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BEVEZETÉS
A 2. ECDL modulról
A modul alapvető fogalmakat és készségeket határoz meg a
webböngészéssel, hatékony információ kereséssel, online kommunikációval és az e-mailel kapcsolatban.
Erről, illetve az információcsere módozatairól szól a 7. modul.

A vizsgáról
A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó:
• legyen tisztában, hogy mit jelent a web-böngészés és az online
biztonság fogalma,
• tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait,
könyvjelzőit és a webes kimeneteket,
• keressen hatékonyan online információkat és értékelje kritikusan a webes tartalmakat,
• értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket,
• értse az online közösségek, a kommunikációt és az e-mail fogalmát,
• tudjon küldeni, fogadni e-maileket és kezelni e-mail beállításokat,
• tudjon e-maileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni.

Értékelés
A modul 50 feladatot tartalmaz. A vizsgázónak közülük egyet kell
megoldani. A megoldások során vizsgaközpont által előre elkészített
könyvtárakat (mappákat) és fájlokat is kell használni.

Általános értékelési irányelvek
A vizsgán csak akkreditált szoftvert lehet használni, egyéb programok használata nem megengedett.
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Az elméleti kérdések megválaszolására a vizsgaközpont által
megadott válasz-fájlt kell használni.
A vizsgaközpont a feladatokban szereplő meghajtó-, könyvtár(mappa-), hivatkozásokat és súgótémákat másra cserélheti, amenynyiben ezt a feladat megoldhatósága indokolttá teszi. Hasonlóan
kell eljárni az adott környezetben nem értelmezhető megnevezésekkel is.
Nyomtatáskor az alapértelmezés szerinti, vagy a vizsgaközpont
által megjelölt nyomtatót kell használni.
A központ fájlba történő nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott
helyen és névvel kell létrehozni a fájlt.
A feladatlapok végén olvasható „Mentsen el és zárjon be minden
megnyitott fájlt és zárjon be minden megnyitott alkalmazást.” utasítást a vizsgaközpont érvényben hagyhatja vagy törölheti saját igényének, illetve a feladatlap javíthatóságának megfelelően.
Az egyes részfeladatokra 1 illetve 2 pont adható. A pontszámok
nem oszthatók.
Az elérhető maximális pontszám: 36.
A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell megszereznie.
A vizsgázó által megoldott vizsgafeladatot a vizsgáztató a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli.
A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc.

A könyv fejezetei
A könyv fejezetei a tárgyalt témakör nehézsége és a korábbi feladatokban szerzett jártasság elvárása alapján egymásra épülnek. Segítségükkel a teljesen gyakorlatlan felhasználó fokozatosan sajátíthatja el a számítógép kezeléshez szükséges ismereteket. A fejezetek tehát építenek a korábbi fejezetekben megszerezhető tapasztalatokra, melyekhez csak a legszükségesebb elméleti alapokat tárgyaljuk. A didaktikai vezérlő elv: fokozatosan, az egyszerűtől a bonyolultig.
Az összeállított feladatok részben a valós életben előforduló eseteket példázzák, részben azt a szándékot tükrözik, amellyel saját és
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mások oktatási tapasztalatai alapján az ismeretfeldolgozási nehézségek felbukkanásárakor szeretnénk támogatást nyújtani. A témák
mégoly közérthető tárgyalása is csak akkor követhető, és a megszerzett ismeretek akkor rögzülnek, ha működés közben sajátíthatják el a program alkalmazását, valamint meggyőződhetnek a feladatmegoldás hasznosságáról.
Ennek érdekében a fejezeteket célkitűzéssel kezdjük, amelyben
tömören bemutatjuk az adott fejezetben elérhető ismeretszintet, annak rendeltetését és a későbbi hasznosítását, vagyis a megismert
funkciók beépülését a többi feladat és általában a számítógépkezelés sorába. A célkitűzést követően megadjuk a fejezet elsajátításához szükséges az átlagos feldolgozási időt is. A ténylegesen
szükséges idő természetesen az egyéni képességek, adottságok,
illetve gyakorlat, korábbi ismeretek függvénye.

Összefoglalás
A könyv elolvasása, illetve a feladatok elvégzését követően az
ECDL vizsgafeladatok minden bizonnyal sikeresen megoldhatók.
Ugyanakkor azt is megemlítjük, hogy ez a szint bár a mindennapokban rendszerint elegendőnek bizonyul, de a számítógép- és programhasználatnak csak egy jó közepes szintjét jelenti. Ennél magasabb szintre csak rengeteg gyakorlással, a súgó és a szakirodalom
böngészésével juthatunk. Így tehetünk szert olyan ismeretekre is,
amelyekről részint az ECDL szintet meghaladó volta, részint a
könyv kötött terjedelme miatt nem szólhattunk. Említést érdemel az
ilyen haladó programalkalmazás esetén a számítógép, a munkafelület testre szabása stb.
Megnyugtató lehet viszont, hogy a tárgyalt ismeretek szinte csak
kis változtatással alkalmazhatók más operációs rendszerekben is,
nemcsak az itt bemutatott Windows 10 esetében (például a Windows 8-ban, 7-ben, Vistában, XP-ben). Minél későbbi operációs
rendszert ismerünk meg ugyanis, melynek fejlesztésében támaszkodtak az előzményekre, ismereteinket a korábbi rendszereken is
hasznosíthatjuk. A korábbi, ugyanattól a cégtől származó operációs
rendszer változatoktól az új megoldások nem sokban térnek el
(vagy legalábbis nem az általános felhasználói szinten).
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AZ INTERNET
E bevezető célja a kezdő programhasználók megismertetése a hálózatok és az internet lényegével, használatával kapcsolatos alapvető fogalmakkal és szakkifejezésekkel. Itt tárgyaljuk a legfontosabb biztonsági ismereteket is. A
fejezetben ismertetett információk megalapozzák az internet és a
webböngészők későbbi biztos használatát, ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje három
óra.

Az internet kialakulásáról
Körülbelül ötven éve merült fel annak igénye, hogy az
amerikai kormányszervek egy esetleges nukleáris háború
után is fenntartsák a kommunikációt az egyes katonai bázisok között. Egyetlen, városokat, államokat és bázisokat összekötő
vezérlő-szabályozó hálózat védhetetlen lett volna egy atomtámadással szemben, hiszen a felügyeleti központ megsemmisítése a
legtökéletesebb hálózatot is szétszaggatná.
Emellett már 1957-ben, az első szputnyik fellövésekor kiderült,
hogy az amerikaiak számára a technológiai vezető szerepkör bizonyos területeken a rossz információáramlás miatt időlegesen elveszett. Alapos vizsgálat után azt állapították meg ugyanis, hogy minden technológiát – a rossz kommunikációra visszavezethető okokból – mintegy másfélszer kell kidolgozniuk, mire megvalósításhoz
ér. A Szovjetunióban ezzel szemben az egy témával foglalkozó kutatók egy telepen laktak. E tényeket megállapító bizottság jelentésének címe 0,67 lett…
Ekkor álltak elő egy korszakalkotó ötlettel, amely 1964-ben került
nyilvánosságra: a hálózatnak nem lehet semmiféle központja, a
kezdetektől fogva minden részét önállóan kell működtetni. Az üzemeltetés az ilyen, önálló darabokból álló hálózaton vegye figyelem-
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be a rendszer megbízhatatlanságát, és ezért eleve tervezzék be a
redundanciát (az adatok ismétlődését még a tárolási-szállítási kapacitások leterhelése árán is).
1969-ben az USA védelmi minisztériuma által indított projekt az
ARPANET nevet kapta. Az elnevezés eredete a hadiipari kutatásokat szervező ügynökség (Advanced Research Projects Agency) nevének kezdőbetűi, illetve az angol hálózat szó. A hálózathoz 1972ben már ötven számítógép és húsz kapcsolóegység tartozott.
A TCP (Transmission Control Protocol) a hetvenes években a
UNIX operációs rendszerrel működtetett munkaállomások összekapcsolásánál használt adatátviteli szabvány, amely szerint üzemeltették 1983-ban az ARPANET hálózatot. Ekkor került sor a katonai
MILNET és a polgári, egyetemközi kutatásokra, kommunikációra
használt rész szétválasztására, amely utóbbi az Internet nevet kapta. 1984-ben ezer, 1987-ben már tízezer Internet kiszolgáló üzemelt,
1989-ben számuk meghaladta a százezret. A Web 1992-ben jelent
meg, az Internet kiszolgálók száma ekkor már több volt egymilliónál,
1997-ben ez a szám átlépte a húszmilliót.
Az internetet gyakran hasonlítják a közutak hálózatára: minden
ház, iroda, iskola és a többi épület egy-egy számítógép, s a köztük
kanyargó út az Internet, amelyen bárhova eljuthatunk. A hivatalos
definíció szerint az internet részint a számítógépeket összekötő fizikai hálózatot, részint egy információátviteli szabványt (TCP/IP) jelent, amely meghatározza az adatátvitel módját a hálózaton. Ez a
korábban említett TCP és az Internet Protocol (vagyis a hálózatokat
összekapcsoló adatátvitel szabványa) összevonásával jött létre.
A hálózat összes csomópontja egyenértékűnek tekinthető; önálló
jogon alkothat, küldhet és fogadhat üzeneteket. Az üzenetek külön
címmel rendelkező csomagokból állnak össze. Csak az üzenet feladója (forrás) és címzettje (célcsomópontja) rögzített, az útvonal
tetszőleges lehet (lásd az 1. ábrát). Ezzel ellentétben a vonalkapcsolt hálózatnál (mint a hagyományos telefonvonalakon) az üzenetek meghatározott útvonalon, trönkökön keresztül mozognak a hívó
és a hívott fél között. Ha telített a trönk foglaltat jelez a vonal, akkor
is, ha a hívott fél valójában nem beszél. Az ilyen kapcsolatok
ugyanakkor kizárólagosak, a vonalat foglaló két készülék csak egymással beszélhet. A foglaltság a kapcsolat teljes idején érvényesül,
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még akkor is, ha valamelyik, vagy egyik fél sem beszél. Emellett egy
ilyen kapcsolat felépítése (tárcsázás, kapcsolás, csengetés) is elvesz 15-20 másodpercet.

1. ábra. Kommunikáció a gépek között

A számítógépes hálózatokban a gépek közötti kommunikációban
kisméretű adatcsomagokat használnak. Az adatcsomagok tartalmazzák a feladó és a címzett adatait. A feladó és a címzett közötti
útirány mindig az adott helyzettől (például az útvonal terheltségétől)
függően, az egyes hálózati csomópontokhoz érkezve dől el.
Maga a hálózat itt tágan képzelhető el, átviteli közege lehet fémvezető, fényvezető optikai kábel, illetve szórt spektrumú átvitelnél az
„éter”. Ha ennél a közúthasonlatnál maradunk, akkor úgy képzeljük
el, hogy az üzenetek célba juttatása érdekében akár minden csomag külön útvonalon juthat el a célig. Erre lehet szükség egyes útvonalak „bedugulása”, azaz túlterhelése vagy vonalszakadás esetén. A hálózat csomópontjaiban álló számítógépek (gazdagépek,
hostok, internetszerverek) irányítják a csomagokat mindig a legkisebb forgalmú útvonalakra.
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Fogalmak és szakkifejezések
A következőkben tárgyalt kifejezések ismerete nemcsak a sikeres
vizsgaszerepléshez, hanem e kötet további részeinek megértéséhez
is szükségesek. Az itt tárgyalt fogalmakat a későbbiekben ismertnek
tekintjük és általában további magyarázat nélkül használjuk.

Alapvető tudnivalók a hálózatokról
Egy számítógépes hálózat legalább egy központi számítógépből,
azaz szerverből, és a hozzá kapcsolódó munkaállomásokból áll.
A szerver (kiszolgáló) szerepe a hálózat többi számítógépének
kiszolgálása. E kiszolgáló feladat rendszerint többrétű: biztosítja a
hálózat számítógépeinek a hozzáférést központi gépen tárolt állományokhoz, a gépek és perifériák elérését a hálózati gépektől, valamint vezérli a közöttük folyó kommunikációt. Emellett sok egyéb
funkciót is végezhetnek (például azonosíthatják a bejelentkező felhasználókat, számukra illetékességi körtől függő jogokat biztosítanak, tárolják személyes profiljukat stb.).
A számítógépes hálózatra csatlakoztatott számítógépeket – a
szerverektől eltérően – munkaállomásnak nevezzük, melyek lehetnek adatfeldolgozásra is képes személyi számítógépek vagy csak
adatbevitelre és megjelenítésre szolgáló terminálok. Ez utóbbi esetben az adatfeldolgozási, számítási műveletek a központi számítógépen folynak, hiszen a terminál alapesetben nem rendelkezik saját
háttértárral, olykor saját CPU-val sem. Az adatfeldolgozáshoz szükséges erőforrások hiányában felhasználók a terminált csak a központi számítógéphez intézett utasítások továbbítására és az eredmények megjelenítésére használják.
A személyi számítógépeket egy terminálemulációs program segítségével terminálként is használhatják. Ennek oka többféle lehet
(szervezési, biztonsági stb.).
A számítógépes hálózatok méret (kiterjedés) alapján a következő
csoportokba sorolhatók:
Helyi hálózatok (LAN – Local Area Network): Rendszerint egy
irodán vagy egy épületen belüli kisméretű, gyors, megbízható
kapcsolat. Adatátviteli közege, protokollja, elrendezése (topológiája) szerint további kategóriái léteznek.
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Városi hálózatok (MAN – Metropolitan Area Network): Rendszerint egy településen belüli számítógépeket szolgálnak ki. Ilyenek
a kábeltévés hálózatok is.
Kiterjedt hálózatok (WAN – Wide Area Network): Több települést,
akár országokat, kontinenseket is összekapcsoló hálózat. Ilyenek
lehetnek például multinacionális cégek saját hálózatai.
A hálózati topológia a számítógépek fizikai összekötésének rendszere. LAN hálózatok kiépítésekor többféle kábelezési mód – mint a
csillag, a sín és a gyűrű topológia – közül választhatunk.
A gépek közötti kapcsolattípus szerint létezik a pont-pont (point to
point) kapcsolatú, ekkor egy hálózati gép egy másikkal közvetlen
kapcsolatban áll, és üzenetszórásos (broadcast) hálózat, amelyben
az összes számítógép egyetlen adatátviteli csatornára kapcsolódik,
ennek köszönhetően az információ egyformán eljut minden számítógéphez.
A hálózati modelleket az alkalmazott hardver és szoftver együttesen határozza meg. A kliens-szerver (ügyfél-kiszolgáló) modellben
az egyik program (kliens) valamilyen szolgáltatást kér a másiktól,
amely kiszolgálja kérést. A szolgáltatást nyújtó gép a szerver. A kliens gép rendszerint valamilyen adatelőkészítési-feldolgozási feladatot is végez, az adatokat pedig a kiszolgáló tárolja. A webböngészők
például olyan kliens programok, amelyek a webszerverektől kérnek
szolgáltatásokat, adatokat, dokumentumokat stb.
Az egyenrangú gépeket a peer to peer modell kapcsolja össze,
amelynél a hálózatot képező gépek egyaránt lehetnek kiszolgálók
vagy munkaállomások, akár egyszerre is. Ilyenkor az egyes perifériák minden felhasználó számára hozzáférhetővé tehetők, azokat a
felhasználók jogosultság alapján használhatják. A legelterjedtebb
ilyen hálózati megoldás a Windows, mely 10 gépes kiszolgálóig
úgynevezett workstation változatból felette server változatú operációs rendszerszoftver (Windows NT, 2000, 2003 és változataik) felhasználásával alakítható ki.

