viszonyszámmal szokták jellemezni: egy tízszeres sebességű meghajtó
adatkiolvasási sebessége 1500 Kbyte/s. Ma már többszörösére nőtt ez a sebesség is. Léteznek
olyan CD-k is, amelyek nem csupán olvashatóak, hanem írhatóak is. Az egyszer írható (CDR) lemezek esetén erős lézernyalábbal égethető információ a lemez felületére. Vannak
újraírható (CD-RW) lemezek is.
A DVD az optikai lemezes tároló-technológia új generációja. Tulajdonképpen ez egy nagyobb
kapacítású, gyorsabb CD, amely képes mozi minõségû videót, CD-nél jobb minõségû hangot,
fényképeket, és számítógépes adatokat tárolni. A DVD célja, hogy a házi szórakoztató
eszközöket, a számítógépeket, és az üzleti információkat egyetlen digitális formátumban
egyesítse. Mit jelent a DVD rövidítés? Sok féle eredete van a mozaik szónak, de hivatalosan
nincs szabványosítva a szó. Néhány változat jelentéséről:
Digital Video Disc (digitális videó lemez) - az eredeti jelentés, melyet néhány DVD fejlesztõ
javasolt
Digital Versatile Disc (sokoldalú digitális lemez) - egy késõbbi jelentés, melyet néhány DVD
fejlesztõ javasolt A DVD adatsűrűsége igen nagy, így tárolókapacitása több gigabájtnyi. A
DVD-re ráfér egy kétórás videofilm is, sztereó hanggal, jó képernyőfelbontással.
c) Egyéb
A tárgyaltakon kívül igen sok olyan háttértár létezik – vagy létezett –, melyek alkalmazása
kevésbé elterjedt. A teljesség igénye nélkül néhány: lyukkártya, lyukszalag, mágnesdob,
mágneskártya,.
Elektromos tárolási elven működő eszközök (magnetooptikai tárolók):
A PEN-drive a számítógép házán kívülről, az USB-portra (Univerzális Soros Busz)
csatlakoztatva jelent számunkra kényelmes, viszonylag nagy kapacitású (32-512MB, 1GB),
hordozható adattárolási lehetőséget. A megoldást egy olyan áramkör megalkotása tette
lehetővé, amely képes folyamatos energiaellátás nélkül is az elektromos töltés tárolására.
Papír alapú tárolók:
Lyukkártya:
MŰKÖDÉSE : téglalap alakú papírlap, melynek egyik sarka le van vágva(Hogy ne lehessen
fordítva beletenni a kártyaolvasóba.). 80 oszlopban fentről lefelé fel van sorlova a 10
számjegy. A kártyaolvasó érzékeli, hogy hol van lyuk és hol nincs. A lyukak helyzete
hordozza az információt.
JELLEMZŐI: Mechanikus,egyszer írható, sokszor olvasható, a sarka le van vágva, mint a
SIMkártyának.
Lyukszalag:
MŰKÖDÉSE : Egy hosszú, keskeny szalag, amit a bizonyos helyeken kilyukasztanak.
Hasonló a felhasználása, mint a lyukkártyát.
JELLEMZŐI: Könnyebb a továbbítás, szalagmozgatás, ez is csak egyszer írható.
Ma már inkább csak múzeumokban találkozunk lyukkártyával és lyukszalaggal.
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Hasznos rövidítések listája
1250 - Microsoft Windows kelet-európai karakterkészlete.
3DNow - Multimédia alkalmazások támogatására tervezett processzor utasításkészlet.
4GL - Negyedik generációs programozási nyelv.
8859-2 - ISO szabvány a kelet-európai, többek között magyar, 8 bites karakterkészletre.
A20 - Az Intel processzorok 1Mbájt-os határát megkerülő címvezeték.
AAC - (Advanced Audio Coding) MPEG-4 szabványon alapuló audió tömörítő eljárás.
ActiveX - A Microsoft interaktív technológiáinak gyűjteménye, olyan utasításkészlet, amely
objektumok használatát vezérli.
Adatbázis - Egyedek, tulajdonságok és kapcsolatok szervezett együttese.
Adatmodell - Véges számú egyedtípus egyenként véges számú tulajdonságtípusának és
kapcsolattípusának szervezett együttese.
ADO - (ActiveX Data Object) Adatbázis programok és adatbázis elérést biztosító objektumok
csatolója.
ADSI - (Active Directory Services Interface) Microsoft Windows hálózati rendszerben
hierarchikus címtárszolgáltatás csatolója az NDS, LDAP felé.
ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Line) Nagysebességű digitális adatátviteli
technológia hagyományos vagy ISDN telefonvonalon, 384-1500 kbit/s letöltési és 64-384
kbit/s feltöltési sebességgel.
AGP - (Accelerated Graphics Port) Az alaplap rendszersínjével közvetlen összeköttetésben
álló gyorsított, 32 bites grafikus kapu. Sebessége 0.512 - 1,1 Gbájt/s.
AIX - UNIX operációs rendszer IBM számítógépeken megvalósított változata.
ALU - (Aritmetic Logic Unit) Aritmetikai logikai egység. A számítógép központi egységének
része, amely aritmetikai és logikai-műveleteket és velük kapcsolatos más műveleteket hajt
végre. Rendszerint fixpontos bináris összeadóból, komplementálóból, léptető regiszterből és
logikai műveleteket végző részből áll.
ALM - (AppWare Loadable Modul),(Apple Location Manager).
ANSI - (American National Standards Institute) Mai elnevezése az 1918-ban ASA (American
Standard Association), majd USASI (United States of America Standard Institute) néven
alapított szabványügyi szervezetnek. Alapvető feladata az USA ipari szabványainak
kidolgozása. Az USA képviselője az ISO-ban.
API - (Application Programming Interface) Alkalmazásprogramozói csatoló.
Applet - JAVA nyelven írt program web oldalak részére.
APU - (Aritmetic Processing Unit) Társprocesszor, amely a lebegőpontos műveletek gyors
elvégzésére képes. Erre elsősorban nagy számítási igényű, grafikus rendszerekben van
szükség.
ASCII - (American Standard Code for Information Interchange) Amerikai szabványos
információcsere kód. Összesen 128 különféle karaktert (betűket, számokat, különleges és
vezérlő karaktereket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A
mikroszámítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 karaktert szoktak
definiálni.
ASIC - (Application Specific Integrated Circiut) Alkalmazás specifikus IC.
ATA - (Advanced Technology Attachment) Lásd: IDE.
ATAPI - (AT Attachement Packet Interface) a CD-ROM és szalagos meghajtó közvetlenül a
kompatibilis alapkártyára csatlakoztatható.
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AT-busz - A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút (16 bit/8 MHz, 6 Mbájt/s) és
kontroller szabványa (IDE), ahol a vezérlő elektronika a meghajtón található.
ATM - (Asynchronous Transfer Mode) Szabványosított aszinkron multiplexelési és
kapcsolási technológia, Gigabit/s átviteli sebességű, kis késleltetésű hálózati információ
továbbításra (53 bájtos csomagok, 5 fej, 48 adat).
AVI - Mozgókép-hang állomány formátum, melyet a Microsoft fejlesztett ki.
AZERTY - Francia billentyűkiosztás.
Backbone - (Gerincvezeték) Lokális hálózatokban gerincvezeték, vagy gerinchálózat, amelyik
biztosítja a rá kapcsolódó alhálózatok, illetve a közvetlenül rácsatlakoztatott szerverek és más
központi erőforrások kapcsolatát.
Baud - A moduláció sebességének mértékegysége, értéke egy jelszintváltás másodpercenként.
BBS - (Bulletin Board System = Hirdetőtábla rendszer) Kommunikációs szoftver, modem
segítségével olvashatunk ill., írhatunk információt a partner számítógépén.
BCC - (Blind Carbon Copy) e-mail levélmásolat küldése a címzetten kívül, egy vagy több
címre, anélkül, hogy ez utóbbi tudna az eredeti címzettről.
BCD - (Binary Coded Decimal) Binárisan kódolt decimális ábrázolás.
BGA - (Ball Grid Array) Processzor foglalat típusa.