Az internet és a WWW (World Wide Web)
Az internet a hálózatok hálózata, útválasztókkal összekötött fizikai
hálózatok összessége. Az útválasztók (routerek) tárolják az internetre kapcsolódó fizikai hálózatok térképét, és továbbítják az egyik fizi-
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kai hálózat által küldött adatokat más fizikai hálózatokba. A hálózati
felhasználók megoszthatják az információkat és a hálózati eszközöket.
Az interneten elérhető tartalom és szolgáltatások a csatlakozók
számára általában szabadon, korlátozások nélkül érhetők el, bár az
emelt szintű szolgáltatások használatáért természetesen fizetni kell
(havidíjat és/vagy kapcsolati idő szerinti díjat) a szolgáltatást nyújtó
szervezetnek. Az ingyenes Internet-elérést biztosító szolgáltatók
pedig reklámüzenetek olvasásához, megjelenítéséhez, címjegyzékbe kerüléshez (reklámüzenetek fogadásához) kötik a használatot.
Itt jegyezzük meg, hogy az ingyenesség ilyen esetben is csak az
Internet csatlakozásra vonatkozik. A telefonvonal használatáért általában a helyi hívásoknak megfelelő percdíjat kell fizetni.
A World Wide Web (röviden web vagy WWW) egymással összekötött számítógépeken (tehát az Interneten) található dokumentumok összessége, amely dokumentumokat többnyire linkeken, ugrókapcsokon keresztül érhetünk el.
A WWW tehát egy, a hálózat, az internet használatát egyszerűsítő rendszer. A felhasználó e rendszerben hiperszövegeket talál, melyekben utalások (linkek) vannak a szöveg más részeire, vagy más
szövegekre – amelyek akár másik számítógépen is lehetnek. Ezeket
a hivatkozásokat követve, vagyis a linkek mentén juthatunk oda,
ahová az ugrókapocs mutat. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy
rákattintunk az egérrel a dokumentumban egy kiemelt szövegrészletre, hivatkozást jelző objektumra. A hiperszöveg hivatkozást jelző
objektuma lehet szövegközi kép és utalás, melyeket követve vagy
egy másik dokumentumba (annak egyenesen egy könyvjelzővel
meghatározott részébe) juthatunk, vagy kép jelenik meg, hanganyag
vagy filmrészlet játszódik le. Természetesen egyes különleges objektumok (film, hang) megjelenítésére a számítógépet előzetesen fel
kell készíteni. Ez jelenti a megfelelő hardver, valamint szoftver telepítését. A szoftver esetén ide értjük a lejátszó program és az információ dekódolására alkalmas kodekek (codec) telepítését. Ezeket
elegendő egyszer elvégezni, utána az adott típusú információt bármikor megjeleníthetjük (más jellegű információhoz viszont esetleg
másik kodeket, megjelenítőt kell telepíteni).
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A WWW szövegeket szolgáltató gépeken azt a hiperszöveg oldalt,
ami először az olvasó szeme elé tárul, "home page"-nek, magyarul
honlapnak, ottlapnak vagy címlapnak nevezik.
Az intranet internetes protokollokra (lásd alább) és szoftverekre
(ezek adják együttesen a technológiát) épülő, nem nyilvános, azaz
vállalaton belüli hálózatok összefoglaló neve, melyben a felhasználók internethez hasonló környezetben dolgoznak.
Az extranet is egy nem nyilvános belső hálózat, amely internetes
protokollokkal és szoftverekkel működik, de a működtető intézményen kívül korlátozott mértékben kívülről mások is rákapcsolódhatnak, vagyis a vállalat belső hálózatát a szükséges mértékben megosztja ügyfelei, még inkább üzleti partnerei számára.

Az internetes kommunikáció főbb elemei
A protokoll a számítógépes hálózatra kapcsolódó gépek közötti
együttműködés módjának elvi leírása, más szóval forgatókönyve. Az
Internet esetében az adatátvitel módját leíró utasítások, parancsok,
válaszok, stb. összessége a TCP/IP protokoll. Ezen a családon belül vannak az Internet alkalmazásai, például http, gopher, ftp, telnet
stb. protokollok.
Az internet üzenetkezelő szabványa, protokollja az IP (Internet
Protocol), amely felel az IP-csomagok címzéséért és a hálózaton át
történő továbbításáért. Ez a kézbesítő rendszer nem garantálja,
hogy a csomagok megérkeznek a rendeltetési helyükre, illetve, hogy
abban a sorrendben érkeznek meg, amelyben küldték azokat. Az
IP-t a nagyobb hatékonyság érdekében kiegészítettek a folyamatos
adatáramlást biztosító TCP (Transmission Control Protocol) szabvánnyal. Az új protokollkészlet neve így TCP/IP lett. Együttesen lehetővé teszik az eltérő hardver-felépítésű és operációs rendszerű
számítógépeket egymással összekapcsoló hálózatok közötti kommunikációt. A Novell NetWare hálózatokban az IPX/SPX nevű átviteli protokollokat használják, amelyek együtt megfelelnek a TCP/IP
protokollkészletnek. A Windows 2000 az NWLink protokollon keresztül valósítja meg az IPX-protokollt.
A hálózati protokollok, elérési metódusok és kiszolgálóprotokollok kommunikációs kapcsolatot biztosítanak a számítógép
és a hálózat között. Az adatátvitel módjától függetlenül az adatok
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továbbítására a hozzáférési módszerek és protokollok eltérő kombinációja vehető igénybe: azaz az adatátvitel a számítógépről a kiszolgálóra akár közvetlen soros kábelen keresztül, akár a vállalati
hálózatra az Internet-szolgáltató által biztosított biztonságos virtuális
magánhálózaton (VPN) keresztül történhet. A hozzáférési módokat
és protokollokat foglalja össze a következő táblázat.
Hálózati protokollok

Hozzáférési módszerek

Kiszolgálóprotokollok

TCP/IP

A nyilvános telefonvonal és
a modemek használata

IPX

ISDN hozzáférés, UNIX távSLIP
elérés-kiszolgálók elérése

NetBEUI

Az X.25 használata a zajos
Point-to-Point Tunneling
telefonvonalak kiküszöböléProtocol (PPTP)
sére

AppleTalk

Macintosh soros (RS-232)
hozzáférés

Layer Two Tunneling
Protocol (L2TP)

DirectParallel hozzáférés,
AppleTalk távoli elérése

AppleTalk Control Protocol
(ATCP)

Point-to-Point protokoll
(PPP)

Az internet használatához kapcsolódnunk kell a hálózatra. A kapcsolódásnak köszönhetően online viszonyba kerülünk a hálóval.
Ebben az állapotban a hálóról (annak valamelyik szerveréről) információkat tölthetünk le vagy tölthetünk fel rá. A gerinchálózat behálózza az egész világot. A szolgáltatóknál üzemelő szerverhez többféle módon csatlakozhatunk. Az internethez való kapcsolódásnak
számos módja van, az otthoni felhasználó, leggyakrabban egy hagyományos telefonvonal és egy modem, újabban kábeltv hálózat,
műholdas vagy GSM kapcsolat segítségével lépnek a hálóra.
A modem egy külső, a számítógéphez csatlakoztatható vagy belső (azaz beépíthető) eszköz, amely átalakítja a számítógép információit hangokká, azaz a digitális jeleket analóg jellé, s ezt küldi át
a telefonvonalon, aminek másik végén egy másik modem fogadja és
alakítja vissza azokat (ezt fejezi ki a modulátor – demodulátor szavakból képzett név is). A korszerűbb ISDN eszközöknél ilyen átalakításra nincs szükség, ott hálózati végberendezést (terminál adapECDL - Számítógépes alapismeretek

410

Fogalmak és szakkifejezések

tert) alkalmaznak, amely a jeleket mindkét irányban közvetlenül kezeli. A modem lehet önálló külső, vagy a számítógépbe épített belső
egység, a kapcsolat a nyilvános telefonvonalat használja (lásd a 2.
ábrát). E kapcsolatok a telefonbeszélgetésekhez hasonlóan, hívásból, fogadásból, a vonal foglalásából állnak, maximális adatátviteli
sebességük 56 kilobit/másodperc. A kapcsolat felépítéséhez természetesen mindkét oldalon a megfelelő kommunikációs szoftvert kell
használni, amelyet a Windows 95-től a Windows operációs rendszerekbe is beépítettek.

2. ábra. Nyilvános vonalon összekötött számítógépek

A kapcsolat létrehozásában tárcsázó program segít. Ez hívja fel a
szolgáltatót, majd az internetezés végén ennek lezárásával bontja a
vonalat, amely ekkor felszabadul a hagyományos analóg eszközök
(például a telefonbeszélgetés) számára. A szolgáltatónál számtalan
modem várja a hívásokat. Ez a nyilvános (kapcsolt) vonalakat használó (dial-up) csatlakozási mód megfelelő lehet napi néhány órás
Internet-eléréshez, ha a sebességgel és a letöltés megbízhatóságával kapcsolatban nincsenek nagy igényeink. Ha kis forgalmat bonyolítunk le, de saját információkat szeretnénk webhelyen közzétenni,
akkor ezt a szolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott tárhely felhasználásával tehetjük meg.
Az ISDN (Integrated Services Digital Network) digitális formában
fogadja az adatokat, az előfizetőkhöz külön vezetéken előfizetői
hurkot biztosítva. Ez tehát szintén vonalkapcsolt hálózati megoldás.
Az alapsebességű ISDN hálózat azonban két 64 Kbps (kilobit/másodperc) sebességű adatátviteli és egy 16 Kbps sebességű
vezérlő csatornát használ. Ezek külön is alkalmazhatók, így a telefonbeszélgetés mellett faxot fogadhatunk, vagy internetezhetünk is.
E vonalak különböző kombinációival nagysebességű, akár 2 Mbps
(31*64 Kbps) vonalak is kialakíthatók. Ilyen nagysebességű vonalak
bérelhetők a távközlési szolgáltatóktól, amelyen a vállalatok saját
telephelyeik között digitális magánhálózatot építhetnek ki. Ilyenkor
nem használják az internetet.
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Újabban rohamosan terjednek a szélessávú digitális összeköttetések, amelyek akár rádió vagy tévéadás online vételét biztosíthatják.
Ilyen az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - aszimmetrikus
digitális előfizetői vonal), mely a hagyományos telefonvonal átalakításával jön létre. A gyors internetezésre alkalmas, nagy sávszélességű digitális vonalnál az aszimmetria az adatkommunikáció két
irányának eltérő sebességére utal - a legtöbb internetező számára
fontos letöltési irány itt sokkal gyorsabb, mint az általában alig használt feltöltési irány. Alapfeltétel, hogy a telefonközponttól érkező
rézvezeték hossza ne legyen több 4-5 km-nél, a központ megfelelően fel legyen készítve ADSL szolgáltatás nyújtására és legyen szabad műszaki kapacitása. Az ADSL hozzáférési szolgáltatás minimális átviteli sebessége letöltési irányban 128 kbit/s, feltöltési irányban
64 kbit/s. A szolgáltatás rendszerint fix havidíjért korlátlan hozzáférést biztosít az internethez.

3. ábra. Egy sebességmérés eredménye
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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Az ADSL vetélytársa a szintén fix havidíjas és korlátlan használatot
jelentő kábelnet, illetve a kábelmodemmel alkalmazható kábeltévés
hálózat. A kábelnetes technológia az eddigi hagyományos telefonos
modemmel elérhető sebességnél minimum kilencszer gyorsabb letöltési sebességet kínál (512 kbit/s). Ez azonban az ugyanazon
szolgáltatónál egyszerre a hálózatot használó felhasználók számától függően csökkenhet. Jól hasonlítja össze a különböző letöltési
sebességeket a 3. ábra, amely egy tényleges sebességmérési adatot mutat be.
Az internethez átjárókon (internetes illesztőkön – gateway) keresztül helyi hálózatok is csatlakozhatnak.
Webhelynek vagy website-nak nevezzük az összetartozó weboldalakat: például egy újság weboldalait vagy egy cégről szóló információk összes oldalát. Minden webhelynek saját webcíme (URL)
van, amelyet böngészőprogramunkba írunk, ha meg akarjuk nézni.
A webcím hasonló egy könyv könyvtári azonosítószámához, melynek segítségével egyértelműen megtudható, a könyv melyik polcon
található.
Az internetes címet nevezik URL-nek vagy URL-címnek is (az
angol Uniform Resource Locator – egységes erőforrás-elérési útvonal – kifejezés rövidítéseként). További példáinkban általában megadjuk a hivatkozott webhely, illetve letölthető dokumentum nevét. A
http protokollnevet általában nem kell e böngészőben megadni, azt
böngésző a megadott URL elé automatikusan illeszti, ezért a további példákban, ha a protokoll külön nem érdekes, mi sem írjuk ki.
A naponta több órás kapcsolat, illetve nagytömegű információ
mozgatás esetén külön (bérelt) telefonvonalat építhetünk ki a szolgáltatóig. A nagy felhasználók – különösen, ha maguk is saját internetszervert üzemeltetnek – bérelt vonali kapcsolatot tartanak fenn.
Ekkor az előfizetők a magasabb havi díj fejében nagyobb sebességű (az előfizetéstől függően 64 Kbit/s-tól több Mbit/s-ig), garantált
sávszélességű, korlátlan internet-elérésű szolgáltatáshoz jutnak.
Kisebb felhasználók nagyobb átviteli sebességgel használhatják
az internetet a jelenleg terjedőben lévő kábeltelevíziós, ISDN, ADSL
és más nagyfrekvenciás, illetve szórt spektrumú, például műholdas
vagy GSM, illetve wifi (wireless fidelity) kapcsolatok révén. Ez utóbbi
inkább a nagytömegű, illetve vezetékes kapcsolat nélküli letöltések-
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hez alkalmazható, de csatlakozhatunk akár egy mobiltelefon és egy
noteszgép segítségével is.
A kapcsolatok fizikai létrehozásához igényeinktől függően az
alábbiak közül egy, vagy több hardver szükséges: modem, ISDN
csatoló, kábelmodem, hangkártya, mikrofon, műholdvevő, esetleg
kamera stb. A kapcsolatot felhasználó, számítógépünkön futó alkalmazói programok intézik a szolgáltatások elérését (leveleink küldését és fogadását, a World Wide Web oldalainak képernyőnkre
juttatását stb).
A webdokumentumok között hiperhivatkozások (hiperkapcsok,
ugrópontok, linkek) tartják a kapcsolatot. Megfelel egy világméretű,
azonnal lehívható, kereszthivatkozásokkal ellátott könyvtárnak.
Képzeljük el úgy, mint egy lábjegyzetekkel ellátott szöveget, ahol a
lábjegyzetek egyből magához a hivatkozott forráshoz vezetnek.
Az élőkapcsok (ugrópontok, hiperlinkek, linkek) a gépek fizikai
összeköttetéséhez hasonlóan a dokumentumok között teremtik meg
a kapcsolatot. Egy dokumentum tetszőleges pontjához (egy szóhoz,
egy képhez, a kép egy részéhez) hozzárendelhető egy, a világ akár
egészen másik pontján található másik dokumentumra (vagy annak
egy részére) utaló hivatkozás. A hivatkozás (link) tartalmazza a dokumentum URL címét és nevét, így ha a linkre kattintunk, akkor a
böngésző az általa jelölt dokumentumot betölti képernyőnkre. A
HTML dokumentumokban a hiperkapcsok felismerését segíti, hogy
a böngészőben a link többnyire aláhúzott szövegként jelenik meg, s
általában a színe is különbözik a befoglaló szövegkörnyezettől. Ha
az egér mutatója egy link fölé kerül, akkor az egérmutató a kis kéz
formájúvá válik, ami jelzi, hogy itt kattinthatunk. Nemcsak szöveghez, hanem kép egészéhez vagy kijelölt részéhez is kapcsolhatnak
hiperhivatkozást. Ezek létét úgy ellenőrizzük, hogy ha a kép fölé
visszük az egér mutatóját, a kurzor a linkek felett átváltozik kezecskére (illetve a legújabb böngészők ilyenkor vagy a kurzor mellett
vagy az állapotsorban kijelzik a hivatkozott URL címet is).
Az internet-szolgáltató az Internet és a Világháló (World Wide
Web) elérését biztosítja egyének vagy cégek részére. Az Internetszolgáltatóval kötött szerződéskor kapunk egy hívandó telefonszámot, egy felhasználónevet, egy jelszót és egyéb kapcsolat-felvételi
adatokat, hogy számítógépünkkel az Internet-szolgáltató számítóECDL - Számítógépes alapismeretek
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gépeihez kapcsolódhassunk. Az internet-szolgáltató angol rövidítése ISP.

A webcímek felépítése és szerkezete
A hálózat megfelelő üzemeltetéséhez az egyes csomópontokban
elhelyezkedő gépeket egyértelműen, egyedi azonosítóval kell címezni, hogy az üzenetek egyértelmű helyről és helyre érkezzenek.
A megfelelő címzés híján elképzelhető lenne, hogy az egyik csomag
ide, a másik csomag oda jusson. Az IP (Internet Protokoll) cím segítségével lehet az összetett IP-hálózatokon a csomópontokat azonosítani. Az IP-hálózat mindegyik csomópontjához egyedi, 32 bites
IP-címet rendelnek, amely egy hálózatazonosító és egy állomásazonosító részből áll. A cím általában pontokkal tagolt, tízes számrendszerben megadott formátumú, amelyben minden decimális
oktettértéket pont határol, például: 193.169.8.28. Az IP-címek megadhatók statikusan, vagy DHCP13 segítségével dinamikusan. A statikus beállítást a rendszergazda végzi.
Itt jegyezzük meg, hogy a 4 byte-os IP címek bővítése, illetve
cseréjének előkészítése érdekében kifejlesztették a 6 byte-os címeket. Ennek elnevezése: IPv6.
Ezeket a címeket nehéz kezelni, helyettük terjedt el a tartománynevek rendszere, amelyben a DNS-kiszolgáló (Domain Name Server) bontja fel a neveket a pontos címekre. Az ügyfelek – vagyis az
interneten át névhozzárendelést kérők – számára a DNS-kiszolgáló
egy adatbázisban tartalmazza a számítógépneveket, illetve a számítógépeket elérhetővé tevő információkat. A névszolgáltatás hierarchikus felépítésű és biztosítja a DNS-lekérdezésre beállított munkaállomások felhasználóinak, hogy a címek megadásakor az IP-címek
helyett állomásneveket használjanak.

Dynamic Host Configuration protokoll,egy TCP/IP szolgáltatóprotokoll, amely
lehetővé teszi az állomások számára kiosztható IP-címek dinamikus bérlését, és
más beállítóparamétereket is eloszt a megfelelő hálózati ügyfelek számára. Biztonságos, üzembiztos és egyszerű TCP/IP hálózati konfigurációt tesz lehetővé,
megakadályozza a címütközést, és segíti a hálózatra kapcsolódó ügyfelek IPcímei használatának fenntartását.
13
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Az internetes tartománynevek fizikai helyét meghatározó, és azt
IP által használt címre lefordító rendszer a DNS. A fordítást világszerte üzemelő DNS-kiszolgálók végzik. Egy tartománynévvel megadott címet ponttal elválasztott szavak képeznek. Minden tartománynévnek megfelel egy bizonyos (számokból álló) IP cím, tehát a
név annak helyettesítésére szolgál. A tartománynév könnyebben
megjegyezhető, és a beszédes címek ugyanakkor további információkat is hordoznak
Az internet-cím egy interneten elérhető erőforrás címe, amelyet a
webböngészőkben az erőforrás megkeresésére használhatunk. Az
internetes cím általában a szolgáltatás (protokoll) nevével kezdődik,
amit a webhelyet fenntartó szervezet neve követ, míg a nevet lezáró
legfeljebb hárombetűs toldalék azonosítja az országot vagy az USAban a szervezet típusát. Egy általános URL felépítése tehát: protokoll://számítógép.domain/könyvtár/fájlnév.
Például a http://www.elte.hu/ (illetve a http://www.yale.edu/) címekből a következőket tudhatjuk meg:
http
Ez a webkiszolgáló a Hypertext Transfer Protokollt
használja. Másik (fájlátviteli) protokollt jelent az ftp
(File Transfer Protocol) rövidítés. Az így jelölt szerverekről fájlokat tölthetünk le. A biztonságos csatornán
kommunikáló http protokollt s végződéséről ismerhetjük fel: https.
www
A hely a világhálón (World Wide Weben) található.
elte, illetve
A webkiszolgáló az Eötvös Loránd Tudományegyeteyale
men (illetve a Yale Egyetemen) működik.
edu
Oktatási intézmény. Egyéb, Észak-Amerikában szokásos tartománytípusok: com – kereskedelmi szervezet, gov – kormányhivatal, net – hálózati szolgáltató,
int – nemzetközi intézmény, org – non-profit szervezetek és intézmények, mil – katonai szervezetek stb.
Ezek tehát szervezetre utaló webcímek. A magyar
szervezetek nem alkalmazzák!
hu
A kiszolgáló Magyarországon üzemel. Egyéb országjelek: at – Ausztria, de – Németország, uk – Egyesült
Királyság, us – Amerikai Egyesült Államok. Az ilyen
típusú webcímeket földrajzi alapon osztják.
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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Az így összeállított cím az alkönyvtár, majd az internetről lekért dokumentum nevével folytatódik. A domain (tartomány) nevek mellett
alárendelt subdomain nevet is alkalmazhatnak, ha az adott szervezet több kiszolgálót üzemeltet. Az első név mindig a szervert azonosítja, melyet megadhatunk az IP címével is.
Például a http://lazarus.elte.hu/hun/moterkep.htm címben a lazarus
az ELTE Térképtudományi Tanszékén üzemeltetett szervert jelöli.

A webböngésző és szerepe
A WWW-n egy böngészőprogram (browser) segítségével „szörfölhetünk”. Ilyen a Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer
(utódja a Windows 10-zel megjelent Microsoft Edge), Apple Safari
vagy az Opera. A böngésző teszi lehetővé, hogy megnézzük a világhálón fellelhető összes információt (lásd a 4. ábrát). E különböző
megjelenítő programokat éles konkurenciaharc mellett, folyamatosan fejlesztik. A versenynek köszönhetően egyes böngészőket a
felhasználók felkapnak, aztán ha csalódnak benne elfelejtenek (így
járt a valamikori Netscape Navigator is).

4. ábra. Ugyanaz az oldal Chrome és Firefox böngészőben
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Technikailag a böngésző egy HTTP14-t használó ügyfélprogram,
amely a kiszolgálótól kéri a kívánt fájlokat, majd megjeleníti, miután
azokat a szerver az Interneten keresztül visszaküldte. Általában
HTML állományokat használunk, de abba beágyazva (és külön is)
többféle más állománytípus fordulhat elő. A HTML (Hypertext
Markup Language) állományok hipertextes dokumentumok, ezt jelzi
az állománynév kiterjesztés (.htm vagy .html) is. A HTML nyelv alkalmas a webdokumentumok leírására. A nyelv szimbólumok és
kódok gyűjteménye.
A WWW dokumentumait, magyarul oldalait weboldalnak nevezzük. A weboldalak mindenféle információt tartalmazhatnak. A rajta
elhelyezett linkek kétféle színe jelzi, hogy hol jártunk az már utóbbi
időben, illetve ahol nem. Egy link mindig egy dokumentumhoz vezet,
de a dokumentum nem feltétlenül egy másik weboldal. Előfordulhat,
hogy a link egy programra mutat. Ilyenkor a linkre kattintva a fájl
letölthető saját gépünkre vagy elindítható a program.
Az interneten a szörfölés során végzett böngészés, tallózás, keresgélés eszköze a böngészőprogram, azaz a browser. Ezen tevékenységeket az angol a browse szóval fejezi ki. A céltalan időtöltést
és a célirányos haladást egyformán leíró kifejezés a surfing, azaz a
szörfölés. Ez sokkal jobban érzékelteti azt a sokrétű, kötetlen tevékenységet, amellyel sok mindent megtudhatunk, vásárolhatunk, filmeket, fényképeket nézhetünk, zenét hallgathatunk, vagy mint egy
későbbi példánkban megnézhetjük bolygónkat a világűrből, letölthetjük a legújabb programok bemutatóit, szinte azonnal értesülhetünk
bármelyik tőzsde árfolyamairól és számos más olyan ismeretet szerezhetünk amelyek puszta felsorolásához ez a könyv kevés lenne.
Mindezekhez Internet-elérés és egy böngészőprogram szükséges.
A böngészőprogram értelmezi a WWW oldalainak leíró nyelvén, a
HTML nyelven rögzített kódot, és a felhasználó számára olvasható
oldalakká alakítják a kódolt információkat. Régebben (a 90-es években) három böngésző terjedt el: a Microsoft által fejlesztett Internet
Explorer, illetve a Netscape cég Navigator programja és sokkal kisebb arányban (5 %) az Opera nevű program (bár ez hatféle operáHyperText Transport Protocol, a WWW protokollja, amelynek segítségével
hipertext dokumentumokat továbbíthatunk az Interneten
14
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ciós rendszeren is fut). E programok ténylegesen nem sokban különböznek egymástól, ám ha magunk készítünk weboldalakat, akkor
érdemes ellenőrizni a két leggyakrabban használt böngészővel a
megjelenítést. Ma mindkét program ingyenesen beszerezhető többek közt a fejlesztők webhelyéről vagy számítástechnikai folyóiratok
mellékleteiről. A Microsoft az Explorert a Windows operációs rendszer részévé tette – emiatt pert kezdeményező versenytársa szerint
vétkesen – mindenesetre ez sokat segített a böngésző elterjedésében. A per folyományaként a Microsoft a Windows 7 operációs
rendszertől a telepítésekor lehetővé teszi a választást tucatnyi böngésző közül.
Ennek is köszönhetően a jelenlegi (2015-ös) böngésző elterjedtségi rangsor jelentősen átalakult. Pillanatnyilag hazánkban a Google
Chrome vezet 35%-kal, második a Firefox 17, harmadik az MS Internet Explorer 6 %, negyedik az Opera 2% részesedéssel (a rangsor változása itt követhető: http://www.rankings.hu )
Az általános használat és a kezelőszervek, beállítások, terén
nincs sok különbség a böngészőprogramok között. Érdemes mindig
a legújabb változatot használni, mert a WWW gyorsan változó, fejlődő médium, s teljességében csak az új programokkal élvezhető
(illetve ezek több védelmet nyújtanak a fenyegetettséggel szemben,
vagyis kevésbé sérülékenyek). Például a régebbi böngészők nem
képesek a keretek megjelenítésére, pedig manapság az újabb weblapok szinte mindegyike kereteket alkalmaz az információk logikai
csoportosítására, elválasztására, sőt ma már a keretek helyett is
másféle technikák jelentek meg (AJAX, HTML5).

A keresőgépek
Az interneten elérhető hatalmas tömegű információban többféle
szolgáltatás segít eligazodni. Léteznek tárgyorientált könyvtárak,
amelyekben a weboldalak tárgyszó szerint csoportosítva szerepelnek (lásd az 5. ábrát). A témaorientált oldalakon rendszerint dokumentumtípus szerint is választhatunk.
A leghasznosabbak a keresőgépek (search engines), amelyek arra szolgálnak, hogy viszonylag könnyen megtaláljuk a keresett információt. Ennek érdekében robotokat alkalmaznak, amelyek az

AZ INTERNET

419

automatikusan és rendszeresen átfésülik a Web dokumentumait és
tartalmukból gyors elérést biztosító indexállományokat hoznak létre.
A keresés általában a dokumentum tárgyszavára, tartalmára,
metainformációira (a webdokumentum fejében elhelyezett leíró tulajdonságokra) vonatkozik, de szűrhetünk a dokumentum típusa, a
kiszolgáló, a cím, az URL tartalma szerint is, valamint e szűrőfeltételeket logikai operátorokkal (és, illetve vagy) szűrőkifejezésekké kapcsolhatjuk össze. A kereséssel később részletesen foglalkozunk.

5. ábra. Már a keresők keresője is létezik

A keresők között szinte egyeduralkodónak tekinthető a Google keresője, melynek magyar oldala: https://www.google.hu/

A cookie és a cache
Némely weblap készítője a weblap további felkeresésekor hasznosuló információt helyez el a webhely első megtekintésekor a felhasználó számítógépén egy kis szöveges fájlban. Ezt a fájlt nevezik
cookie-nak, illetve nem elterjedt magyarítással „bitsüti”-nek. A tárolt
adat lehet például a webhely felkeresésekor megadott beállítás.
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A webböngésző beállításakor a felhasználó eldöntheti, hogy
részben, teljesen, vagy egyáltalán nem engedélyezi cookie-k mentését a számítógépen. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy
egyes webhelyeket nem jeleníthetünk meg, vagy bizonyos egyéni
igényekhez igazított, személyes azonosítást (például e-mail címet)
váró szolgáltatásokat (például helyi hírek, időjárás, részvényárfolyamok stb.) nem vehetünk igénybe.

6. ábra. Cookiek listája a Google Chromeban

Működési mód szerint létezik állandó (vagy mentett) és ideiglenes
cookie. Míg az előbbi a webböngésző bezárása után is a számítógépen marad, az utóbbi ilyenkor, azaz a munkafolyamat végén törlődik. Az állandó cookie is csak az azt létrehozó webhely számára
olvasható, és az állandóság is csak egy, a létrehozásukkor megadott ideig érvényes. Ezek listája és tartalma megtekinthető azonban a számítógép felhasználója számára is (lásd a 6. ábrát).
Biztonsági szempontból az adatvédelmi lehetőségek között korlátozhatjuk a nem megfelelő cookie-k működést, melyek hozzájárulá-
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sunk nélkül megengedhetik a hozzáférést a személyes azonosításra
használható adatokhoz másodlagos felhasználás céljával. Blokkolhatjuk akár az összes cookie-t, vagy kivételeket tehetünk.
A beállítást az Internet Explorerben az Eszközök gomb vagy
menü Internetbeállítások parancsával megjelenített párbeszédpanel Adatvédelem lapján végezzük (lásd a 7. ábrát). A csúszkával
állítjuk be a biztonsági szintet. Az automatikus kezelés a Speciális
gombra kattintva megjelenített párbeszédpanelen felülbírálható. A
megadott szint beállításai alól kivételeket adhatunk a Szerkesztés
gombbal megjelenített párbeszédpanelen.

7. ábra. A cookie-kkal kapcsolatos adatvédelmi beállítások

Míg a belső cookie az éppen megtekintett webhelyről származó
vagy arra érkezett adatokat tárol, a külső cookie, olyan adatokat
rögzít, amelyek nem az éppen megtekintett weblapról származnak,
vagy amelyet a rendszer nem erre a weblapra küld. Legtöbbször
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ezeket érdemes blokkolni, hiszen előfordulhat, hogy ezeket az adatokat harmadik fél webhelyeinek adják át a felhasználó webhelyhasználati szokásainak feltérképezése céljából.
A Chrome böngészőben a beállításokhoz előbb a menüt kell lenyitnunk az
ikonra kattintva. Utána kattintsunk a Beállítások parancsra, majd a Speciális beállítások megjelenítése hivatkozásra!
Ekkor a Beállítások/Adatvédelem kategóriában választhatjuk a
Tartalombeállítások gombot, és engedélyezhetjük a cookiekat,
beállíthatjuk a tiltást és a kivételeket is (lásd a 6. ábrát).
A böngészők másféle fájlokat is tárolhatnak a gyorsítótárban,
(gyorstárban) melynek angol neve cache. A böngésző a Temporary
Internet Files (ideiglenes internet-fájlok) elnevezésű mappájában
tárolja a megtekintett weblapokat és fájlokat (például képeket). Ennek kettős célja van: gyorsabbá teszi a korábban megtekintett file
ismételt megtekintését és lehetővé teszi a kapcsolat nélküli munkát.

8. ábra. A böngésző ideiglenes fájlokkal végezhető műveletei
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A böngésző először az ideiglenes internet-fájlok mappából próbálja
meg betölteni a keresett weblapot, ha az ott nem található, vagy
elévült, akkor az internethez fordul. Az ideiglenes mappa helye és
engedélyezett mérete az Általános párbeszédpanel-lapon adható
meg (ez operációs rendszertől függő, a különböző böngészőkben
eltérő módon érhető el, a Chromeban például a Beállítások/Proxybeállítások módosítása gombbal – lásd a 8. ábrát). A
Beállítások, majd a Fájlok megtekintése gombra kattintva áttekinthetjük az ideiglenes fájlokat, köztük a cookie-kat, illetve párbeszédpanel-lapon egyesével vagy csoportosan törölhetjük ezeket. Az
Általános panellap Törlés gombjával az összes ilyen ideiglenes fájl
egyszerre törölhető. Ezzel esetenként tetemes méretű tárhelyet
szabadíthatunk fel a merevlemezen más, hasznos célra. A törlést
részben automatizálhatjuk is, ha bejelöljük a Böngészési előzmények törlése kilépéskor jelölőnégyzetet.