BIOS -(Basic Input Output System) Alapvető rendszerprogram a perifériák kezelésére.
Bit - 1. Bináris rendszerekben a legkisebb ábrázolható adategység. Egy bit, két lehetséges
érték egyikét veheti fel, amelyeket általában 0 vagy 1, illetve L vagy H karakterekkel jelölnek.
Ezzel összefüggésben az adatok tárolásánál, feldolgozásánál vagy átvitelénél értékegységként
használjuk. 2. Az általános információelméletben a bit egy hír információtartalmának egyik
mértékegysége. Egy bit az információtartalma két egymást kizáró eseménynél hozott
döntésnek.
B/K - Be-, ill. kimenet, periféria csatlakozók (I/O).
Bluetooth - Interfész specifikáció mobiltelefonok, számítógépek, stb. rövid távú vezeték
nélküli összekapcsolására. Hatótáv 10 m, sebesség 721 kbájt/s.
BMP - Windows (BitMap) pixelgrafikus adatformátuma.
BNC - Koaxiális kábel csatlakozó.
bps - Információ átviteli sebesség mértékegysége bit/s.
Bridge - (Híd) Berendezés, amely két logikailag azonos protokollt használó, térben és a
fizikai megvalósítás szabványában elkülönülő lokális hálózat között továbbítja az információt.
Bubble Jet - Tintasugaras (nyomtató).
Bus (busz) - A számítógépes rendszer egyes elemei közötti adatátvitelre szolgáló több,
párhuzamosan futó vezetékből álló rendszer, amelyre a számítógépes rendszer elemei
speciális áramkörökön keresztül csatlakoznak. Pl. vezérlő-, címbusz. Jellemzője a bitekben
mért szélesség, a sebesség, az egy, illetve kétirányú átviteli képesség és a buszon
megvalósítható állapotok száma.
Bájt - 8 bit.
Cache - Operatív tár működését gyorsító tárterület. Kapacitása és elérési ideje lényegesen
kisebb az operatív tárénál.
CAD - (Computer Aided Design) Számítógéppel támogatott tervezés.
CAM - (Computer Aided Manufacturing) Számítógéppel támogatott gyártás.
CardBus Card - Továbbfejlesztett PCMCIA szabványú 32 bites, PCI sínes kártya, 3,3 V
tápfeszültséggel.
CASE -1. Számítógéppel támogatott programfejlesztő rendszer 2.(Common Application
Service Elements) Az OSI modell alkalmazási rétegéhez tartozó, a konkrét alkalmazásoktól
független szolgálatok illetve azok szabványai.
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CC - (Carbon Copy) e-mail másolat küldése a címzetten kívül, egy vagy több címre, ahol az
eredeti címzett is látszik.
CCD - (Charged Coupled Device) Töltéscsatolt képátalakító eszköz.
CCITT - (Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique) Nemzetközi
Távíró és Távbeszélő Bizottság nevének rövidítése. A bizottság a Nemzetközi Távközlési
Unió (ITU) szerve, amely az ENSZ egyik szakosított szervezete. A CCITT a telefon és
adatforgalmazó rendszereket az egész világra kiterjedően koordinálja. Műszaki ajánlásai
gyakran nemzetközileg is elfogadott szabvánnyá válnak. Új neve ITU-T.
CD-A - Hang rögzítésére alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 79 perc, 99 szám, 44,1 kHz,
PCM.
CDDB - (CD Database) A weben is elérhető hang CD adatbázis, tartalmazza az album címét,
a számok címét, szerzőjét, előadóját és időtartamát.
CDFS - CD-ROM fájlrendszere.
CD-I - A PHILIPS cég által kifejlesztett interaktív kompaktlemez kép és hangjelek digitális
tárolására. 120 mm, 72 perc VHS, 650 Mbájt, 254 ezer A4, 5500 állókép, 72 perc MPEG. A
READY audió is.
CD-R - (CD-Recordable) Egyszer írható CD kompaktlemez, 80 v. 120 mm, 540/650 v. 210
Mbájt.
CDR - Corel Draw vektorgrafikus adatformátum.
CD-ROM - Optikai, csak olvasható digitális kompaktlemez és meghajtó szabványa. 80 v. 120
mm, 650/210 Mbájt.
CD-ROM/XA - Ua. mint CD-ROM, de hangot, grafikus animációt és mozgóképet is
tartalmazhat.
CD-S - Ua. mint a CD-A, 80 mm, 21 perc.
CD-V - VHS minőségű kép tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 6 perc PAL kép és
20 perc hang.
CDTV - (Compact Dynamic Total Vision) Kép- és hangjelek digitális tárolásának és
kezelésének rendszere (ISO 9660).
Centronics - interfész, párhuzamos, minimum 12 vezetékes, adatátviteli csatoló eszköz.
CGI - (Common Gateway Interface) Olyan szabvány, amely külső programokat információs
szerverekkel (például webszerverek vagy HTTP-szerverek) köt össze.
CGM - (Computer Graphics Metafile) Vektorgrafikus adatformátum.
Chat - Lásd: IRC.
Cilinder - Mágneslemezen az egymás fölött elhelyezkedő lemezfelületek azonos sorszámú
sávjai.
CIM - (Computer Integrated Manufacturing) Számítógépes termelésirányítás
CíMbájtusz - Címek továbbítására szolgáló egyirányú busz (sín). A CPU az operatív tár
rekeszeit, és az I/O eszközöket ezen keresztül címzi. Szélességétől függ a megcímezhető
tárterület mérete (386-osnál ez 32 bit, azaz 4 Gbájt fizikailag címezhető memória).
CIS - (Contact Image Sensor) Lapolvasó érzékelőjének típusa. Egyetlen lapkát használ,
egyszerű optikával és világító diódákkal.
CISC - (Complex Instruction Set Computer) Komplex utasításkészletű processzor.
Cluster - A mágneslemez adatterületén a szektorok csoportjának neve, melyeket az operációs
rendszer egy egységként kezel.
CMOS - (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Félvezető gyártási technológia.
CNR - (Communication and Networking Riser) Csatlakozó (slot) modem, hálókártya részére.
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COM - (Component Object Model) A Microsoft előírása a komponens alapú rendszerekre,
amely definiálja az interfész fogalmát, meghatározza egy objektum funkcionalitását, valamint
azt a szoftver architektúrát, amelyben a komponensek alkalmazássá kapcsolhatóak össze.
Cookie - Egyes Web szerverek által küldött kódsorozat, mely a kliens számítógépének
háttértárolójára kerül és a felhasználó későbbi azonosítására szolgál.
Coprocessor - A CPU-val együttműködő társprocesszor, mely valamilyen célfeladat
elvégzésére szolgál. A Társprocesszor nem képes az általános utasítások végrehajtására, csak
a CPU-val együtt működőképes. Tipikusak az aritmetikai és az input-output Társ- vagy
Koprocesszorok.
CORBA - (Common Object Request Broker Architecture) Objektum orientált technológia
szabványa, amely meghatározza, hogy objektumok együttműködési feltételeit.
COSE - (Common Open Software Environment) Nyitott szoftverkörnyezetet (UNIX)
támogató szervezet (HP, IBM, Novell, USL, SCO, SUN).
CP852 - (Code Page Latin II) kelet-európai kódtáblázat (lap), mely tartalmazza a magyar
ékezetes karaktereket is (MSZ).
CPI - (Character Per Inch) Karakter/coll.
CPU - (Central Processing Unit) Központi (vezérlő egység) processzor. A számítógép azon
egysége, amely az utasítások interpretálását és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza.
CR - (Carriage Return) Kocsi vissza.
CRC - (Cyclic Redundancy Check) Hibaellenőrző eljárás.
CRM - (Customer Relationship Management) Ügyfelek kiszolgálása informatikai
eszközökkel.
CSMA/CD - (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Vivőérzékelő, többes
hozzáférés, ütközésérzékeléssel.
CUA - (Common User Acces) Az SAA felhasználói felület egy ablakos specifikációja.
CWI kód - Magyar ékezetes karaktereket tartalmazó kódkiosztás.
CYMK - Cián, sárga, bíborvörös és fekete alapszínek, melyből a nyomtatók a színes képeket
összeállítják.