Internetes tevékenységek
Az internet rohamos térnyerésének köszönhetően ma már természetesen egy külön „információtechnológiai alágazat” foglalkozik a
felhasználói igények kielégítésével, amelyek a következő kategóriákba sorolhatók:
 információ keresés: ebben az esetben szöveges vagy képi
információkat keres a felhasználó, hogy térben, időben, adatok között jobban tájékozódjon. Speciális esetei az online tudásbázisok, lexikonok (például ilyen a Wikipedia) vagy a térbeli tájékozódást, navigációt segítő térképszolgáltatások
(például ilyen a Google vagy Bing Maps). Az online térképszolgáltatások egyik jelentős felhasználója egy másik fontos
online szolgáltatás, az útvonal-tervezés, illetve negy értékű
járművek, szállítmányok útvonal követése.
 információ közzététel: ebben az esetben üzleti, közösségi
vagy tájékoztatási céllal hoznak nyilvánosságra információkat, melyek hitelessége sokszor megkérdőjelezhető. Mindenesetre fontos igénynek tűnik az információ közzététel és
szerzés ezen módja is, hiszen a közösségi oldalak olykor már
több százmilliós tagsággal rendelkeznek.
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 vásárlás: ma már szinte nincs is olyan termék (a tűtől a
mozdonyig) vagy szolgáltatás, amit ne lehetne az interneten
keresztül beszerezni. A fenti információ-kereső funkciók nagy
részben éppen a vásárlásokat előkészítő tudakozódásnak tekinthető. Ebben az esetben a vevő számára előnyös, hogy
könnyen, az asztalánál ülve összehasonlíthatja a kínálatot,
árakat (vannak ezzel a céllal kialakított portálok is, például
ilyen a www.argep.hu , amely önmaga nem értékesít, de a
regisztrált termékek weblapjára mutató hivatkozásokat tesz
elérhetővé).
 tanulás: a tanulási lehetőségek is teljesen átalakultak, köszönhetően a távoktatási szolgáltatások bevezetésének. Ma
már minimális közvetlen diák-oktató kapcsolat mellett akár
tanfolyamokat, szemesztereket végezni, vizsgákat letenni,
diplomát szerezni is lehet (más kérdés, hogy ezek a papírok,
illetve az ezeket kiállító intézmények még nem akkreditáltak).
Mindenesetre már a hagyományos oktatásban is elterjedt a
feladatok és értékelések közzététele az interneten.
 banki ügyintézés: igazán kényelmes otthonról intézni pénzügyeinket. Természetesen ehhez fontos betartanunk a biztonsági előírásokat (lásd alább). Alapvető, hogy illetékteleneknek ne adjuk ki a bankkártyánk adatait (az egyik számítógépes bűnelkövetői mód éppen az „adathalászat”, amellyel
mások bankkártya adatait gyűjtik be, hogy leürítsék a számlát). A bankok azonban ilyen adatokat soha sem kérnek, és a
biztonság fokozása érdekében érdemes a pénzügyi tranzakciókat, átutalásokat, vásárlásokat mobileszközön (telefonon)
megerősíteni – ezt kössük ki a bankkal kötött megállapodásunk során.
 kormányzati szolgáltatások: szerencsére mára már egyre
több kormányzati, önkormányzati szolgáltatás érhető el. Ide
tartoznak az adóbevallási funkciók (egyes adófajták már nem
is vallhatók be hagyományos módon), a földhivatali adatszolgáltatások és adatlekérések, időpont foglalások a személyes
ügyintézés számára stb. A kormányzati szolgáltatásokat általában az ügyfélkapun keresztül érhetjük el, amelyhez az ön-
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kormányzati ügyfélszolgálati irodában, esetleg „kormányablakon” keresztül regisztrálhatunk.
 szórakozás: még a hagyományosnak tekinthető szórakozási
módok is megjelentek az interneten, illetve a hozzáférést éppen az internet segíti. Például az interneten keresztül nézhetjük meg a legújabb műsorújságokat, foglalhatunk jegyeket,
rendelhetünk könyvet, CD-t, DVD-t. Ugyanakkor az interneten keresztül, online módon rendelhetünk és tölthetünk le folyóiratokat, magazinokat, filmeket, zenéket.
 kommunikáció: az internetnek köszönhetően új kommunikációs formák jelentek meg. Ezek általában valamilyen hagyományos kommunikációs mód modernizált megjelenései (mint
a levelezés helyébe lépett elektronikus levelezés), vagy azok
jelentős funkcionális többletet is nyújtó továbbfejlesztései
(mint a telefonálást felváltó chat, vagy videofon rendszerek,
amelyeknél még csoportos konferenciák is kialakíthatók – ha
megfelelő sávszélesség áll rendelkezésünkre). Speciális videó szolgáltatás a weben keresztül közvetített szeminárium
(webinárium), ahol az esetenként több száz kilométerre lévő
oktató ad elő hallgatóságának, akik azonnal kérdéseket tehetnek fel (szóban vagy írásban – „chaten”), de letölthetik a
mellékelt tananyagot is.

Biztonsági megfontolások
A cookie-kkal kapcsolatban már tettünk néhány észrevételt, amelynek adatvédelmi vonzata volt, de a biztonság szempontjából fontos
megismerkednünk más, lényegesebb információkkal, például személyes adataink védelmével és biztonságos kommunikációjával.
Ezekkel az adatokkal ugyanis rengetegen próbálnának visszaélni.
Az internetről származó veszélyforrásokkal kapcsolatban általános vélemény, hogy a támadások fajtái és gyakorisága szaporodnak, míg a támadás indításához szükséges szakértelem szintje egyre kisebb. A védelem megtervezésénél, alkalmazásánál vegyük figyelembe, hogy:
a támadók többen vannak,
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a védő csak az általa ismert pontokat védheti, a gyengeségeket
a támadó is felderíti,
a védelemnek folyamatosnak kell lenni, a támadó viszont maga
dönt a támadás idejéről,
minden ponton védekezni kell, míg a támadó a leggyengébb
pontot maga választja ki.
Van, aki szerint az internet a legrosszabb környékre emlékeztet,
ahol a szomszédaink tolvajok, csalók, szélhámosok, betörők, zsarolók, vandálok. Ilyen környezetben kell védekeznünk az állandóan és
több irányból várható támadások ellen. A lehetséges veszélyforrások is többrétűek: már az internet megjelenése előtt megismerkedtünk a vírusokkal és áldásos tevékenységükkel. Az internetnek köszönhetően a vírusok terjedése felgyorsult, károkozásuk tömegessé
vált, de újfajta veszélyforrások is megjelentek.
Az interneten rengeteg, felügyelet és ellenőrzés nélküli számítógép is található. Ezt használja ki az erre szakosodott számítógépes
bűnözők, hackerek sora. A legújabb jelzések szerint Amazónia folyóin folyamatosan mozgó motorcsónakokról, napelem, mobiltelefon, műholdas kapcsolat, és egy laptop segítségével követik el a
legtöbb illegális internetes számlalehívást. Tehát az e-business terjedésével, vagyis az interneten keresztül bonyolított üzleti tranzakciók, banki ügyletek bonyolítása és az abba történő illetéktelen beavatkozás ma már nem igényel különösebb eszközöket.
Az eddig feltárt főbb veszélyek:
Színlelés (spoofing): Illetéktelen levelek küldése hamis feladóval.
Ez azért különösen veszélyes, mert a levél küldője megbízható
feladónak álcázza magát. Ide tartozik a hálózati hitelesítési folyamat, forgalom visszajátszása, megfejtése is. A megszerzett
bejelentkezési és számlaadatok birtokában már könnyű a viszszaélés. Ezt könnyíti az is, hogy vannak teljes arculatot átvevő,
de illegális webhelyek, amelyek a gyanútlan felhasználó összes
bizalmas adatát képesek megszerezni. Ezt a hacker üzletágat
nevezik "social engineering"-nek.
Módosítás, babrálás (tampering): Megváltoztatják a hálózati
adatforgalmat, illetve az adatállományokat. Óriási üzleti, sőt van
már rá példa, hogy politikai veszteségeket okozhatnak a hivatalos honlapok feltörői, akik saját felhívásaikra, illetve lejárató vagy
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más módon kárt okozó anyagaikra cserélik fel a korábban megismert és közkedvelt tartalmakat szolgáltató honlapokat (vagy
akár csak annyit tesznek, hogy kicserélik az interneten megjelenő üzleti ajánlatok árait).
Letagadás (repudiation): Letörlik a kritikus állományokat, a törlést viszont letagadják. Letagadják az interneten végzett vásárlást.
Információ szivárgás (information disclosure): Jogosulatlanul
elérhetővé teszik az adatbázisokat, ASP lapok forráskódját.
Szolgáltatásmegtagadás (denial of service): Automatákból, levélszemét küldő szerverekből olyan nagy tömegű levéllel, szolgáltatáskéréssel árasztják el a megtámadott kiszolgálót, hogy az
nem tudja feladatát ellátni. Ilyen támadás miatt bénult meg a Sun
webhelye 2004 elején.
Jogosultságok kiterjesztése (elevation of privilege): Különösen
veszélyes támadás, melynek sikere esetén a hacker átveszi a
megtámadott gép felett a rendelkezést, az adminisztrátori jogokat. Ennek birtokában kezébe kerül az összes dokumentum,
károkozó programkódot futtathat, sőt törölheti a merevlemezen
tárolt fájlokat is.
Nem akarunk senkit sem elriasztani. Az internet és az e-business
igen jó dolog, Amerikában ma már a webhelyek több, mint fele üzleti
alkalmazás. Rengeteg előnye van egy ilyen vállalkozásnak, hogy
csak a legfontosabbakat említsük: sokkal olcsóbb lehet (hiszen nem
kell raktárt, kereskedelmi láncolatot fenntartani), sokkal gyorsabb és
„testre szabottabb” lehet, mint a hagyományos kereskedelem. A
banki műveleteket is végezhetjük bárhonnan, tehát nyaralás vagy
utazás közben. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fent részletesen bemutatott veszélyforrásokat. Ezekkel a támadásokkal szembeni védekezési lehetőségekkel foglalkozik a következő rész. A védekezés részben a szolgáltató, részben saját feladatunk.

Védett webhelyek
A weben elérhető információk nagy része mindenki számára elérhető. Ez általában azt jelenti, hogy a nyilvánosságra hozott, publikált
oldalak minden további nélkül olvashatók. Ha módosításra kerül sor,
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akkor azt rendszerint csak a hozzáférésre jogosult felhasználó, és
csak jelszó ismeretében teheti meg.
A felhasználónév és a jelszó használata kiköthető minden bizalmas, illetve üzleti adatot közvetítő kommunikáció esetében is. Ilyenre szükség lehet például banki adataink, bankszámlánk elérése
(számlaműveletek, lekérdezés, utalás) érdekében, egyes, interneten
keresztül nyújtott adatok, szolgáltatások eléréséhez. Ez a megoldás
az üzemeltető jelszó-adminisztrációján és jogosultságkezelésén
alapul. A regisztrált felhasználók bejelentkezési azonosítójuk és jelszavuk birtokában hozzáférhetnek a jogosult szolgáltatásokhoz.
Ilyennel rengeteg helyen találkozhatunk a bankok honlapjaitól a
kormányzaton át az online vásárlásig, online sajtó olvasásáig stb.
A védett hely vagy párbeszédpanelen, vagy a kiszolgáló nevénél
kéri ezeket az adatokat, például:
//felhasználónév:jelszó@www.kiszolgáló
A jelszavas védelemre lásd a kormányzati portált a 9. ábrán. Itt bizonyos szolgáltatásokat csak a regisztrált felhasználók érhetnek el.

9. ábra. A kormányzati portál belépő oldala

A jelszavas védelem természetesen nem jelent teljes körű védelmet,
hiszen a támadástípusok bemutatásánál említettük, hogy egyes
hackerek kimondottan a hálózati forgalom visszafejtésével igyekeznek megszerezni ezeket az adatokat. Ezen adatok birtokában
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ugyanis illetéktelenül elvégezhetik azokat a műveleteket, amelyekre
csak az eredeti jogosult a felhatalmazott.
Éppen emiatt a regisztrálás, illetve a regisztráláshoz szükséges oldalak megtekintése védett csatornákon, titkosított adatok küldésével
és tárolásával történik. Így biztonságos webhelyre léphetünk, amelyet, és amelynek elhagyását általában párbeszédpaneles figyelmeztetés előz meg (lásd a 10. ábrát).
A webhely az ilyen bejelentkezés után biztonságos kommunikációt biztosít, és érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik. A biztonságos
kommunikációnak megfelelően a megadott információt (például név
vagy hitelkártya-szám) titkosítják, így azt mások nem olvashatják el
vagy kaphatják meg. Amíg a biztonságos kapcsolat él, a böngésző
állapotsorában (az Internet Explorer címsorának végén) a lakat ikon
látható. Ha az ikon fölé mozgatjuk a kurzort (esetleg kattintanunk is
kell), akkor megjelenik a titkosítás szintje, ha az ikonra kattintunk,
megtekinthetjük a biztonsági tanúsítványt is (lásd a 11. ábrát). Ha a
lakat ikon nem látszik, akkor is megnyugtatható lehet a biztonságos
protokoll megjelenése a böngésző címsorában, például:
https://secure.magyarorszag.hu/akkreditacio.html

10. ábra. A biztonságos kapcsolatra vonatkozó üzenetek
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A digitális tanúsítvány
A tanúsítványt hitelesített szervezetek adják ki. Ebben nyilatkozatukkal igazolják a webhely biztonságos voltát. A tanúsítvány tartalmazza azokat az adatokat, amelyek bizonyítják a webhely hitelességét, eredetiségét (lásd a 11. ábrát). A tanúsítvánnyal garantálható, hogy illetéktelen személyek, más webhelyek nem élnek vissza az
eredeti webhely azonosítóival. A webhely illetéktelenek által történő
módosítása a tanúsítvány elvesztésével jár, azaz azonnal kiderül,
ha valakik megpróbálnák módosítani a tanúsított weblapot.

11. ábra. A tanúsítványban látszik a lejárati idő is

A biztonságos adatküldés érdekében alkalmazott tanúsítványhoz
két kód tartozik, a nyilvános és a személyes kulcs. A nyilvános kulcsot használják az információ kódolásához, mely kódolás után kerülnek fel az információk az internetre. Az internetről letöltött információkat a személyes kulcs birtokában olvashatjuk. Azaz mindenki
letöltheti a fájlokat, de az olvasáshoz a személyes kulcs szükséges.
A webhelytanúsítvány tehát tanúsítja az adott webhely biztonságos
és valódi voltát. A tanúsítványokat rendszerint korlátozott időtartamra adják ki, azokat időről-időre meg kell újítani.
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Létezik „személyes tanúsítvány” is, amely szavatolja, hogy valóban azok vagyunk, akiknek mondjuk magunkat. Az ebben található
adatokra van szükség, ha az interneten keresztül olyan webhelyre
küldünk személyes információt, amely kilétet bizonyító tanúsítványt
igényel. Személyi adataink használatát korlátozhatjuk a csak az általunk ismert és saját számítógépén tárolt személyes kulcs segítségével. Levelezőprogramokban a személyes biztonsági tanúsítványokat „digitális azonosítóknak” is nevezik. A személyes biztonsági
tanúsítványok a hitelesítés-szolgáltatóktól szerezhetők be.
A tanúsítványokat az Internetbeállítások párbeszédpanel Tartalom lapján tarthatjuk nyilván, itt azonosíthatjuk a közzétevőket.

A titkosítás fogalma és használatának célja
A titkosítással megőrizhetők adatállományaink, többek között leveleink sértetlensége és biztosítható, hogy csak az engedélyezett személyes kulccsal rendelkező felhasználók férhetnek hozzá a fájlok
tartalmához. Egyes operációs rendszerek és fájlrendszerek az általunk meghatározott könyvtárak tartalmát is titkosíthatják (például
ilyen a Windows XP-től kezdődően az EFS fájlrendszer). A titkosított
adatok mozgatásához is érdemes az internet biztonságos SSL15
protokollját használni.