Daemon - Háttérben futó és folyamatosan "figyelő" program szerver gépeken, mely bizonyos
események (pl. hibajelenségek) előfordulásakor lép akcióba; a "mailer daemon" például a
hibás címzésű elektronikus leveleket visszaküldi a feladónak.
DAT - (Digital Audio Tape) Digitális mágnesszalagos hangrögzítés ill. információtárolás.
DBMS - (Database Management System) Adatbázis kezelő rendszer.
DCC - (Digital Compact Casette) DAT magnó kazettája.
DCOM - A Microsoft COM olyan kiegészítése, mellyel lehetővé válik elosztott komponensalapú rendszer létrehozása.
DDE - (Dinamic Data Exchange) Windows alatt, a memóriában levő két vagy több
alkalmazás között, valósidejű adatfrissítés valósítható meg.
DDL - (Data Definition Language) Adatleíró nyelv adatbázis-kezelésben.
DDR - (Double Data Rate) Kétszeres adatsebességű SDRAM.
DEMON - (Disk and Execution MONitor) Program, amely a háttérben, láthatatlanul dolgozik.
DES - (Data Encryption Standard) Nyolc input bájtot nyolc output bájtra képező, az USA-ban
kifejlesztett blokkos rejtjelező algoritmus. Kulcsmérete 56 bit.
Device driver - Eszközmeghajtó, az operációs rendszer azon részei, melyek a programok
részére elérhetővé teszik a számítógépben a hardvereszközöket.
Dhrystone - Egész számokkal dolgozó, sebességmérő tesztprogram.
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DHTML - (Dynamic Hypertext Markup Language) a HTML kiterjesztése olyan új elemekkel,
melyek a weboldalak tartalmának mozgalmasabbá tételét szolgálják (pl. mozgó feliratok,
animációk), így nincs szükség a lassabb Java vagy ActiveX programokra.
Dialer - Segédprogram a modemes kapcsolat felépítésére.
Dial-up - Távoli számítógép felhívása és az online kapcsolat létrehozása, jellemzően kapcsolt
vonalas telefonhálózaton keresztül modemmel.
DIMM - (Dual In-Line Memory Modul) Memóriamodul, 168 érintkezős.
DIP - (Dual In-line Package) IC tokozási mód ill. ilyen felépítésű kapcsolósor.
DirectX - Microsoft grafikus és játék programok futtatásához szükséges hardverfüggetlen,
komponens alapú multimédia library, környezet.
Dithering - Színek szimulálása olyan rendszerekben, amelyek kevesebb színt tudnak
ábrázolni, mint ahányból a megjeleníteni kívánt kép áll.
DivX - MPEG-4-es tömörítést használó AVI videó formátum.
DLL - (Dynamic Link Library) Program futása közben behívható modul, mely egységesített
rutinokat tartalmaz.
DML - (Data Manipulation Language) Adatkezelő nyelv adatbázishoz.
DMA - (Direct Memory Access) Adatátviteli eljárás, amely lehetővé teszi adatok közvetlen
cseréjét az operatív memória és a periféria között anélkül, hogy a központi vezérlőegység
beavatkozását igénybe venné. Ellentéte a PIO.
DNS - (Domain Name System) Tartománynév rendszer, tartományneveket IP-címekké
átalakító Internetes szolgáltatás.
DPI - (Dots Per Inch) Pont/coll felbontás.
DPMI - (DOS Protected Mode Interface) Processzor DOS védett modú üzeme.
Draft - Vázlat minőségű nyomtatás (Piszkozat).
Drag & Drop - Kijelölés és mozgatás egérrel.
Drag & Plot - Húzz és rajzolj, egérrel grafika becsúsztatása.
DRAM - (Dynamic RAM) Olyan olcsó memória melynek elérési ideje hosszabb a RAM-énál
és állandó frissítést igényel. Bitenként egy tranzisztort és egy kondenzátort tartalmaz.
DRW - Micrografx, Charisma vektorgrafikus adatformátuma.
DSL - (Digital Subscribe Line) Digitális nagysebességű (8 Mbájtps) telefonátvitel.
D-SUB - Tűs csatlakozó típuscsalád (9, 15, 25 vagy 37 pólussal).
DTP - (DeskTop Publishing) Kiadványszerkesztés.
DVD - (Digital Versatile Disc) Nagy kapacitású CD-ROM lemez. Két oldalán, két rétegben
összesen 17 Gbájt információ tárolható rajta.
DVI - Digitalis videó csatlakozófelület, mely az R Gbájt csatolót váltja fel.
DXF - AutoCAD szabványos vektorgrafikus adatformátuma.
Dvorak - Különleges, többnyire az USA-ban használt billentyűkiosztás.
EAN kód - (European Article NuMbájter Code) Árucikkek azonosítására használt, 8 vagy 13
jegyű vonalkód szabványa.
EBCDIC kód - Főleg nagyszámítógépes rendszerekben használt 8 bites kódkészlet, betűk,
írásjelek és vezérlőkarakterek kódolására.
ECDL - Európai Számítógép-használói Jogosítvány.
EDI - (Electronic Data Interchange) Elsősorban üzleti, pénzügyi információk - pl. számlák biztonságos átvitele hálózatokon. Az ilyen alkalmazások külön protokollokat igényelnek.
EDODRAM - (Extended Data Output DRAM) 35 ns-os RAM, nem kell frissíteni, vezérlését
az Intel Triton chip támogatja.
EIDE - (Enhanced IDE) Továbbfejlesztett IDE Winchester kontroller szabvány.
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EISA - (Extended Industry Standard Architecture) A CPU és a perifériák összekötésére
szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 32 bit/8 MHz, 32 Mbájt/s.
E-MAIL - Elektronikus, azaz számítógépes levél. Levelek közvetítése számítógép-hálózatok
által.
EMF - (Enhanced Metafile Spooling) A Windows 95 nyomtatás az API hívásokat EMF-re
fordítja le, ami gyorsítja a vezérlés visszaadását a kezelőnek.
EMM - (Expanded Memory Manager) Kibővített memóriakezelő.
EMS - (Expanded Memory Specification) Kibővített memória (max. 32 Mbájt).
EMS - A Microsoft vállalati üzenő rendszere.
EPROM - (Erasable Programmable Read Only Memory) Törölhető és programozható ROM.
EPS - PostScript vektorgrafikus adatformátum.
Ethernet - A helyi hálózatok számára a XEROX, a DEC és az Intel cégek által kifejlesztett
szabvány, ill. az ennek alapján épített hálózat.10-100 Mbájt/s átviteli sebességet biztosít, 641518 bájtos csomagoknak. (lásd még: IEEE 802.3).
ESC - (Epson Standard Code for printers) Nyomtató operációs rendszer.
EULA - (End User Licence Agreement) Végfelhasználói szerződés.
EXT2FS - A Linux állományrendszere.
FAT - (File Allocation Table) Mágneslemez foglaltsági térképe a szabad, foglalt és hibás
clusterek jelölésére, mely a lemezen a 0. oldal 0. sávja 2. szektorától kezdve helyezkedik el,
általában két példányban. Létezik 16 (FAT) és 32 bites (FAT32) változata.
FDD - (Floppy Disk Drive) Hajlékony lemezmeghajtó.
FDDI - (Fiber Distribution Data Interface) Optikai szálas hálózati protokoll. (100 Mbájt/s, 2
km, 500 állomás) Működhet csavart érpáron is.
Firewall - Aktív hálózati hardver eszközök (pl. routerek) és szoftverek segítségével
létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően egy belső LAN és a nyilvános
Internet) között.
FireWire - Soros interfész külső eszközök csatlakoztatására. Az Apple használta először,
később IEEE 1394 ill. iLink néven is ismertté vált. 63 eszközt lehet 400 Mbájt/s (1600-ra
növelhető) sebességgel csatlakoztatni.
Flash ROM - Az információt feszültség nélkül is megőrző írható, olvasható IC alapú tároló
áramkör, sebessége 100-ad része a DRAM-énak.
Floptical - 21 Mbájt kapacitású magneto-optikai cserélhető tároló lemez, melynek meghajtója
kezeli a 1,44 Mbájt-os mágneslemezeket is, vezérlője SCSI.
FLOPS - (Floating-point Operations Per Second) Lebegőpontos művelet/s.
FPU - (Floating Point Unit) Lebegőpontos processzor.
Frame - A HTML nyelvbe utólag bevezetett kiegészítés, mellyel egy Web-oldalt több
(önállóan formázható, mozgatható és hivatkozható) keretre vagy mezőre lehet osztani.
Frame relay - Csomagkapcsolt hálózatok kommunikációs szabványa, mely gyors (max. 1,5
Mbájt/s) adatátvitelt biztosít, a változó hosszúságú adatcsomagok ún. "keretekbe" foglalva
utaznak a hálózaton; jellemzően helyi hálózatok Internetre való kapcsolásához használják.
Freeware - Szabadon terjeszthető program, melynek szerzői jogdíjairól nem mond le a szerző,
sok esetben csökkentett teljesítményű változat, reklám vagy szakmai hírnév kialakítása
céljából terjesztik és minimális terjesztési díjat kell fizetni érte.
FTAM - (File Transfer Acces and Menagement) Az FTP protokoll OSI megfelelője.
FTP - (File Transfer Protocol) Számítógépek közötti fájlátvitelhez használt protokoll.
FTS - (Free Text Search) Dokumentum állományban az irat tartalma szerinti keresés.
Fuzzy - Bonyolult folyamatok szabályozására kifejlesztett, a lehetőségelmélet alapján
működő, látszólagos optimális eredményt adó, általában elektronikus irányítási rendszer.
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G1,G2,G3 - FAX átviteli mód, sebesség és felbontás osztályai.
Gateway - (átjáró) Berendezés, amely két különböző protokollt használó hálózat között
továbbítja az információt.
GDI - (Graphics Device Interface) A Windows nyomtatónyelve, közvetlen a képernyő
információit nyomtatja.
GIF - CompuServe cég pixelgrafikus adatformátuma.
GIS - (Geographical Information System) Térinformatikai rendszer.
GNOME - (GNU Network Object Model Enviroment) Grafikus munkakörnyezet Linux
operációs rendszerhez.
GNU - UNIX kompatibilis, ingyenes operációs rendszer kifejlesztésére létrejött amerikai
alapítvány.
GPF - (General Protection Fault) Általános védelmi hiba, amely akkor jelentkezik, ha egy
alkalmazás a saját memóriaterületén kívülre címez, vagy nem létező adathoz fordul.
GPRS - (General Packet Radio Service) Mobiltelefonos internetezést gyorsító
csomagkapcsolt adatátviteli protokoll, 100 kbps feletti sebességgel.
GPS - (Global Positioning System) Műholdas hely (koordináta) meghatározás.
GPU - Videókártyák dedikált grafikus feldolgozóegysége.
Groupware - Csoportos használatra szánt programok.
GSM - (Global System for Mobil communication) Mobil Távközlés Általános Rendszere.
Egységes Európai digitális rádiótelefon rendszer a 900 és 1800 MHz-es frekvenciasávban. A
rendszer beszédszolgáltatásokon kívül fakszimile és mobil számítógépes kommunikációt is
biztosít A plusz szolgáltatásokon kívül az előfizetők részére nagy előny a hagyományos
analóg készülékekkel szemben, hogy a rendszerhez csatlakoztatott telefon és adatterminálok
Európa egész területén használhatók.
GUI - (Graphical User Interface) Grafikus felhasználói (kezelő) felület.
HAL - Hardverfüggő szolgáltatás.
HAVi - (Home Audio Video Interoperability) Szórakoztatelektronika- ipar berendezéseit (Set
Top Box, Digitális TV, műholdvevő, HiFi) hálózatba kötésének szabványa. Protokollja az
IEEE1394.
HDD - (Hard Disk Drive) Merevlemez meghajtó.
HMA - (High Memory Area) Magas memória terület 1024-1088 kbájt között.
Host - Hálózatba kapcsolt számítógép, amely valamilyen szolgáltatást nyújt.
HTML - (Hyper Text Markup Language) Az Internet WWW-jének szabványos hypertext
leíró nyelve.
HTTP - (Hyper Text Transfer Protocol) Szabványos Internet adattovábbítási protokoll.
HTTPS - (Hyper Text Transfer Protocol Secure) Szabványos Internet adattovábbítási
protokoll, az adatforgalom mindkét irányú titkosításával.
Hub - Csillaghálózatban a PC-ket összekötő eszköz, mely a jeleket frissíti és felerősíti.
Huffmann kód - Az adattömörítés megvalósítására használható, változó hosszúságú
karakterkód.
Hypertext - Szöveges adatállomány adatszervezésének olyan módja, ahol az információ
szerkezete lehet strukturált (tartalomjegyzék vagy szószedet alapján kereshetünk), illetve
asszociációk révén összekapcsolt (kiemelt szövegre kattintva újabb összefüggései és szintjei
nyílnak meg az információknak).
ICM - (Image Color Matching) A Windows 95-ben az ICM szabvány szerint történik a
monitoron és nyomtatón megjelenő színek illesztése.
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iCOMP - (Intel Comparative Microprocessor Performance) Az INTEL processzor
sebességmérő teljesítményindexe. Viszonyszám, ahol 100 a 25 MHz-es 486SX processzor
teljesítménye.
ICQ - Csevegő (chat) szolgáltatás az Interneten; használatához regisztráltatnunk kell
magunkat egy szerveren, kapunk egy egyedi azonosítót (UIN), mely alapján ismerőseink meg
tudják nézni, hogy mikor vagyunk éppen online elérhetők, és ilyenkor egy ICQ-klienssel
azonnal kapcsolatba tudnak lépni velünk.
IDE - (Integrated Disk [Drive] Environment) Winchester vezérlő szabványa, a Conner
Peripherials cég fejlesztése, ahol a vezérlő áramkörök nagyobb része a meghajtón van. 16
fejet, 65 535 sávot és 63 szektort tud címezni, a kapacitása így 31,5 Gbájt (ATA szabvány)
amit csak megfelelő EBIOS-szal lehet elérni.
IEEE - (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1963-ban alakult amerikai szakmai
szervezet, amely szabványok kidolgozásával is foglalkozik. Tagja az ANSI-nak és az ISOnak.
IIFP - (Információs Infrastruktúra Fejlesztő Program). Számítógépes hálózatok és
információforrások létrehozását és továbbfejlesztését koordináló projekt, 1995-től NIIF.
IIOP - (Internet Inter-ORB Protocol) Olyan Internet-protokoll, amellyel a CORBA
megoldásokat weben keresztül lehet végrehajtani. Segítségével a böngészők és a szerverek
között lehetővé válik az összetett objektumok küldése és fogadása.
IMAP - (Internet Message Access Protocol) Levelezési protokoll, amely lehetővé teszi az azt
futtató klienseknek, hogy az ugyanezt a protokollt futtató gazda-levelezőszerverről üzeneteket
olvassanak be.
IMG - A GEM program pixelgrafikus adatformátuma.
Interface - Interfész, csatlakozási felület vagy eszköz, hardverek, ill. szoftverek között.
Interlaced - A képernyőn felváltva fél képeket (páros ill. páratlan sorokat tartalmazó)
megjelenítő (összefűzött) rendszer.
Internet - Nemzetközi információs hálózat, nyílt architektúrával, sokrétű szolgáltatással.
Intranet - Vállalati információs hálózat, internet technológiával, általában WEB felületen
elérhető adatokkal.
IPv6 - Nemzetközi bevezetés alatt levő új internet protokoll, mely a jelenlegi IPv4-et fogja
felváltani. Jellemzői: 128 bites IP címek, nagyságrenddel gyorsabb átvitel lehetősége,
nagyobb adatbiztonság, garantált sávszélesség multimédia alkalmazásokhoz.
IPX - (Internetwork Packet eXchange) Novell NetWare hálózati protokoll.
IRC - (Internet Relay Chat) Népszerű "csevegő" szolgáltatás az Interneten; szabadon
létrehozható virtuális "csatornákon", IRC kliensek segítségével két vagy több eMbájter tud
álnéven élőben (írásban) beszélgetni egymással egy szerveren keresztül.