Interneten terjedő vírusok
A vírusok ártó szándékkal készített programok. Ezek a vírus fajtájától függően illetéktelen számára is hozzáférhetővé tehetik, rongálják
vagy megsemmisítik az adatállományokat, illetve nehezítik a számítógép eredeti célra történő használatát. A vírusokat általában futtatható programok kódjában, nem biztonságosnak tekinthető objektumokban (ActiveX, Java Applet stb. objektumokban) rejtik el készítőik, rendszerint valamilyen hasznos és letölteni kívánt fájl segítségével fertőzik meg a gyanútlan felhasználó számítógépét. Így könnyen
előfordulhat, hogy az internetről vírussal fertőzött fájlokat töltünk le.
Secure Sockets Layer (SSL): Bizalmas adatok (például hitelkártyaszámok) illetéktelen kézbe jutásának megakadályozására, azaz biztonságos kommunikációs
csatorna kialakítására vonatkozó, nyílt szabványban leírt ajánlás. Elsősorban a
weben végzett biztonságos elektronikus pénzügyi tranzakciókhoz használják.
15
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Ennek elkerülése érdekében célszerű ellenőrizni a letöltendő dokumentum forrásának megbízhatóságát, (rendszeresen frissített)
vírusellenőrző program használatát a letöltött program alkalmazásba vétele, futtatása előtt. Beállíthatjuk, hogy honnan fogadunk letöltéseket. Az Internetbeállítások párbeszédpanelen állítsuk közepesre vagy magasra a biztonsági szintet (lásd a 12. ábrát).

12. ábra. Az Internet Explorer biztonsági beállításai

Az Internet Explorerben beállíthatjuk a megbízható helyek listáját,
ahonnan származó minden anyag, fájl megjeleníthető, a tiltott helyeket, ahonnan egyáltalán nem akarunk fájlokat fogadni. A helyi
intranet zónája is bővíthető egyedi webhelyek URL-jének hozzáadásával. Az internet és a többi zóna beállításait az Egyéni szint nyomógombra kattintással szabjuk testre. A Tiltott helyek listája az öszsze beállítási lehetőségnél a Tiltás választókapcsolót tartja alapértelmezetten bekapcsolva, míg a Megbízható helyek zóna az Engedélyezés választókapcsolót. A testre szabással zónánként állítha-
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tunk be e két szélsőséges megoldás közötti helyzeteket. Beállíthatjuk például, hogy egy adott elem letöltését vagy futtatását biztonsági
kérdés előzze meg, vagy csak rendszergazda engedélyezheti.
A Google Chrome böngészőben a címsor végén látható
gomb
menüjében találjuk a Beállítások parancsot, amellyel megjelenített
ablakban válasszuk a Speciális beállítások/Adatvédelem lehetőséget (lásd a 13. ábrát)!

13. ábra. A Google Chrome böngésző adatvédelmi beállításai

Biztonságos hitelkártya-használat
Az interneten is használható hitelkártya a vásárlások kiegyenlítésére. Ilyenkor azonban minden esetben körültekintően járjunk el, hiszen meg kell adnunk azonosítónkat és jelszavunkat is. Ezeknek az
adatoknak birtokában bárkinek szabad rendelkezése lehet a számla
felett, és még utólag sem lehet kideríteni, ki volt az aki megkurtította
számlánkat. A bankműveleteket rögzítő log fájlban ugyanis majd a
saját azonosítónk és jelszavunk jelenik meg.
A korábban taglalt biztonsági megfontolások figyelembe vételével
azonban a kockázat jelentősen csökkenthető. Tehát figyeljük a bizECDL - Számítógépes alapismeretek
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tonságos helyeken az állapotsorban megjelenő lakat szimbólumot, a
https protokollt, szükség esetén nézzük meg a webhely tanúsítványát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát.
A biztonság még e mellett is fokozható, ha olyan bankkártyát készíttetünk, amelyet kimondottan a webes vásárlásoknál használunk.
Ezt a vásárlás előtt töltjük fel a másik bankkártyánkról, illetve számlánkról (természetesen csak az aktuális vásárláshoz szükséges
mértékben). A számlavezető bankunknál a bankműveletek engedélyezését is kötelezővé tehetjük. Ekkor a számlaművelet végrehajtása előtt a mobiltelefonon kell engedélyezni az eljárást, illetve kérhetjük, hogy minden kártyaműveletről SMS értesítést küldjön a bank a
telefonunkra. Ennek köszönhetően szinte nullára csökkenthető a
visszaélés veszélye (brókerügyek és banki sikkasztások, csalások
sajnos mindig lesznek).

A tűzfal
Az internet nyilvános hálózatán szabadon áramló adatok a hívó fél
kérésére és a küldő fél kezdeményezésére is kezdhetik útjukat. Saját gépünkről is kezdeményezhetnek idegenek adatletöltést, illetve
azon elhelyezhetnek károkozás szándékával vírusokat és más kellemetlen élményünk is lehet.
A kéretlen adatáramlás megakadályozására szolgál az internetes
tűzfal. Ez a biztonsági program korlátozza a gépünkről kiadható és
oda beérkező információkat. A tűzfalprogram megvizsgálja az internetkapcsolatot és a beállítások alapján dönt az adatáramlás engedélyezéséről. A nem engedélyezett forrásból származó letöltési kéréseket a tűzfalprogram figyelmeztetés nélkül visszautasítja.
Kaphatók sokrétű és drága tűzfalprogramok, amelyek regisztrálják a behatolási kísérleteket is, ezek beállíthatók úgy, jelezzék honnan érkezett a próbálkozás. A gyakorlatban azonban sokszor megteszi a Windows 10 (8, 7) beépített tűzfala (Windows Defender) is,
amelyet a vezérlőpulton találunk. Részletes beállításához rendszergazdai jogosultság – jelszó ismerete szükséges az
ikonnal jelzett
funkciók esetében (lásd a 14. ábrát). Magáncélú használatra beszerezhetők ingyenesen – csökkentett funkcionalitású – tűzfalprogramok is (javasoljuk, nézzék meg az Origó kínálatát a
http://www.szoftverbazis.hu/kategoriak/biztonsagtuzfal.html oldalon).
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14. ábra. A Windows vezérlőpultján beállítható a tűzfal

A biztonságos géphasználat
Vírusok elleni védekezéssel foglalkozó szakértők esküsznek rá,
hogy minden egyéni számítógépen új programok telepítése esetén
vagy új állományok (floppy, CD, DVD, Bluray, pendrive eszközökről)
felvitele során, hálózatba kötött gépeknél pedig szinte folyamatosan
minden gép vírustámadásokra is számíthat. Ilyen támadások érhetnek bennünket az internet felől is, ezért érdemes megjegyezni a
következő listában összefoglalt szabályokat, amelyek alkalmazása
jelentősen csökkentheti a veszélyeket. Az interneten számos oldal
foglalkozik vírusvédelemmel, ezeket az oldalakat érdemes rendszeresen felkeresni a legújabb vírusokkal kapcsolatos információk beszerzése érdekében. Sokszor hasznos tanácsokkal is ellátják a felhasználót, így például a következő irányelvek a www.virushirado.hu
webhelyről származnak:
11. Gépünk felhasználói jogosultságait megfelelő körültekintéssel
alakítsuk ki.
12. Jelszavunkat (jelszavainkat) őrizzük megbízható, nehezen hozzáférhető helyen. A jelszavak hosszúak legyenek, kis és nagybetűt, megengedett írásjelet és számokat tartalmazzanak (ne pedig
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rokon vagy kedvenc háziállat nevét, születési dátumot). A jelszavakat soha ne kommunikáljuk „sima” e-mailben!
13. Bizalmas adatokat tároló számítógép használatát ne engedjük
meg bárkinek.
14. Ha nyilvános helyen, közös használatú gépen (könyvtárban, iskolában, internet kávézóban stb.) dolgozunk, akkor munkánk végén töröljük a böngészési előzményeket és sohase tároljuk el a
jelszavakat (még a levelező rendszerét sem).
15. Kizárólag jogtiszta programokat használjunk.
16. Kizárólag megbízható forrásból fogadjunk el állományokat.
17. Folyamatosan figyelő vírusellenőrző programot használjunk.
18. A vírusellenőrző program tudásbázisát a lehető leggyakrabban –
napi, esetleg heti – rendszerességgel frissítsük.
19. Csak akkor csatlakozzunk bármilyen hálózathoz, ha használjuk
azt, és ne engedélyezzünk automatikus csatlakozást.
20. Tűzfallal védjük gépünket/gépeinket a külső behatolásoktól.
21. Folyamatosan figyelt levelezőrendszert használjunk, amelyben:
csak ellenőrzött, megbízható forrásból érkező csatolt állományok lehetnek, és
minden tartalom víruskeresővel ellenőrzött.
22. A vírusok egy része kéretlen levélszemétben érkezik. Olvasás,
és melléklet megnyitás nélkül töröljük az olyan leveleket, amelyek gyanúsak, ismeretlen helyről származnak.
23. Ha mégis megnyitnánk, soha ne adjunk ilyen levélre visszaigazolást, vagy személyes adatot, banki információt.
24. Ha online bankolunk, figyelmesen olvassuk el a bank által a saját
banki felületen adott figyelmeztetéseket. Ügyeljünk arra, hogy a
bankok soha nem kérik a „szolgáltatás helyreállításához” vagy
más indokkal a személyes és kártyaadatokat, jelszót. Ha ilyen
iránt érdeklődnek, a „csali” levél, illetve az átirányított weboldal
felülete a megtévesztésig hasonlíthat az eredeti banki felületre,
azonban a válasz, az adat, már sohasem annak a banknak
megy (ezek mind kideríthetők a levélből, illetve a hamis weblapról).
25. A megfelelő gondosságú géphasználathoz minden korszerű
böngészőben beállítható a megbízható és a megbízhatatlan (veszélyes) weboldalak listája, korlátozható a letölthető információ
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típusa, esetleg beállítható a szülői felügyelet is (Windows 7 és 8
alatt ez operációs rendszerbeli szolgáltatás). Ezeket a beállításokat rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni szükséges
és finomítani, újraszabályozni kell. Ezt nevezik szupervíziónak is.

Első lépések a webböngésző
használatában
Az internet elérésére első lépésben szerződést kell kötnünk egy internet szolgáltatóval, vagy az ingyenes eléréshez szükséges kapcsolódási adatokat kell beszereznünk. Ez utóbbiak rendszerint csak
behívásos (modemes dial-up) rendszerben nyújtanak (korlátozott)
hozzáférést. Emellett a szolgáltatói oldalon általában szűkös a kapacitás a hatalmas ingyenes internetezés iránti igényekhez képest
(vagyis erre a célra kevés számú modemet biztosítanak). Több telefonszolgáltató biztosít néhány órás internet-elérést előfizetői számára. Terjednek az adott időtartamra szóló, meghatározott összegű
feltöltő kártyák is. Ezek kapacitásuk erejéig, vagyis a pénzkeret kimerüléséig használhatók, utána újat kell vennünk, vagy fel kell töltenünk a számlát pénzzel. Mindezeken túl fizetnünk kell a telefonvonalon eltöltött idő szerinti díjat is.
A szolgáltatótól megkapjuk az eléréshez szükséges telefonszámot, felhasználói azonosítót és személyes jelszavunkat.
A Windows Vezérlőpultról vagy a tálca állapotjelző ikonjára kattintva megjelenített Hálózati és megosztási központ ablakban találjuk a kapcsolatok létrehozásának és módosításának eszközeit. Az
ablak felső részén a Teljes térkép megtekintése paranccsal a hálózat összes csatlakoztatott és bekapcsolt gépét megtekinthetjük.
A Hálózatkezelési beállítások módosítása csoportban hozhatunk létre új kapcsolatot, illetve csatlakozhatunk hálózatra. Az Otthoni csoport és megosztási beállítások módosítása paranccsal
a Vezérlőpult Otthoni csoport ablakát jelenítjük meg, amelyen egyszerűen és egyszerre megoszthatók a könyvtárak. Más mappák
megosztása egyedileg, kissé nehézkesebben, de a biztonság érdekében pontosabban történik. Ezeket a funkciókat alább részletezzük.
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Az Adapterbeállítások módosítása paranccsal a hálózati kapcsolatot biztosító kártya tulajdonságai tekinthetők meg és állíthatók
be.
A Speciális megosztási beállítások módosítása paranccsal
beállíthatjuk a Hálózat jelzés alatt megjelenő hálózati hely pontos
profilját, például a 15. ábrán az Otthoni hálózat megosztási tulajdonságait. A profil beállítása alapvető biztonsági kérdés, mely befolyásolja a megosztási tulajdonságokat is (lásd a 15. ábrát).

15. ábra. A Windows 10 hálózatbeállító szolgáltatása

A háromféle (otthoni, munkahelyi, nyilvános hálózat) profilnak megfelelő beállításokhoz görgethetjük az ablak tartalmát, a profil tulajdonságait pedig a
gombbal nyithatjuk ki, a
gombbal zárhatjuk
be. Az éppen használt profilunk az aktuális profil jelzéssel jelenik
meg. A profil alapbeállításai szerint az otthoni, munkahelyi hálózat
biztonságosnak tekinthető, hiszen itt az összes csatlakoztatott gépet
vagy ismerjük, vagy bizalmi kapcsolatban vagyunk a hálózat adminisztrációjával, míg a nyilvános hálózat nem biztonságos. Ennek
megfelelően a nyilvános mappák (könyvtárak) megosztási tulajdonságai és más szolgáltatások a biztonságos hálózatoknál be, a nem
biztonságos, nyilvános hálózatnál általában kikapcsolva vannak.
Ezeken a rendszergazdai jelszó birtokában módosíthatunk. Beállításaink a választott hálózati helyen létrehozott csatlakozásra érvényesülnek.
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16. ábra. A hálózati profilok beállítása

Az Aktív hálózatok megtekintése csoportban látszik az éppen
használt hálózatunk. A Hálózat jelzés alatti, például a 15. ábrán az
Otthoni hálózat, hivatkozással állíthatjuk be a hálózat helyét, amely
a fentiek szerint fontos biztonsági szempont (lásd a 16. ábrát). A
nagyobb biztonság érdekében a jelölőnégyzettel minden csatlakozást nyilvános hálózatként állíthatunk be.
Az Otthoni csoport: mezőben található Csatlakoztatva hivatkozással is a Vezérlőpult Otthoni csoport ablakát jeleníthetjük meg,
amelyben az otthoni hálózati megosztásokat állíthatjuk (lásd a Megosztások otthoni csoportban fejezetet).
A Helyi kapcsolat hivatkozással megjelenített párbeszédpanelen
megtekinthetjük a kapcsolat állapotának, a küldött/fogadott csomagok számának, az adapter sebességének adatait. A Részletek
gombbal részletesebb adatokhoz juthatunk (lásd a 18. ábrát). A Diagnosztika gombbal hibafelderítést végezhetünk.
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17. ábra. Megadjuk a kapcsolódás módját

A Tiltás gomb kikapcsolja az adaptert, ekkor mindenféle hálózati
kapcsolat is megszűnik. A visszakapcsolást végezhetjük a Tálca ,
vezeték nélküli kapcsolatnál
nem működő kapcsolat ikonjának
helyi menüje Hibaelhárítás parancsával is.

18. ábra. A helyi kapcsolat adatai

A Tulajdonságok gomb és a Hálózati és megosztási központ ablak Adapterbeállítások módosítása parancsa egyaránt a kártya
tulajdonságainak és a szolgáltatásoknak beállítására szolgáló pár-
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beszédpanelhez vezet. Ha az Adapterbeállítások módosítása parancsot használjuk, akkor előbb egy újabb ablakban megjelennek a
használt adapterek (csak nagyon ritka esetben használunk többet),
majd a kiválasztott adapter helyi menüjéből vagy az eszköztár parancsaival kiadott utasításokkal állíthatjuk be a tulajdonságokat (lásd
az 1-19. ábrát). Akár itt is letilthatjuk a hálózati eszközt.

19. ábra. A hálózati kapcsolatokkal végezhető műveletek

A vezeték nélküli kapcsolatoknál előfordulhat, hogy több olyan helyre is eljutunk mobil számítógépünkkel (másik iroda, netkávézó, illetve bárhol elérhető WiFi kapcsolódási pont), ahol természetesen
más kapcsolatot használhatunk. Ezekhez új kapcsolatot kell létrehoznunk, de a régit ne töröljük! Ha ilyen helyekre gyakran és ismétlődően látogatunk, akkor több kapcsolatot is fenntarthatunk, amelyeket egyszerűen alkalmazhatunk, és amelyekhez automatikusan
csatlakozhatunk (lásd a 20. ábrát).
A régebbi Windowsok Hálózati és megosztási központ ablakában a vezeték nélküli kapcsolatokhoz megjelenik a Vezeték nélküli
hálózatok kezelése parancs is, amelyen új hálózatokat vehetünk fel
(Hozzáadás), módosíthatunk az Adapter prioritásain, profiltípust
állíthatunk. Ez utóbbi esetben az alapállapot a Csak közös és felhasználói profilok használata. Ha ezen módosítunk, akkor más felhasználók számára a csatlakozás elérhetetlenné válhat.
A Windows 8-10 esetében a WiFi kapcsolatok a tálcáról érhetők
el. A kiválasztott kapcsolat, illetve a WiFi beállításait a Hálózati
kapcsolatok paranccsal, a gépházban adjuk meg (lásd a 20. ábrát).
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20. ábra. WIFI routerhez biztonságos kapcsolatot állítsunk be

Ha az első kapcsolat létesítésekor megadjuk a jelszót és bejelöljük
a Jelszó mentése jelölőnégyzetet, akkor később e kapcsolat használatához nem kell megadnunk jelszót (gépünket persze jelszóval
védjük az illetéktelen felhasználóktól). Ha idegen csatlakozna saját
hálózatunkra, akkor azt természetesen csak a jelszó ismeretében
teheti meg.
Az internet elérésre helyi hálózatot vagy más, állandó elérést biztosító kapcsolat, berendezés (helyi hálózat csatlakozása proxy
szerveren keresztül, mikrohullámú hálózat, kábelnetes, bérelt vonalas összeköttetés) mellett a kapcsolat felvételére nincs szükség, a
telepítés után azonnal indítható a böngésző.
A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok közül választhatunk a tálcán megjelenő ikonra kattintva. A rendelkezésre álló kapcsolatok
közül természetesen csak azt használhatjuk, amelyhez az eléréséhez szükséges felhasználónevet, jelszót ismerjük. A többit akkor, ha
nem védik, de ettől inkább (ha van rámód) tartózkodjunk… A biztonsági beállítás lekérdezhető, ha kurzort a kapcsolat jelerősség ikonja
fölé mozgatjuk (lásd a 21. ábrát). Viszont ez a lehetőség felhívja a
figyelmet arra, hogy megfelelő védelmet állítsunk be, ha ilyen hálózatot üzemeltetünk!
A kapcsolat
jelerősség ikonja jelzi a megbízhatóságot, használhatóságot. Az öt zöld oszlop jelzi a legerősebb jeleket. A nem
biztonságos kapcsolatokra itt egy külön
figyelmet.

szimbólum hívja fel a
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21. ábra. Kapcsolat választása a tálcáról kiindulva (Windows 7)

A webböngésző megnyitása
A webböngésző program a Windowsban szokásos módon, többféleképpen indítható (lásd a 22. ábrát). A telepített böngésző
(Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer stb.) ikonját
megtaláljuk a Start menüben, a tálcán, az asztalon, de indítható a
Start/Programok almenüből vagy beállítás szerint billentyűkombinációval is.
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22. ábra. Böngészők indítása a Start menüből, a tálcáról (Windows 10)

A webböngésző ablaka
A Google Chrome alkalmazásablaka a 23. ábrán látható, főbb részei
megegyeznek a Windows alatt futó más alkalmazásoknál megismertekkel: menüsor, eszköztár, címsor, dokumentumablak (a weblapok megjelenítésére szolgáló munkaterület), állapotsor. Az viszont
lényeges különbség, hogy címsornak itt azt a beviteli mezőt is tartalmazó sávot nevezzük, ahová begépeljük a betöltendő webhely,
oldal elérési útvonalát.
Az eszköztárakat a régi, alapvetően menüket kezelő böngészőkben az Eszközök/Eszköztárak menüben kapcsolhattuk ki vagy be,
illetve elemeiket itt testre szabhatjuk (Testreszabás). Újabban a
menüsor szinte teljesen megszűnt (vagy ahol még elérhető, ott is
elrejtették), helyette a beállítási lehetőségeket az
,
Eszközök
gombból, illetve az Explorer esetében az Alt+X billentyűkombinációval lenyitható menüben találjuk.
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23. ábra. A Chrome ablakának felépítése

A korszerű böngészők alkalmasak több webhely párhuzamos felkeresésére. Az ezekről letöltött elemeket külön lapokon nyithatjuk meg
(a külön böngészőlapok vagy automatikusan nyílnak meg, amikor
egy linkre – hiperhivatkozásra – kattintunk, ha ahhoz a
webszerkesztők ezt állították be, vagy új lapot nyithatunk az utolsó
lapfül utáni üres lapfülre kattintva is).

24. ábra. A Biztonság almenü parancsai az Explorerben

A lapfülek helyi menüjében a különböző böngészők esetében hasonló, a lapokra vonatkozó parancsok találhatók. Itt és más tulajdonságok esetében is vannak azonban eltérések, amelyek hasznosak lehetnek, sőt „hívőket” szereznek egy-egy böngészőprogram
számára. Például a legtöbb mai böngésző biztosítja, hogy amikor
egy új lapot nyitunk (általában a lapfül-sor végén látható ikonra kattintva), akkor megjeleníti a leggyakrabban látogatott webhelyek miECDL - Számítógépes alapismeretek
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niatűr képét, amelyekre kattintva az adott oldal gyorsan megnyitható
(lásd a 25. ábrát)-

25. ábra. A gyakorta megjelenített lapok (Chrome)

A
ikon az Explorerben a dokumentumablak bal oldalán
munkaablakot jelenít meg, melyben további speciális parancsokat
adhatunk ki (lásd a 26. ábrát). A kedvencek listáját a Chrome böngészőben a menüben találjuk, de ugyanígy, a
Kedvencek ikonnal gyarapítható.
A böngészőben megjelenítendő dokumentumot hiperhivatkozásra
kattintva vagy a weblap URL címét a címsorba írva, majd az Enter
gombot megnyomva töltjük be. Ha egy link fölé mozgatjuk a kurzort,
akkor a mutató alakja megváltozik, és a hivatkozás útvonala megjelenik az állapotsorban. Ennek alapján is dönthetünk, hogy a hivatkozott dokumentumot betöltjük-e. Az állapotsor jelzi a felkeresett oldallal kapcsolatos biztonsági beállításokat is (lásd a 22. ábrát).
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26. ábra. Munkaablakok

A Kedvencek ablakban elhelyezhetjük a leggyakrabban felkeresett
webhelyek hivatkozásait, akár tetszőleges, többszintű struktúrát is
kialakíthatunk. A legfontosabb webhelyeket pedig elhelyezhetjük a
Kedvencek sávban is. Ide kattintva térhetünk vissza a leggyorsabban az adott weblapra.
A munkaterületen jelenik meg a felkeresett webhely, illetve annak
aktuális weblapja, amelynek címe viszont az ablak címsorába kerül.

Feladat
Jelenítsük meg a kormány hivatalos kezdőlapját és vegyük fel a kedvencek közé, illetve a Kedvencek sávra!
1. A megjelenítéshez kattintsunk a címsorba!
2. Gépeljük be: www.magyarorszag.hu. Nyomjuk meg az Enter
billentyűt, vagy kattintsunk a
Megnyitás gombra (az
Alt+Enter billentyűkombinációval azonnal új lapra töltjük az oldalt)!
3. A webhelyet úgy vesszük fel a Kedvencek sávba, hogy a
Hozzáadás a Kedvencek sávhoz ikonra kattintunk.
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4. Kattintsunk a
gombra, hogy megjelenjen a Kedvencek munkaablak! A Chrome nem jelenít meg munkaablakot.
5. A munkaablakban kattintsunk a Hozzáadás a Kedvencekhez
hivatkozásra (lásd a 27. ábrát)!

27. ábra. Bővítjük a gyakran felkeresett webhelyek listáját

A Chrome böngészőben a kedvencek listáját a menüben kezelhetjük.

A webböngésző kezdőlapjának beállítása
Az Internet Explorer megnyitása után betölti az alapértelmezett kezdőlapot. Ezt célszerű úgy módosítanunk, hogy mindig azzal az oldallal induljon, amelyet mindennap felkeresünk, azaz böngészésünk
kiindulópontja lehet. Vállalati portálok esetén ez rendszerint a cég
honlapja, de tanácsolható kiindulásul a www.origo.hu, vagy a
www.startlap.hu, illetve a www.magyarország.hu kezdőlap.

Feladat
Vegyük fel a www.origo.hu oldalt kezdőlapnak. Mint látni
fogjuk ezen az oldalon ezt egy speciális hivatkozással
meggyorsították. Alkalmazzuk a többi módszert is.
1. A megjelenítéshez kattintsunk a címsorba, majd írjuk be a címet.
2. A lap betöltése után kattintsunk a jobb felső sarokban látható
„Legyen a kezdőlapom” hivatkozásra.
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Mivel ilyen hivatkozás nincs minden weblapon, nézzük az
általános megoldást:
1. Az Explorerben adjuk ki az Eszközök menü, vagy
Eszközök
gomb Internetbeállítások parancsát! A Chrome böngészőben a
menü Beállítások parancsának kiadása után, a Speciális
beállítások között kattintsunk a Proxybeállítások módosítása
gombra!

28. ábra. A kezdőlap beállítása

2. Az Általános párbeszédpanel-lapon írjuk a Cím mezőbe az új
kezdőlap címét a protokollal együtt.
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3. Kattintsunk az OK gombra.
Ha az aktív lap (ami a böngészőben látszik) éppen az, amit kezdőlapnak szeretnénk, akkor a webcím beírása helyett kattinthatunk a
Jelenlegi gombra is.

A weblap megjelenítése új ablakban
Sokszor szükség lehet rá, hogy a felkeresett weblap megtartása
mellett új ablakban folytassuk a böngészést. Kézenfekvő ez a megoldás akkor, ha például több weblapot szeretnénk összehasonlítani.
Ilyenkor az Explorerben a Fájl menü ÚjAblak, vagy az Oldal
gomb menüjének Új ablak parancsával, illetve a Ctrl+N billentyűkombinációval az aktuális weblappal nyitunk új alkalmazásablakot.
Az új ablakban azután tetszőlegesen új helyre navigálhatunk (vagy
visszaléphetünk akár a korábban megtekintett oldalakra).
A Ctrl+N billentyűkombináció a Chromeban új, üres alkalmazásablakot nyit.

29. ábra. Hivatkozást új ablakba!

Ha egy hivatkozott webdokumentumot új ablakban szeretnénk megnyitni, akkor erre a leggyorsabb megoldás az, hogy a hivatkozás
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jobb egérgombbal kattintva megjelenített helyi menüjéből adjuk ki a
Link megnyitása új ablakban parancsot (lásd a 29. ábrát).

A weblap letöltésének leállítása
Még nagysebességű, szélessávú internet elérésnél is sokszor boszszantóan sokáig tart a letöltés. A modemes kapcsolatoknál ez még
gyakrabban fordul elő. Ilyenkor a várakozás helyett két lehetőségünk van: vagy nyitunk egy újabb ablakot a fentiek szerint (és abban
folytatjuk a böngészést), majd a letöltés végén visszatérünk és megtekintjük a lassan letöltött oldalt, vagy megszakítjuk a letöltést. A
letöltés megszakításához kattintsunk a
Leállítás ikonra, vagy
nyomjuk meg az Esc billentyűt, illetve adjuk ki a Nézet/Leállítás
parancsot.

A weblap frissítése
Sok olyan webhely létezik, amely gyakran változó tartalmat tesz
közzé. Ilyenek a tőzsdei, időjárási információk vagy tipikusan a hírportálok, fórumok (például ilyen webhely a gazdasági híreket publikáló www.eco.hu ). A böngészőben megtekintett weblapot friss tartalommal tölthetjük fel a
Frissítés ikonra kattintva, vagy az F5
billentyűvel, illetve a Nézet menü Frissítés parancsával.
Vannak olyan webhelyek is, amelyeknél a frissítés ilyen módon
nem oldható meg, mert időközben az ideiglenes cookie elévült.
Ilyenkor lépjünk vissza a korábbi weblapra, amelyen az adatkérő
információkat megadtuk és ismételten küldjük el azokat.

A Súgó kezelése
A program e kötetben nem részletezett összes lehetősége megismerhető az igazán mindenre kiterjedő, ám mégis könnyen kezelhető
Súgóból. Ez a segédeszköz a Súgó menüből indítható, de egy-egy
párbeszédpanelre vonatkozó helyi súgó kérhető a párbeszédpanelek jobb felső sarkában látható
Súgó ikonra kattintva is.
A Chrome menü Súgó és névjegy/Súgó, illetve az Explorer Súgó menü Internet Explorer Súgó parancsára, vagy az F1 billentyű
lenyomására a 30-31. ábra szerinti Súgó ablak jelenik meg. Már
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ezen az első lapon találunk keresőmezőt, amelybe a keresendő
kulcsszavakat írhatjuk, valamint általános ismertetést a programról
és újdonságairól. A szövegben kék színű hiperhivatkozásokat találunk, amelyekre kattintva ugyanazon az oldalon megjelölt másik
részre, vagy egy másik oldalra ugorhatunk.
A Windows operációs rendszer súgójának kezdőoldalára bármely
későbbi oldalról visszaléphetünk a
Súgó és támogatás kezdőlapja ikonra kattintva. A korábban megtekintett oldalak között a
navigáló gombokkal mozoghatunk.

30. ábra. A Chrome program súgójának kezdőlapja

A kezdőoldalán találjuk a súgóablak tartalom lapjait. A képernyőn
megjelenített súgórészletet a jobb egérgombbal előhozott helyi menü Nyomtatás parancsával vagy a
Nyomtatás ikonnal kinyomtathatjuk. A nyomtatás a dokumentumok nyomtatásánál ismertetett
párbeszédpanel kitöltésével indul. Itt adhatjuk meg a nyomtatás paramétereit (példányszám, sorba rendezés stb.).
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31. ábra. Az Internet Explorer első súgólapja

32. ábra. A részletező oldal megjelenítése

A tartalom lapon az egyes fő témákat hivatkozások jelölik. Az egyes
részletező oldalakat kattintással nyitjuk ki. A kinyitott oldal újabb hiECDL - Számítógépes alapismeretek
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vatkozásaira kattintva jelenítjük meg a részletes ismertetést (lásd a
32. ábrát). Az ábra szerinti ablakban (kék betűvel, esetleg aláhúzva
írt) hiperhivatkozásokkal ellátott kulcsszavakra ismételten kattintva
az adott tárgyszóhoz tartozó magyarázatot kapjuk meg egy újabb
párbeszédpanelen, illetve az éppen látható ablak kiegészítésével.

Feladat
Keressük meg, és nyomtassuk ki a weblapok nyomtatásával kapcsolatos tudnivalókat!
1. Nyissuk meg a webböngészőt és nyomjuk meg az F1
billentyűt!
2. Kattintsunk az első mezőbe, majd írjuk be a „nyomtatás” szót, és
nyomjuk meg az Enter billentyűt!
3. Kattintsunk a megjelenő lista „Gyakori kérdések a weblapok
nyomtatásáról” sorára vagy válasszunk egyet a hivatkozott lehetőségek közül (ez böngészőnként eltérő lehet)!
4. Kattintsunk a jobb egérgombbal, és adjuk ki a helyi menü Nyomtatás parancsát!

33. ábra. A nyomtatással foglalkozó súgóoldal kiválasztása (Chrome)
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A beállítások elvégzése
A böngésző beállítása a program sajátos testre szabását jelenti,
amellyel minden felhasználó saját böngésző szokásainak megfelelően alakítja át a felhasználói felületet. A beállítások az egyéni felhasználói profilba kerülnek, így ugyanazon gép különböző felhasználói – egyéni bejelentkezésük után – saját, testre szabott böngészőjüket használhatják. A testre szabás egy részével már foglalkoztunk a biztonsági beállítások, illetve a kezdőlap beállítása kapcsán.
Általában elmondható, hogy csaknem mindegyik böngészőben beállíthatók ugyanazok, vagy hasonló szolgáltatások, legfeljebb a beállítási lehetőségek elérési módja más, de ez egy böngészőtípus két
verziója között is változhat. Ettől kissé eltér az új Edge böngésző,
amelyben például (jelenleg még) nem lehet beépülőket (plug-in) engedélyezni.