IrDA - (Infrared Data Association) Infravörös kapcsolattartást szabályozó szervezet.
IRQ - (Interrupt Request) Megszakítás kérés. A processzor ez alapján érzékeli, hogy
valamilyen eszköznél esemény történt. 15 hardveres megszakítás kérést támogat a PC.
ISA - (Industry Standard Architecture) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló adatút
(sín, busz) szabványa, 16 bit/8 MHz, 6 Mbájt/s.
ISAM - (Indexed Sequential Access Method) Indexszekvenciális adat elérési mód.
ISDN - (Integrated Services Digital Network) a CCITT által 1984-ben definiált, kép, hang és
adat átvitelre egyaránt alkalmas hálózati szabvány, ill. az ennek megfelelő architektúrájú
konkrét kommunikációs hálózat. Lényegében a klasszikus telefonhálózat olyan átalakítása,
amely egyrészt a hangátvitel digitalizálása révén, másrészt a modern társadalom által igényelt
legkülönbözőbb kommunikációs szolgáltatások egyetlen rendszerben történő integrálása útján
egy egységes kommunikációs rendszert képez.
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ISO - (International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.
IT - Információ technológia.
ITU - (International Telecommunications Union) Nemzetközi Távközlési Unió.
ITU-T - Lásd: CCITT.
JAVA - A SUN Microsystem által kifejlesztett objektumorientált, hardver- és
szoftverfüggetlen programozási nyelv, interaktív Internet kezelő.
JIT - (Just In Time) A kellő pillanatban.
JPEG - (Joint Photographic Experts Group) Tömörítő eljárás álló videó képek tárolására. 8x8
képpontos blokkokra bontja a képet és a blokkok 84 pixelének jellemzőit a bal felső sarokban
levő képponthoz való viszonyuk alapján írja le. 20:1 tömörítési arány érhető el.
Jukebox - Háttértároló eszköz, melyben több előre behelyezett cserélhető winchester vagy
optikai lemez váltása és elérése automatizálva van.
Jumper - Átkötő kapcsoló (sor).
Kernel - Operációs rendszer futtató "mag" programja, a hardvereszközök müködtetésére.
Kompatibilitás - Két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való
helyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság. Két számítógép akkor
kompatibilis, ha az egyikre készült programok a másikon minden változtatás nélkül
futtathatók.
LAN - (Local Area Network) Helyi hálózat. Általában egy épületen vagy telephelyen belüli
számítógép hálózat.
Lapkakészlet - Két, vagy több IC, amely a RAM, az I/O eszközök, a bővítőkártyák és a CPU
közötti illesztőegységeket vezérli (chipset).
Laser - (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Fényerősítés gerjesztett
sugárzási emisszióval) Nagy energiát egyetlen, nem szóródó, koherens fénysugárba
összpontosító elektromágneses rezgéskeltő és erősítő berendezés.
LB - (Local Bus) Helyi sín a CPU és a perifériák összekötésére.
LBM - A Spinnaker cég, DeLuxe Paint pixelgrafikus adatformátuma.
LCD - (Liquid Crystal Display) Folyékony-kristály kijelző.
LDAP - (Lightweight Directory Access Protocol) Különböző platformokon megvalósított
címtárak, adattárak szabványos közös kezelője.
Link - Hipertext és hipermédia anyagokban használt utaló (mutató, kapocs, ugrópont stb.) egy
másik szövegrészre vagy állományra való hivatkozáshoz; a Weben egy link akár egy másik
gépen levő file-ra is mutathat és a kliensek eltérő színnel vagy aláhúzással jelzik.
LINUX - Unix-típusú, többfelhasználós és többfeladatos freeware operációs rendszer, mely
szerverként is működhet; fejlesztését a GNU koordinálja és az Interneten keresztül több ezer
programozó dolgozik rajta, az új változatok pedig azonnal letölthetők a hálózatról.
Liquid Audio - Hangtömörítő eljárás.
LQ - (Letter Quality) Levél minőségű nyomtatás.
LS-120 - 120 Mbájt-os hajlékonylemez (a:drive).
Mailbox - Elektronikus "postaláda", egy adott e-mail címhez tartozó postafiók egy
mailserveren; lényegében egy (véges méretű) tárolóhely a szerver gép lemezegységén, ahol a
levelek találhatók.
Mainframe - Nagyszámítógép (IBM, SIEMENS, stb.).
MAN - (Metropolitan Area Network) Nagyvárosi telekommunikációs hálózat, mely kb. 50
km átmérőjű kör lefedésére alkalmas. Használják mind adat, mind izokron (beszéd, videó
stb.) átvitelre.
Mappa - Lemezes tárolókon levő (al)könyvtár (Folder)
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MAU - (Medium Attachment Unit) Az Ethernet jeleit más hálózati protokollra konvertáló
berendezés.
MbájtR - (Master Boot Record) A merevlemez első szektora. Itt található a rendszerindító
program és a partíció információja.
MCA - (Micro Channel Architecture) Az IBM által kifejlesztett CPU és a perifériák
összekötésére szolgáló adatút (sín, busz) 32 bit/10 MHz.
MCI - (Media Control Interface) Windows által használt közegvezérlő multimédiás perifériák
és állományok kezelésére.
MESI - Mezőorientált alállomás. Elosztott intelligenciájú alállomási folyamatirányító
rendszer. Lényege, hogy minden cellához egy önálló számítógépet rendelünk, mely autonóm
módon végzi a méréseket, a jelzések fogadását és a beavatkozásokat. Ezt hívjuk mezőgépnek.
A mezőgépek egy kommunikációs csatornán - mely gyakran optikai kábel vannak a fejgéphez
csatlakoztatva. Ez utóbbi felel a magasabb szintű adatátvitelért.
MFLOPS - (Million Floating-Point Instruction Per Second) Másodpercenként végrehajtott
millió lebegőpontos műveletek száma.
MFM - (Modified Frequency Modulation) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási
(módosított frekvenciamodulációs) módszere (500 kbájt/s).
MGA - (Multimedia Graphics Architecture) 64 bites videó gyorsító kártya.
MIDI - (Musical Instruments Digital Interface) Szabványos zenei szintetizátor leírónyelv és
adatátviteli protokoll.
MIME - (Multipurpose Internet Mail Extensions) Olyan szoftver, amelynek segítségével
Internetes levelekhez nem szöveges fájlokat lehet csatolni.
Mini Disc - A SONY által kifejlesztett audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez,
60 mm, 74 perc, 140 Mbájt, ATRAC tömörítés.
MIPS - (Million Instruction Per Second) Másodpercenként végrehajtott millió utasítások
száma.
MMX - Multimédia gyorsító technológia processzorban.
MNP 5,10 - (Microcom Networking Protocol) Adatsűrítő valamint hibajavító módszer a
modemes adatátvitelben.
MO - Magneto-optikai tárolási elvű lemez és meghajtó.
Modem - Számítógépeket a soros porton telefonvonal segítségével összekötő vagy a
számítógépbe bővítőkártyaként beszerelt berendezés.
MOLP - (Microsoft Open Licence Park) Kedvezményes nagytételű szoftver vásárlási
lehetőség.
Motif - Az X/Window grafikus felhasználói felület OSF által támogatott ablakmenedzser
szabványa.
MPEG - (Motion Pictures Experts Group) Az ISO részlege, amelyik felügyeli a digitális
multimédia szabványokat. Az MPEG1...4 szabványok tartalmaznak tömörítő eljárást mozgó
(30 képkocka/s) videó képek és hangok tárolására, min 50:1 a tömörítési arány.
MP3 - Hanganyagok tömörítésére használt MPEG-1 layer 3 szabvány.
MR - Magneto Resistive (a mágneses tér hatására kialakuló ellenállás-változás)
technológiával készült winchester fej.
MTBF - (Mean Time Between Failures) A meghibásodások között várható átlagos üzemidő
órában.
Multimédia - Olyan konfiguráció, amely tartalmaz CD-ROM-ot, sztereó hangkártyát
hangszórókkal, MIDI interfészt, mikrofon bemenetet és nagyfelbontású színes VGA kártyát.
Multiprocessing - Egy számítógépben több processzor alkalmazása, párhuzamos, szimultán
programfuttatás megvalósítása.
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Multitasking - Több feladat párhuzamos végrehajtása ugyanazon a számítógépen.
Multithreading - Több szálon futó feladat-végrehajtás.
NDS - (Novell Directory Service) A számítógépes hálózat komponenseinek adatait
hierarchikus adatbázisban (címtárban) tároló rendszer.
NFS - (Network File System) Hálózati fájlrendszer kezelő, melyben több UNIX szerver
lemezeit egyetlen egységnek látjuk.
NLQ - (Near Letter Quality) Közel levél minőségű nyomtatás.
NMI - (Non Maskable Interrupt) Le nem tiltható megszakítás
NMT 450 - 450 MHz-es frekvencián működő, analóg rádiótelefon hálózat.
NNTP - (Network News Transfer Protocol) Hírcsoportok olvasását, új cikkek elküldését és
hírszerverek közötti cikkcserét lehetővé tévő protokoll.
Node - Csomópont
Noninterlaced - A teljes képet egyszerre megjelenítő monitor rendszer.
Notebook - Könyvméretű hordozható számítógép.
NTDS - (NT Directory Services) Microsoft Windows hálózati rendszerben hierarchikus
címtárszolgáltatás, a hálózat objektumainak tárolására, lekérdezésére.
NTFS - Windows NT állományrendszere.
OAS - OLE automatizációs szerver, az objektumokat a hozzájuk tartozó tulajdonságokkal és
módszerekkel együtt elérhetővé teszi más programok számára (Visual Basic 4.0).
OCR - (Optical Character Recognition) Optikai karakter-felismerés.
ODBC - (Open Database Connectivity) A külső adatok eléréséhez kifejlesztett Microsoftszabvány.
ODBMS - (Object Data Base Management System) Objektum orientált adatbázis kezelő
rendszer.
OEM - (Original Equipment Manufacturer) Egy cég, a gyártótól alkatrészként vásárolt
egységeket összeszerelve, késztermékként más néven értékesíti.
OLE - (Object Linking and EMbájtedding) Különböző programokból származó adatrészletek
összekapcsolása, beágyazása és kezelése.
OLTP - (Online Transaction Processing) online tranzakció-feldolgozás osztott rendszerben.
On-line - Közvetlen vonali kapcsolat.
OOP - (Object Oriented Programming) Objektum orientált programnyelv.
OpenDoc - Egyetlen dokumentuMbájtan található a szöveg mellett a kép, a grafika, a táblázat,
stb. és a hozzájuk tartozó kezelők, amelyek vezérlik, hogy az adott objektumhoz tartozó
szoftvert.
Open Look - Az X-Window grafikus felhasználói felület Sun és AT&T által támogatott
ablakmenedzser szabványa.
OS/2 - IBM PC grafikus kezelőfelületű, multitaszkos, 32 bites operációs rendszer
OSF - (Open Software Foundation) UNIX szabványosítására létrehozott szervezet, tagjai HP,
Novell, SGI, DEC, Sony, ATT és SUN.
OSI - (Open Systems Interconnenction) Nyílt rendszerek összekapcsolására szolgáló
szabvány. Rétegei (adat): 1. Fizikai (bit), 2. Adatkapcsolati (keret), 3. Hálózati (Csomag), 4.
Szállítási (TPDU), 5. Viszony (SPDU), 6. Megjelenítési (PPDU), 7. Alkalmazási (APDU).
OSS - (Open Source Software) Nyílt forráskódú szabad szoftver.
Over-drive - Processzor cseréje fejlettebb és nagyobb teljesítményűre
Overlay - Többszörös memória felhasználás.
P2P - (Peer to Peer Computing) Elosztott számítástecnikai rendszer, amikor egy feladatot
több hálózatba kapcsolt számítógépen oldanak meg (pl. SETI, Napster).
Palmtop - Tenyérnyi számítógép.
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Paritásbit - Valamely bitvektorhoz rendelt redundáns bit, amely a bitvektor átvitelénél a
vevőoldalon hibajelzést tesz lehetővé. Értéke 0 vagy 1, amely attól függ, hogy a bitvektor
összege páros vagy páratlan.
Partíció - A merevlemez egy egységbe foglalt része. Általában betűvel van jelölve.
PC Card - Továbbfejlesztett PCMCIA szabványú kártya 5 ill. 3,3 V tápfeszültséggel.
PCM - (Pulse Code Modulation) Impulzuskód moduláció. A beszédátvitelben használják, az
analóg jelek digitális átviteli közegen történő továbbítására.
PCMCIA - (Personal Computer Memory Card International Association) Szabványos
memóriakártya bővítő és egyéb periféria csatlakozó (68 pólus). Típusai: I (3.3 mm), II (5 mm)
és III (10 mm vastag).
PCI - (Peripherial Component Interconnect) A CPU és a perifériák összekötésére szolgáló
processzorfüggetlen adatút (sín, busz), 64 bit/33 MHz,120 Mbájt/s.
PCL - A Hewlett Packard cég nyomtatóleíró nyelve.
PCX - A ZSoft Paintbrush pixelgrafikus adatformátuma.
PDA - (Personal Digital Assistant) Tollalapú menedzser kalkulátor.
PDF - (Portable Document Format) Adobe cég által kifejlesztett hordozható
dokumentumformátum.
Perl - (Practical Extraction and Report Language) fejlett parancsnyelv (leginkább Unix
gépeken) scriptek írásához; gyakran alkalmazzák Web szolgáltatások kiegészítéseként, a
HTTP szerverek CGI felületét kihasználva (pl. interaktív feladatokhoz).
PGA - Processzor foglalat típusa.
PGP - (Pretty Good Privacy) Nyilvános kulcsú titkosítási eljárás.
Photo CD - A KODAK cég színes kép digitális rögzítő szabványa kompaktlemezen, 120 mm,
100 db 24 mmx36 mm kép.
PHP - Szerveroldali szkriptnyelv, dinamikus, interaktív weboldalak létrehozására.
PIF - (Program Information File) Információs fájl egy adott programhoz, amely a nem
Windows-os alkalmazás, Windows alatti futási környezetét írja le.
PIN - (Personal Identification NuMbájter) Személyi azonosító szám.
Ping - Program, amivel ellenőrizhető, hogy működik-e hálózaton egy adott távoli gép felé a
kapcsolat és milyen sebességgel; a ping adatcsomagokat küld a célgépnek és választ kér rájuk.
PIO - (Programmed Input/Output) A processzor és a perifériák közötti átvitelt a processzor
vezérli. Ellentéte a DMA
Pixel - (Picture Element) Képpont.
Plug-in - Kiegészítő program.
Plug & Play - (Dugd be és használd) Automatikus hardverfelismerés és -konfigurálás.
PNG - (Portable Network Graphics) egy új, public domain képtömörítési eljárás és grafikus
fájl formátum a GIF helyettesítése céljából.
POP3 - (Post Office Protocol Version 3) Levelezési protokoll.
POSIX - (Portable Operating System Interface (x)) Operációs rendszer - elsősorban UNIX alapfunkcióinak és kapcsolódó felületének szabványa.
PostScript - Vektororientált lapleíró programozási nyelv és formátum nyomtatóhoz (Adobe
cég).
PowerPC - (Performance Optimized With Enhanced RISC) Az IBM-Apple-Motorola által
személyi számítógép céljára kifejlesztett 32-64 bites mikroprocesszor.
PQFP - (Plastic Quad Flat Pack) Négyzetes, lapos processzor foglalat.
PRLM - (Partial Response Maximum Likelyhood) Winchester iró/olvasó technológia.
Processzor - Olyan funkcionális egység, amely utasításokat értelmez és hajt végre.
Protokoll - Az adatkommunikáció során használt szabályok és konvenciók összessége.
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Proxy szerver - A WEB-kiszolgáló és a munkaállomás böngésző programja közötti szerver,
amely a valaki által már letöltött oldalakat tárolja és bocsátja rendelkezésre, illetve szűrők
beépítését teszi lehetővé.