Eszköztárak megjelenítése és elrejtése
Az eszköztárakat és a menüsort az Internet Explorerben a Nézet
menü Eszköztárak almenüjében, vagy egy eszköztár helyi menüjében kapcsoljuk be vagy ki (ha a menüt elrejtettük, csak a helyi menü
marad a visszaállításhoz). Az Eszköztárak rögzítése kapcsolót kikapcsolva az eszköztárak sorrendje, helyzete az eszköztár elején
látható ikon húzásával módosítható. A megváltoztatott helyzetű eszköztár a kapcsoló ismételt bekapcsolásával rögzíthető.

34. ábra. Az eszköztár csak néhány ikonnal bővíthető
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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Az eszköztárak elemei is testre szabhatók egy eszköztár helyi menüjének Testreszabás parancsával (lásd a 34. ábrát). Itt állítjuk be
az ikonok méretét is. A Rendelkezésre álló gombok listájában kijelölt elemeket a Hozzáadás nyomógombbal vesszük fel az eszköztár
gombjai közé, amelyek sorrendje kijelölés után a Fel és Le gombokkal módosítható.
Egyes böngészőkben nincs saját eszköztár (például ilyen a
Chrome – lásd a 35. ábrát). Egy gombsáv itt is megjeleníthető a legfontosabb, leggyakrabban felkeresett kedvencekből. Ugyanakkor
csaknem minden böngésző lehetővé teszi a beépülők telepítését,
amelyek saját eszköztárakat is telepíthetnek

35. ábra. Egyes böngészőkben nincs eszköztár (Chrome)

Képek megjelenítése és elrejtése a weblapon
A lassú, például modemes (dial-up) kapcsolatoknál különösen boszszantó lehet, ha sok képet tartalmazó weblapokat töltünk le. Ilyenkor
a letöltés jelentősen felgyorsítható a képek elrejtésével (képtár esetén persze az egész böngészés értelme elvész).

Feladat
Keressük meg a www.startlap.hu oldalt! Töltsük le a képek kikapcsolásával is. Kapcsoljuk be ismét a képek megjelenítését!
Internet Explorerben:
1. A címsorba gépeljük a www.startlap.hu címet, majd nyomjuk
meg az Enter billentyűt.
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2. Adjuk ki az Explorerben az Eszközök/Internetbeállítások parancsot vagy jelenítsük meg a menüt az
Eszközök gombbal
és adjuk ki az Internetbeállítások parancsot!
3. A Speciális párbeszédpanel-lapon kapcsoljuk ki a Multimédia
csoportban található Képek megjelenítése és Animációk lejátszása a weboldalakon jelölőnégyzeteket (az animációk lejátszásának kikapcsolása csak az újraindított Internet Exploreren érvényesül).
4. Zárjuk be a párbeszédpanelt az OK gombbal, majd töltsük újra le
a tartalmat a
Frissítés ikonra kattintva, vagy az F5 billentyűvel, illetve a Nézet menü Frissítés parancsával.
5. Látható, hogy a lap gyorsabban töltődik le, ám a képek helyén
csak helyőrzőjük, esetleg a képhez kapcsolt alternatív szöveg jelenik meg. Ilyenkor is megjeleníthető az elrejtett kép a jobb egérgombbal előhozott helyi menü Kép megjelenítése parancsával.
6. A Speciális panellapon kapcsoljuk vissza a megjelenítést.
A Chrome böngészőben:
1. Jelenítsük meg a menüt az
ikonnal!
2. Adjuk ki a Beállítások parancsot!
3. Kattintsunk a Speciális beállítások hivatkozásra!

36. ábra. Képek letiltása a Chrome böngészőben

4. Kattintsunk a Tartalombeállítások gombra!
ECDL - Számítógépes alapismeretek

458

A beállítások elvégzése

5. A Képek kategóriában váltsunk a képek letiltására!

A korábban meglátogatott URL-ek
megjelenítése a címsor használatával
Nagy segítséget jelent, megrövidíti a korábban megtekintett weblapok felkeresésének idejét, hogy a korábban meglátogatott weblap
címe a cím begépelésének megkezdésekor megjelenik az Explorer
címsor legördülő listájában (lásd a 37. ábrát). A betöltendő weblap
URL-e innen kattintással is kiválasztható.

37. ábra. A korábban felkeresett weblapok listája a cím mezőben

Ennél korszerűbb megoldást nyújt a Chrome, amely a megnyitott
böngészőlap füleken külön regisztrálja a megnyitott weboldalakat.
Ezeket tehát az adott böngészőlapra lépve a Vissza gomb hosszabb
megnyomása után megjelenő menüben találjuk meg. Innen kattintással választhatjuk ki az újra betöltendő weblapot (lásd a 38. ábrát).

38. ábra. Előzmények a lap Vissza gomb menüjében
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Az előzmények listájának (History) törlése
Később látni fogjuk, hogy a korábban felkeresett weblapok külön
munkaablakban, akár időrendben is megjeleníthetők. Innen könnyen
kiválasztható a tegnap, vagy a múlt héten felkeresett webhely. Ezek
az információk sok helyet foglalnak és árulkodnak is internet használatunkról. A lista törölhető az Explorerben az Internetbeállítások
párbeszédpanel Általános lapján, a Böngészési előzmények csoport Törlés gombjával. Ugyancsak itt állíthatjuk be, hogy az előzmények lista az utolsó hány nap böngészéseiből készüljön.
A Chrome böngészőben a Speciális beállítások oldalon, a Böngészési adatok törlése gombbal jelenítjük meg a párbeszédpanelt,
amelyen a törlendő elemeket és a figyelembe vett letöltési időintervallumot megadhatjuk (ez a gomb megtalálható az összes előzményt bemutató Előzmények kategóriában is). Vagyis rögzíthetjük,
hogy a letöltött elemek, illetve ezekkel kapcsolatos adataink közül
mit töröljünk (megtarthatjuk például tárolt jelszavainkat, űrlapadatainkat) és a törlés az elmúlt mekkora időszakra vonatkozzon (lásd a
39. ábrát).

39. ábra. Előzmények törlése a Chromeban
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Amit nem törlünk, az természetesen később felhasználható.Fontos
biztonsági kérdés, hogy nyilvános, gyakorlatilag bárki által hozzáférhető gépen (könyvtárban, iskolában, internet kioszkban) ne tároljunk személyes információt (például jelszavakat) és böngészési
előzményeket. Ezért erről – mielőtt otthagynánk a gépet – győződjünk meg, illetve végezzük el az előzmények törlését!

A böngésző bezárása
A böngészést a Fájl/Bezárás paranccsal, vagy a rendszerablak vezérlőmenü Bezárás parancsával, illetve az Alt+F4 billentyűkombinációval vagy a böngészőablak címsorának  ikonjára kattintva
fejezzük be. Jegyezzük meg, hogy ezzel a modemes kapcsolat még
nem mindig szakad meg, csak akkor, ha a megjelenő párbeszédpanelen a Kapcsolat bontása gombot nyomjuk meg. Ha ezt elmulasztjuk, akkor a kapcsolat bontásához a tálcán az Internetkapcsolat
tulajdonsága ikonnal megjelenített párbeszédpanel Kapcsolat bontása gombját használjuk. Nem modemes kapcsolatnál erre nincs
szükség.

Összefoglalás
A fejezet elején azt a célt tűztük ki, hogy megismerkedünk
az internet és a webböngészés alapvető fogalmaival. A
megismert információk alapján bátran és biztonságosan
hozzáfoghatunk a világháló kiaknázásának. E tapasztalatokra épülnek a további fejezetek.
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A hosszadalmas bevezető után vegyük át azokat a fogásokat, amelyeket naponta alkalmazni fogunk a szörfölés
közben. A továbbiakban bemutatott eljárások segítik a
webhelyek elérését, a korábban megtekintett lapok ismételt felkeresését, vagy megjelölésüket későbbi felkeresés számára.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje egy óra.

Webhelyek elérése
A webhelyek elérésének több módja van, ezek közül mindig az adott
helyzet alapján választjuk ki a leginkább célravezetőt. Bizonyos elérési módok pedig a korábbi felhasználástól, illetve beállításoktól is
függnek (például az előzmények lista hosszától).

Egy URL elérése/megnyitása
A weblapok letöltését a weblap címének a cím mezőbe írásával
(szerkesztésével) kezdjük. Utána megnyomjuk az Enter billentyűt.
A letöltés azonnal megkezdődik, a folyamat menete jól követhető az
állapotsorban, amely egyrészt mutatja a weblap aktuálisan letöltött
elemét, valamint a folyamatkijelzőn az eltelt és a hátralévő időt. A
letöltés végén a böngészőablak címsorában megjelenik a letöltött
dokumentum címe is, amely a honlapon történő navigálástól függően változhat, de ez nem szükségszerű (leginkább az adott weblap
szerkesztőjétől, illetve a weblapszerkezettől függ). Az így megnyitott
URL-ek bekerülnek az előzmények listába, ahonnan később is viszszakereshetők.
A betöltött weblap olvasásához használhatjuk a lapon belüli navigáció eszközeit, melyeket már a szövegszerkesztőknél megismertünk: görgetősávokat, az egér görgető kerekét, valamint a kurzormozgató billentyűket (, , , , Home, End, PgUp, PgDn).
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Hiperhivatkozás, képhivatkozás megnyitása
A weblapon a törzsszövegtől eltérő módon jelennek meg a linkek,
azaz a másik dokumentumra, vagy ugyanannak a weblapnak másik
helyére mutató hiperhivatkozások. A kiemelés rendszerint aláhúzással, nem ritkán színekkel történik (a látogatott és a még nem látott hiperhivatkozások színei beállíthatók az Explorerben az
Internetbeállítások párbeszédpanel Általános lapján található
Színek gombbal). Más böngészőkben lehet, hogy csak a formázást,
megjelenítést általánosan befolyásoló témát állíthatunk.
A színkódolást a weblap készítője is befolyásolhatja, így készülnek olyan weblapok is, ahol másképpen (vastagon szedve, vagy
egyszerűen egy felsorolás elemeként) jelenítik meg a hiperhivatkozásokat. Mindenesetre az egérmutató mindig kéz alakúvá változik, ha az egeret egy hivatkozás fölé mozgatjuk. A linkre kattintva
megjeleníthetjük a hozzárendelt HTML oldalt. Ugyanez működik
képekhez vagy képrészletekhez rendelt linkek esetén is (mindegy,
hogy a képet megjelenítettük vagy elrejtettük). Figyeljük tehát a kurzor alakját és az állapotsorban megjelenő, a mutató alatti hiperhivatkozás elérési útját megjelenítő üzenetet is (lásd a 36. ábrát). Itt
látható az is, ha a webhely biztonságos https protokollt használ.

40. ábra. Az állapotsorban megjelenik a hiperhivatkozás URL-je

Navigálás előre és vissza a korábban
meglátogatott webhelyek között
Böngészés közben a
Vissza gomb, illetve az Alt+ billentyűkombináció segítségével egyenként lépegethetünk vissza a már
meglátogatott oldalakra. A Vissza gomb lenyíló menüjének segítségével gyorsabban, a felesleges köztes oldalak átlépésével juthatunk
el a korábban letöltött oldalak valamelyikére (lásd a 41. ábrát).
Ez a módszer csak az adott böngészőablakba betöltött weblapok
esetében érvényes. Vannak olyan weblapok is, amelyek külön, önál-
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ló ablakban nyílnak meg, ezeket csak az előzmények között találhatjuk meg, illetve amíg a böngészőablakot nem zárjuk be, az ilyen
böngészőablakok között válthatunk a tálcán megjelenő nyomógombokkal, valamint az Alt+Tab és az Alt+Shift+Tab billentyűkombinációkkal. Ha egy böngészőablakba több lapot töltöttünk, akkor
azok között a Ctrl+Tab és az Ctrl+Shift+Tab billentyűkombinációkkal mozoghatunk.

41. ábra. Egyszerre több weblapnyit is vissza vagy előre léphetünk

Hasonlóképpen működik a visszalépés után az
Előre gomb, illetve az Alt+ billentyűkombináció, amellyel a visszalépési listában
mozoghatunk előre felé. Ezek a lehetőségek tehát csak akkor érhetők el, ha már navigáltunk a böngészőablakban, de azt nem hagytuk
el.
A visszamozgásnál tehát olyan lapot töltünk be ismét, amelyről az
aktuális, vagy a megelőző oldalt hiperhivatkozással vagy az URL-t a
címsorba írva betöltöttük, az előre mozgásnál csak a visszalépéssel
betöltött oldalak között mozoghatunk az ellenkező irányban.
A korábban betöltött oldalak megtekintésére korábban már bemutattunk egy másik módszert, a címsorból legördülő URL listát. Az
URL alapján azonban nehezebb választani.
Újonnan megnyitott munkaablakban is használható az előzmények lista, amelynek mérete az alapbeállítás szerint 20 nap, azaz
visszamenőlegesen 20 nap alatt felkeresett webhelyek listáját tartalmazza. A lista hosszát – a rögzített napok számát – az
Internetbeállítások között szabályozhatjuk (az Explorerben az Általános lapon, valamint ott a listát a Böngészési előzmények csoport Törlés gombjával kiüríthetjük, a Chromeban a Beállítások/Előzmények kategória Böngészési előzmények törlése paECDL - Számítógépes alapismeretek
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rancsával). Az előzmények lista munkaablakának megjelenítését a
Vissza, vagy Előre nyomógombok listájából, a Ctrl+H billentyűkombinációval vagy az Explorerben az eszköztár
gombjával
jeleníthető meg. A munkaablak Nézet  menüjében az előzményeket különféle szempontok szerint rendezve jeleníthetjük meg (lásd a
42. ábrát).

42. ábra. Az előzmények munkaablak látogatottság és dátum szerint

A Chrome böngészőben a Vissza gomb menüjéből, a Minden
előzmény megtekintése paranccsal, vagy a Beállítások ablakból
jeleníthetjük meg az előzmények listáját, amelynek tételei egyenként
is törölhetők kiválasztásuk után A kijelölt elemek törlése gombbal.

43. ábra. Előzmények a Chrome böngészőben

Az előzmények listájába kattintva ismét betölthetjük a korábban
megtekintett weblapot, melyek kiválasztását az is segíti, hogy a lá-
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togatottsági listában az URL helyett a dokumentum címe látható. Az
előzmények listában az egyes elemekre vonatkozó helyi menü parancsaival a listaelem törölhető, másolható (a vágólapra), új ablakban nyitható meg vagy felvehető a kedvencek listába. Az előzmények munkaablak a használat után automatikusan bezárul, kivéve,
ha rögzítettük
A Kedvencek központ rögzítése ikonnal. Ilyen
esetben a munkaablak saját  ikonjával zárható be.
Egyes weblapokon e navigációs lehetőségeket kiegészítették egy
sajátos menürendszerrel is, ahol a menüelemek is segítenek a weblapok közötti mozgásban.

Feladat
A példában letöltünk egy menüszerkezetes weblapot, navigálunk a menüszerkezet segítségével az oldalak között,
majd a böngésző lehetőségeit kihasználva a megtekintett
oldalak között vissza és előre lépünk.
1. Keressük meg a www.akonyv.hu oldalt.
2. Kattintsunk a Könyveink menüpontra.

44. ábra. Navigálás gombokkal és menüvel
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3. Most mozgassuk a mutatót a Könyveink menüpont fölé, aminek
hatására megjelenik a menü (lásd a 44. ábrát). A webfejlesztőktől függ, hogy a menü megjelenítéséhez kattintanunk kell-e.
4. A menüben kattintással válasszuk ki az ECDL elemet.
5. Próbáljuk megkeresni a bal oldali menüben, az újdonságok között is az ECDL könyveket tartalmazó menüt, abban válasszuk a
„ECDL – Információs és kommunikációs technológiák (IKT) alapismeretei” elemet!
6. Kattintsunk a
Vissza gombra, figyeljük meg, hogy most a korábban látott oldal jelent meg!
7. Nyomjuk meg ismét a
Vissza gombot!
8. Most az
Előre gombra kattintsunk!
9. Próbáljuk ki a mozgást a webhely aláhúzással jelölt hivatkozásaira kattintva is!
10. Most tekintsük át a
Vissza gomb listáját!

Web alapú űrlapok
A weben űrlapokat használnak a meghatározott formátumú információk bevitelére. Ezeket az információkat rendszerint valamilyen
tranzakció elvégzése céljából kérik és adjuk meg. Általános ez az
olyan internetes oldalak esetében, ahol regisztráció szükséges a
szolgáltatások igénybe vételéhez. Az űrlapokon a kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal vagy felkiáltójellel is megjelölik.
Nagyfokú biztonságra törekvő webhelyeken a megadott információt
a HTTPS protokoll segítségével juttatják el a kiszolgálóhoz.