Public domain - Szabadon és ingyen terjeszthető, más termékbe beépíthető program, mely sok
esetben csökkentett teljesítményű változat. Reklám vagy szakmai hírnév kialakítása céljából
terjesztik.
QBE - (Query By Example) Lekérdezés példa alapján.
QFP - (Quad Flat Pack) Négyzetes, lapos processzor foglalat.
QWERTY - Angolszász billentyűkiosztás.
QWERTZ - Európai billentyűkiosztás.
RAM - (Random Acces Memory) Közvetlen hozzáférésű memória (írható-olvasható), csak
feszültség alatt tartja meg az információt.
RAID - (Redundant Array of Inexpensive Disks) A diszk rendszerek növekedésével az bekimeneti (I/O) teljesítmény csak úgy tud lépést tartani ha a szűk keresztmetszetnek számító
lassú mechanikát többszörözzük, így egyidejűleg több diszk áll rendelkezésre, ez az un. "disk
array" (lemeztöMbájt). Azonban a több diszk növeli a meghibásodás lehetőségét. Ezen
hátrányt a RAID technológia küszöböli ki. Ennek lényege, hogy a diszkre írt adattömegbe
redundáns információt is elhelyezve, lehetséges, hogy bizonyos mennyiségű adat megsérülése
esetén a redundáns információ alapján az elveszett adatokat visszanyerjük.
Ray tracing - Sugárkövetés térbeli alakzatok megjelenítésénél.
RCA - (Cinch) Csatlakozó.
RDBMS - Relációs adatbázis-kezelő rendszer.
Real-Time - Valós idejű feldolgozás.
Redundancia - A közleményekben meglévő felesleges, újabb információt nem adó elem,
amely nélkül azonban a megértés esetenként nehezebbé válna.
Registry - A Windows rendszer- és program-beállítási adatainak állománya.
Renderelés - Fotórealisztikus, háromdimenziós megjelenítés, árnyékkal és tükrözéssel.
Repeater - Digitális jelátvitelnél adott távolságokban felépített olyan rendszerkomponens,
amely a jeleket helyreállítja, rekonstruálva a szabványos jelalakot és időzítést.
R Gbájt - (Red-Green-Blue) A három alapszín átvitelével és szuperpozíciójával előállított
színes kép.
RISC - (Reduced Instruction Set Computer) Csökkentett utasításkészletű processzor típus.
RLE - (Run Length Encoded) Tömörített pixelgrafikus adatformátum.
RLL - (Run Length Limited) Mágneses adathordozóra történő tárolás kódolási módszere (800
kbájt/s).
ROM - (Read Only Memory) Csak olvasható memória, feszültség nélkül is tárol.
Router - (Útkiválasztó) Berendezés amely két vagy több azonos protokollt használó, térben
elkülönülő lokális hálózat között a megfelelő helyre továbbítja az információt.
RS-232 - Interfész-szabvány a soros illesztés mechanikai, elektromos, funkcionális és eljárási
paramétereire.
RSA - (Rivest-Shamir-Adleman) A szerzőkről elnevezett nyilvános kulcsú titkosítási eljárás.
RTF - (Rich Text Format) Formázott dokumentumok csereszabványa, melyet a legtöbb mai
szövegszerkesztő támogat; az állományok kiterjesztése .rtf és csak 7 bites ASCII karaktereket
tartalmaznak.
SAA - (Systems Application Architecture) Szabványos felhasználói felület (IBM).
SCA - (Single Connector Attachment) SCSI csatlakozó új szabványa, 16 bites,
nyolcvanpólusú, kétsoros, üzem közbeni cserét tesz lehetővé.
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SCSI - (Small Computer System Interface) Multitaszkos periféria I/O vezérlő első szabványa,
1 vezérlővel max. 7 winchester üzemeltethető, 1,5 Mbájt/s sebességgel. A Fast SCSI
sebessége 10 Mbájt/s. A Wide SCSI 16 bites, 20 Mbájt/s sebességgel. Az Ultra SCSI 32 db
perifériát kezel.
Scanner - Papírról szöveget illetve grafikát a számítógépbe beolvasó eszköz.
SDRAM - Szinkron DRAM. A CPU sínsebességével szinkronizálja magát.
Serif - Betűtalpas karakter, Sanserif - Betűtalp nélküli.
SFT - (System Fault Tolerance) Novell hálózati hibatűrő rendszer.
Shareware - Szabadon terjeszthető program, mely sok esetben csak demo, vagy csökkentett
teljesítményű változat, gyakran csak megadott ideig működik és általában az adathordozó árát
és a regisztrációs díjat kell megfizetni.
Sharing - Adatok közös használata.
Shell - Az operációs rendszer felhasználó felé kapcsolatot teremtő része.
Shockwave - Animációs és interaktív elemek megjelenítési technológiája a Weben.
SIMM - (Single In-line Memory Module) Egyoldalú-érintkezős (30 vagy 72) memória chip.
SLIP - (Serial Line Internet Protocol) Kommunikációs protokoll és szoftver, ami lehetővé
teszi dial-up (soros vonalon, modemmel való) kommunikációnál, állandó hálózati kapcsolattal
nem rendelkező gépekről is a teljes jogú Internet-használatot; a PPP korábbi változata.
Slot - Csatlakozó az alaplapon, a bővítő kártyák részére.
SMART - (Self-Monitoring Analysis and Reporting) Merevlemez öndiagnosztikáló
rendszere.
Smart Card - Intelligens kártya beépített memóriával, processzorral és operációs rendszerrel.
SMP - (Simmetric Multi Processing) Többprocesszoros szimmetrikus számítógép
architektúra.
SMTP - (Simple Mail Transfer Protocol) Interneten levéltovábbítást lehetővé tévő protokoll,
általában TCP-n keresztül.
SNA - (Systems Network Architecture) IBM nagygépes kommunikációs protokoll.
S/MIME - (Secure/MIME) A MIME protokoll biztonságos változata, amely titkosított és
elektronikus aláírással ellátott levelek küldését teszi lehetővé.
SoundVQ - A YAMAHA által támogatott hangtömörítő eljárás.
SPARC - (Scalable [Scalar] Processor Architecture) Méretezhető processzor felépítés.
SPEC 1170 - 75 UNIX gyártó közös UNIX interfész (Common API) szabványa.
SPECfp95 - (Systems Performance Evaluation Cooperative) Lebegőpontos műveletvégzés
teljesítménye. Viszonyszám, egysége a DEC VAX 11/780 típusú gép teljesítménye.
SPECint95 - Általános és egész számokkal való műveletvégzés teljesítménye.
SQL - (Stuctured Query Language) Strukturált lekérdező nyelv.
Spooler - Háttérnyomtatást lehetővé tevő program.
SRAM -Statikus RAM. Bitenként négy-hat tranzisztort tartalmaz.
SSH - (Secure Shell) Biztonságos bejelentkezés terminálprogram segítségével.
SSL - (Secure Socket Layer) Netscape internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom
mindkét irányú titkosításával.
Stand-by - Készenléti állapot.
STP - (Shielded Twisted Pair) Árnyékolt csavart érpár.
Streamer - Szalagos meghajtó archiválási célra, típusai DC (15 kbájt/s) és DAT (180 kbájt/s).
SVR4 - (System V Release 4) UNIX operációs rendszer szabványa.
Szemantika - A jelentéstan tudománya, a nyelv szavainak jelentésével, azok árnyalataival és
változásaival foglalkozik.
Színmélység - Azon bitek száma, amelyekben egy-egy képpont színinformációi tárolódnak.
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Szintaktika - Mondattan, szócsoportok szerkezetével foglalkozó tudomány.
Szkript - Parancsállomány. Szkriptnyelv a szkriptek írására használt pl. Javascript, VBScript,
Perl, Python, PHP nyelv.
SVGA -SzuperVGA grafikus kártya szabvány 640x480-tól 1024x768 pixel-ig, 16 illetve 256
színtől, a videó RAM méretétől függően.
Sysop - (System operator) Rendszerfelügyelő (kezelő).
TCP/IP - (Transmission Controll Protocol / Internet Protocol) Korábban a UNIX, ma több
hálózat, - Internet is - hálózatkezelő protokollja.
Telnet - Folyamatos, interaktív terminálkapcsolatot lehetővé tevő protokoll két gép között
TCP/IP hálózatokon, illetve az erre szolgáló program neve.
TETRA - (TErrestrial Trunked RAdio) Digitális rádiótelefonrendszer.
TFT - (Thin Film Tranzistor) Aktív mátrixos LCD kijelző.
TGA - A True Vision Targa cég pixelgrafikus adatformátuma.
TIFF - Az Aldus cég (Tagged Image File Format) pixelgrafikus adatformátuma.
Token Ring - AzIBM által kifejlesztett vezérjeles protokollú, gyűrű topológiájú hálózat.
TPI - (Track Per Inch) Sáv/coll adatrögzítési sűrűség.
TSR - (Terminate but Stay Resident) Memóriarezidens program.
Trackball - Hanyattegér.
True Type - Fontok skálázására és nyomtatására szolgáló technológia, melyben a karakterek
ugyanolyan formában jelennek meg a nyomtatón, mint a képernyőn.
TSTN - (Triple Super Twisted Nematic) Passzív mátrixos LCD kijelző.
Tűzfal - Algoritmikus akadály az informatikai rendszerekbe történő külső behatolás
elhárítására.
TVF - (Távvezetéki Vívőfrekvenciás összeköttetés) Az erősáramú távvezeték fázisvezetőjére
megfelelő csatolóelemekkel ráültetett 40-300 kHz-es frekvenciatartományba eső
amplitudómodulált (AM/SSB-SC) jel segítségével létrehozott távközlési összeköttetés.
TWAIN - Szkenner és grafikus szoftver közötti interfész, amely lehetővé teszi a képek
beolvasását és a képfeldolgozó programokba a közvetlen bevitelét.
TwinVQ - (Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization) A Yamaha cég
audió tömörítő eljárása. Az állomán
kiterjesztése VQF.
UART - (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) A számítógép soros kapujának
vezérlő lapkája (2400 - 19200 bit/s).
UDMA - Ultra DMA. Sebessége 33 ill. 66 Mbájt/s.
UMbájt - (Upper Memory Block) Felső memória terület, 640-1024, általában 768 és 960 kbájt
között.
Unicode - 16 bites karaktertáblázat az ISO 10646 szerint. 256 bájtos blokkokra van felosztva
a különböző nyelvek részére.
UNIX - Időosztásos, multitasking (többfeladatos), multiprocesszoros, többfelhasználós,
osztott adatállományokat használó, nyílt operációs rendszer.
UPS - (Uninterruptable Power Supply) Szünetmentes áramforrás.
URL - (Uniform Recource Location) Dokumentum, fájl vagy egyéb erőforrás internetes
elérési címe.
USB - (Universal Serial Bus) Univerzális soros sín. Olyan interfész technológia amely 127
eszközt, 12 Mbájt/s sebességgel, "plug and play" módon tud csatlakoztatni. Külön gép- és
periféria oldali csatlakozót használ.
UTP - (Unshielded Twisted Pair) Árnyékolatlan csavart érpár.
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V.21-V.34bis - ITU (CCITT) szabványok különböző sebességű modemes adatátvitelre (30032.000 bps).
V.42bis,V.42 - Adatsűrítő illetve hibajavító módszer a modemes adatátvitelben.
V.fast - Kváziszabvány 28.800 bps sebességű modemes adatátvitelre.
V.FC - A Rockwell cég szabványa 14.4-28.8 Kbps modemes adatátvitelre.
VESA - (Video Electronics Standards Association) A CPU és a perifériák összekötésére
szolgáló adatút (sín, busz) szabványa, 32-64 bit/40-50 MHz, 132-> Mbájt/s.
VGA - (Video Graphics Array) Grafikus kártya szabvány 320x200 vagy 640x480 pixel,
illetve 256 vagy 16 szín a videó RAM méretétől függően.
VIDEO CD - Video és audió információ tárolására alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 70 perc
MPEG.
VLIW - (Very Long Instruction Word) Igen nagy utasításhosszúságú processzor típus.
VMC - (VESA Media Channel) Videóátvitelre tervezett illesztési szabvány és interfész 130
Mbájt/s sebességgel. Buszszabványoktól független, megszakítást nem használ és valós idejű
multimédia lehetőséget biztosít.
VoIP - (Voice over Internet Protocol) Digitalizált hangtovábbítási rendszer, csomagkapcsolt
internet protokoll segítségével.
VRML - (Virtual Reality Modelling Language) Leírónyelv háromdimenziós környezet
megjelenítésére.
VSAT - (Very Small Aperture Terminal) Műholdas távközlési szolgáltatás.
VTAM - (Virtual Telecommunications Access Method) Virtuális terminálkezelő program.
VxD - Virtuális eszközvezérlő, amely a hardverműveletek közvetlen felügyelete érdekében az
operációs rendszer magjához is hozzáférhet.
W3C - (World Wide Web Consortium). 1994-ben alakult, a Web lehetőségeit bővítő, javító
protokollok, ajánlások, rendszerek idolgozására.
WABI - (Windows Application Binary Interface) UNIX operációs rendszer alatt Windows
alkalmazói programot futtató program (DOS és Windows nélkül).
WAN - (Wide Area Network) Széles területre kiterjedő hálózat. Általában egy vagy több
országot, országrészt lefedő számítógép hálózat.
WAP - (Wireless Application Protocol) Mobiltelefonon Internet kapcsolatot biztosító
protokoll.
Whetstone - Lebegőpontos számokkal dolgozó, műszaki és tudományos számításokat
modellező, sebességmérő tesztprogram.
Winsock - A Windows és az Internet szabványos kommunikációját vezérlő program.
Wizard - "Varázsló" segédeszköz, mely párbeszédes formában végigvezeti a program
használót a bonyolult műveletek végrehajtásában.
WMA - (Windows Media Audio) A Microsoft audió tömörítő eljárása.
WMF - Windows metafájl vektorgrafikus adatformátum.
WML - (Wireless Markup Language) Mobil kommunikációs eszközökhöz kifejlesztett nyelv.
WORM - (Write Once Read Many) Egyszer írható, tetszőlegesen olvasható optikai tároló.
WPG - A WordPerfect pixel-, vagy vektorgrafikus adatformátuma.
WWW - (World Wide Web) Nyílt dokumentumszerkesztési és -átviteli szabvány.
WYSIWYG - (What You See Is What You Get) Amit látsz, azt kapsz (pl. nyomtatón).
X.25 - A CCITT által a csomagkapcsolt (az információ diszkrét egységekre - keret - tördelt)
hálózatokhoz kidolgozott szabványos interfész protokoll (általában 64 kbit/s), amely biztosítja
az adatterminál interaktív kapcsolódását a szabványoknak megfelelő nyilvános vagy magán
X.25 hálózatokhoz.
X.400 - Elektronikus levelezőrendszer szabványa.
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XGA - (eXtended Graphics Array) Grafikus kártya szabvány, 640x480-tól 1280x1024 pixelig, illetve16.7 milliótól 256 színig a videó RAM méretétől függően.
XMM - (eXtended Memory Manager) Kiterjesztett memória kezelő.
X modem - Állandó (128 bájt) méretű blokkal dolgozó adatátviteli protokoll.
XML - (eXtensible Markup Language) A HTML nyelv korlátainak megszüntetésére a W3C
által szabványosított újfajta jelölő nyelv.
XMS - (eXtended Memory Specification) Kiterjesztett memória, az 1088 K felett.
X/Open - Európai testület a UNIX rendszerek egységesítésére.
XPG - (X/Open Portability Guide) Szabványosított UNIX környezet (XPG3 és XPG4
specifikációk).
X Window - Kliens-szerver kommunikációs (grafikus) protokoll szabványa, gép- és operációs
rendszer független, hálózatban működő blakkörnyezet előállítására. Eredetileg a MIT-en
készült, UNIX környezetre, objektum orientált C nyelven.
Z modem - Változó blokkmérettel dolgozó adatátviteli protokoll.

-100/100-