Feladat
Regisztráljuk magunkat a hivatalos kormányzati portálon.
Regisztráció után zárjuk be a böngészőt, majd nyissuk
meg ismét az oldalt és lépjünk be jelszóval.
1. Gépeljük be a címsorba a www.magyarorszag.hu címet, majd
nyomjunk meg az Enter billentyűt.
2. A betöltött weblap bal oldalán kattintsunk a Regisztrálok gombra!
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3. A biztonságos kommunikációt jelző következő ablakban válaszszuk a Kitöltöm az adatlapot az ideiglenes regisztrációhoz hivatkozásra!

45. ábra. Regisztráció a kormány honlapján

4. A következő weblapon a mezőkbe kattintás után adjuk meg a
kért adatokat, utána kattintsunk a Regisztráció digitális aláírás
nélkül hivatkozásra! Figyelem: a jelszóban megkülönböztetik a
kis és a nagybetűket! Ha hibaüzenetet kapunk, javítsunk!
5. Zárjuk be a böngészőt!
6. Nyissuk meg a böngészőt, az előzmények listából töltsük be ismét a www.magyarorszag.hu oldalt!
7. A betöltött weblap bal oldalán kattintsunk most az Aktiválom
gombra! A szükséges segítséget a gomb melletti Segítség hivatkozásra kaphatjuk meg.
8. Aktiválás után választhatjuk a weblap Belépek gombját is.
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46. ábra. A belépés után elérhető főbb szolgáltatások

A Kedvencek listájának használata
Szintén már az újonnan megnyitott munkaablakban is használható a
dokumentum nevével vagy más fontos információ alatt rögzített
kedvenc webhelyek listája. Ez a lista azonban nem időben lejáró
információkat tartalmaz, mint az előzmények lista, hanem olyan oldalakat, amelyeket mi jelölünk meg könyvjelzővel, ha a visszatérést
érdemesnek és valószínűnek, egyszóval a webhelyet hasznosnak
ítéljük.

47. ábra. A kedvencek listájának munkaablaka az Explorerben
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A kedvencek listáját az Explorerben a
gombbal vagy a
Ctrl+H billentyűkombinációval a munkaablakban jeleníthetjük meg
(lásd a 47. ábrát). E munkaablak Kedvencek lapján érhetjük el a
gyakran felkeresett, fontosnak ítélt webhelyeket. A munkaablak
A
Kedvencek központ rögzítése ikon lenyomásával állandóan a képernyőn tartható.
A Chrome böngészőben a kedvenceket viszont az
ikonnal
megjeleníthető menüt használjuk a kedvencek eléréséhez (lásd a
48. ábrát). Ezek a könyvjelzővel megjelölt kedvencek a menü
Könyvjelzők elemével megnyitott almenüből tölthetők be. Itt találunk mappákat is, amelyekbe a hasonló funkciójú oldalakat szervezhetjük. A könyvjelzők áthelyezéséhez, kezeléséhez a Könyvjelzőkezelő parancsot, illetve a Ctrl+Shift+O billentyűkombinációt használjuk.

48. ábra. A könyvjelzőzött kedvencek a Chromeban

A kedvenc webhelyeket tartalmazó lista számára az Explorerben
külön menüt is készítettek. A Kedvencek menü legördítésével a
lista hierarchikus rendben jelenik meg (hasonlóan a Windows Intéző
mappa-, illetve fájlszerkezeti listájához). A listában szereplő webhely
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kiválasztásához elegendő a listába kattintani vagy a menüből választani.

Egy weblap megjelölése
A weblap akkor kerül be a kedvencek listájába, ha könyvjelzővel
(bookmark) jelöljük meg.
Ezt is többféle módon végezhetjük: az Explorerben használhatjuk
a Kedvencek menü Hozzáadás a Kedvencekhez parancsát, a
Kedvencek munkaablak Hozzáadás a Kedvencekhez gombját is,
de a leggyorsabb, ha az összes, megnyitott lapot egyszerre vesszük
fel a kedvencek közé a Jelenlegi lapok hozzáadása a Kedvencekhez paranccsal.
Ha viszont a hosszabb, Hozzáadás a Kedvencekhez parancsokkal kiváltott utat választjuk, akkor az új kedvencet pontosan elhelyezhetjük a hierarchia megfelelő helyére (lásd a 49. ábrát).
A Név mezőben alapértelmezés szerint a weblap címe jelenik
meg, amelyet akár módosíthatunk is egy kifejezőbb elnevezésre. Az
Új mappa nyomógombbal új mappát hozhatunk létre a friss kedvenc számára (ha nem látszik, nyomjuk meg a Létrehozás nyomógombot), egyébként a lapot kijelölt mappában helyezzük el a Hozzáadás nyomógombbal.

49. ábra. Új kedvenc elhelyezése a korábbiak között (Explorer)

Érdekes és fontos lehetőség a Kedvencek munkaablak Hozzáadás
a Kedvencekhez gombjának Importálás és exportálás kedvencek
exportálása, amelyet azért alkalmazunk, hogy az elmentett kedvencek listáját egy másik gépen importálhassuk, vagyis az importáló
gépen is elérhessük a megszokott kedvenceket. Az importálást vé-
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gezhetjük egy másik böngészőből is, azaz az Internet Explorerbe
tölthetjük egy másik böngészőben elmentett könyvjelzőket.
A Hozzáadás a Kedvencek sávhoz paranccsal a kedvencek sáv
állandó részévé tehetjük az aktuális weboldalt.
A Chrome böngészőben a könyvjelző gyors felvételére szolgál a
Kedvencek ikon, de ugyanezt érhetjük el a menü Könyvjelzők/
Hozzáadás a könyvjelzőköz parancsával vagy a Ctrl+D billentyűkombinációval is. Az 50. ábrán látható, hogy itt is rögzíthető a
könyvjelző neve és mappája.
Az összes megnyitott oldalt egyszerre könyvjelzőzhetjük a Megnyitott oldalak felvétele a könyvjelzők közé paranccsal vagy a
Ctrl+Shift+D billentyűkombinációval.

50. ábra. Kedvenc könyvjelzőzése a Chromeban

Az így felvett könyvjelzőt később a könyvjelzőkezelővel (vagy egérhúzással) lehet másik mappába áthelyezni, esetleg átnevezni. A
felesleges könyvjelzőket szintén a könyvjelzőkezelőben, vagy a helyi menü Törlés parancsával távolíthatjuk el.

Megjelölt weblap megjelenítése
A Kedvencek lista elemeit a menüből vagy a munkaablakból kattintással választjuk ki, ezt követően a lap a gyorstárból (cache) vagy
az internetről friss tartalommal töltődik le. Ha a lap betöltődött, érdemes a
vagy
Frissítés gombra kattintani, vagy megnyomni
az F5 billentyűt, hogy mindenképpen az aktuális tartalmat lássuk.
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A megnyitás gyorsítására szolgál a könyvjelzősáv, amelyre a leggyakrabban felkeresett oldalakat vesszük fel. A sáv a címsor alatt
jeleníthető meg a Könyvjelzősáv megjelenítése paranccsal vagy a
Ctrl+Shift+B billentyűkombinációval (lásd az 51. ábrát). A könyvjelzősávról egyszerűen legördíthető a könyvjelzők listája, nem kell
hozzá a menübe lépni.

51. ábra. Könyvjelzősáv a Chromeban

A Kedvencek listájának rendezése
A kedvencek listáját a legegyszerűbben a listaelemek húzásával
rendezhetjük át. Ekkor a bal egérgomb nyomva tartása közben új
helyre húzzuk az objektumot. Ha a mutatót eközben hosszabb ideig
a mappaszimbólum felett tartjuk, akkor az adott mappa tartalma is
megnyílik így áthúzhatjuk oda is a listaelemet. Az elemek helyi menüjében megtaláljuk a Törlés és az Átnevezés parancsokat is.
A Chrome böngészőben a könyvjelzőkezelőt a Könyvjelzőkezelő
paranccsal, illetve a Ctrl+Shift+O billentyűkombinációval jelenítjük
meg. Itt a mappák és könyvjelzők húzással átrendezhetők, új mappát pedig a helyi menüből hozhatunk létre.

52. ábra. Könyvjelzőkezelő a Chrome böngészőben
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53. ábra. A kedvencek lista rendezése az Explorerben

Kezdőknek inkább ajánlható a párbeszédpaneles megoldás, melyet
az Explorerben a Kedvencek menü, vagy a Hozzáadás a Kedvencekhez gomb Kedvencek rendezése parancsával jelenítünk meg
(lásd az 53. ábrát).

Feladat
A feladatban létrehozunk egy új mappát a kedvencek
számára, majd elhelyezünk benne egy weblapot, melyet
később törlünk. Ez is többféleképpen oldható meg.
1. Töltsük be a www.magyarorszag.hu cím kezdőlapját.
2. Az Explorerben adjuk ki a Kedvencek menü Hozzáadás a Kedvencekhez parancsát, vagy kattintsunk a Kedvencek munkaablak Hozzáadás a Kedvencekhez gombjára (lásd a 49. ábrát).
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3. Kattintsunk a Kedvenc hozzáadása párbeszédpanel Új mappa
gombjára!
4. Adjunk nevet az új mappának (például Kormányzat), majd kattintsunk a Létrehozás gombra!
5. A Kedvenc hozzáadása párbeszédpanelen kattintsunk a Hozzáadás gombra!
6. Ellenőrizzük a listát, melyben megjelenik a Kormányzat mappa
és annak tartalmaként a kormányzati kezdőoldal. Kattintsunk erre az oldalra a jobb egérgombbal és adjuk ki a helyi menü Törlés parancsát.
A Chrome böngészőben a 2. lépés helyett nyomjuk meg a Ctrl+D
billentyűkombinációt! Nyissuk meg a könyvjelzőkezelőt, majd a jobb
egérgombbal megjeleníthető helyi menü Mappa hozzáadása parancsával hozzuk létre a Kormányzat mappát! Húzzuk ebbe át az
előbb felvett könyvjelzőt!

Összefoglalás
A fejezet elején a webböngészéssel kapcsolatos alapvető
gyakorlati tudnivalók elsajátítását céloztuk meg. Most már
biztosan képesek vagyunk tetszőleges webhely felkeresésére, az információk újrahasznosítása érdekében a weblapot
könyvjelzővel láthatjuk el, illetve könnyűszerrel felkereshetjük a korábban megtekintett webhelyeket is.
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Az interneten böngésző felhasználók általában valamilyen
meghatározott céllal keresnek fel webhelyeket. Kézenfekvő keresési mód, ha a weblap fenntartójának cégnevéből indulunk ki. Sokszor célravezető ez a módszer, ha valamilyen
cég vagy intézmény internetes oldalait keressük. Ekkor érdemes
először a http://www.cégnév.com, vagy magyarországi szervezetek
esetén a http://www.cégnév.hu URL-lel próbálkozni (például
www.apeh.hu). Mivel ezzel csak az esetek kisebb részében érünk
célt (szolgáltatást így már hiába keresünk, például a MÁV menetrendek honlapja a www.elvira.hu címen érhető el), ismerkedjünk
meg azokkal az eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a téma vagy
kulcsszó, illetve más jellemző szerinti keresést.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje két óra.

Keresőgép használata
A webes keresőszolgáltatások két fő csoportra oszthatók,
az adatbázis alapú és a katalógus alapú keresőprogramokra. Az előbbieket nevezik klasszikus keresőprogramoknak is. A katalógus alapúak általában regisztráció alapján
veszik kínálatukba a jelentkezőket, így a keresés ezekben nem tekinthető teljes körűnek.
A klasszikus keresőprogramok viszont rendszeresen (naponta,
hetente) indított robotok segítségével böngészik át az internet dokumentumait, amelyek tartalmából a gyors keresés számára megfelelő indexállományokat építenek fel.
A keresőprogramhoz a legegyszerűbben az Internet Explorer
böngésző szoftverünk címsorát követő Bing mezővel jutunk. A Bing
a Microsoft keresőprogramja. A mezőbe írt kifejezéseket saját szerverein indexelt állományok alapján keresi meg. A mezőt követő 
ikonra kattintva megjelenített menüben található parancsokkal keECDL - Számítógépes alapismeretek
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reshetünk a betöltött (aktuális) weblap tartalmában, illetve további
keresőszolgáltatókat állíthatunk üzembe.
E gombra kattintva a böngésző rögtön egy (vagy több) keresőprogramhoz irányít minket (lásd az 54. ábrát). Ha olyan keresőprogramot vagy címtárat szeretnénk használni, amelyet a böngészőnk
magától nem kínál fel, akkor annak ismernünk kell a webcímét, és
be kell gépelnünk a böngészőnkbe.

54. ábra. A keresőmező és a kiadható
parancsok

A legismertebb keresők

Segítségül mellékelten összefoglaltuk Általános kereső:
néhány jól használható keresőprogram  www.origo.hu
webcímét. A katalógus alapú kereső-  www.google.hu
programok a begépelt kulcsszavak ke-  www.google.com
resése helyett témák szerint csoporto-  www.bing.com
 www.yahoo.com
sítva felkínálják azokat a webes kiad-  www.excite.com
ványokat, amelyeket nem nekik kellett  www.hotbot.com
megkeresniük, mert a kiadványok ké- Útvonal kereső:
szítői saját maguk regisztrálták őket a  https://www.google.hu/maps
 https://search.yahoo.com/
tartalomjegyzékben.
search/?p=maps
A címtárak címei hiperhivatkozásként jelennek meg, tehát az egér hasz-  http://futar.bkk.hu/
 utvonalterv.hu
nálatával válogathatunk közöttük előbb Hírkereső:
témára, majd altémára, illetve konkrét  https://news.google.com
kiadványra kattintva. Ha például egy  http://news.search.yahoo.com
katalógusban dalszövegek után kuta- Időjárás:
tunk, akkor célszerű előbb a Kikapcso-  https://www.idokep.hu
lódás, majd a Zene szövegre kattintani,  http://koponyeg.hu
és ezután választani a megjelenő kiad- Lexikonok:
 http://lexikon.lap.hu
ványok közül.
A kizárólag regisztrált kiadványok közötti keresést biztosítják a
webregiszternek, webkalauznak, directorynak vagy címtárnak neve-
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zett szolgáltatások. Ilyen regisztereket készítettek e-mail címek
számára is. Ilyen például a Magyar Ki Kicsoda, röviden KiKi, ahol email címeket és személyes honlapokat tudunk regisztrálni és keresni. Ezek karbantartása nagy munkát igényel és ritkán térül meg,
ezért a régebbi ilyen szolgáltatások jórészt már megszűntek (ezért
nem adjuk meg linkjüket – viszont érdemes keresni).
Manapság töméntelen keresőprogramot érhetünk el (lásd az 5.
ábrát). Ezek között sok olyat is találunk, amelyek egy-egy témára
korlátozzák működésüket. Itt kell megjegyezni azt a tényt, hogy
ugyanazt a keresési feltételt megadva különböző kereső programok
más és más eredményt adhatnak. Ennek legfőbb oka a keresőrendszerek eltérő adatgyűjtési technikája. Még egy általános megjegyzés: mivel az interneten bárki megjeleníthet információt, ezért fontos
annak az eldöntése, hogy elfogadható-e (hiteles-e) számunkra az
adott információ. Ezt a kérdést leggyakrabban úgy dönthetjük el,
hogy megvizsgáljuk az adott típusú információ adására jogosult-e a
hír adója. Például a Mars bolygó csatornáiról készített írás Kis Pista
honlapjáról inkább érdekességnek tekinthető, nem pedig tudományosan is elfogadható hivatkozási alapnak.

Feladat
Keressük meg a weben a menetrendekkel foglalkozó honlapokat. A kereséshez az Internet Explorer beépített eszközét használjuk.
1. Kattintsunk az Explorer böngésző címsorát követő Bing mezőbe!
2. Írjuk a mezőbe a keresendő menetrend szót, majd nyomjuk meg
az Enter billentyűt! Ha az Alt+Enter billentyűkombinációt nyomjuk meg, akkor a találatok új oldalra kerülnek.

55. ábra. A kereső javaslatai a kereséshez
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3. Már a gépelés elején megjelenik a kereső javaslata a keresőkifejezéssel kapcsolatban (lásd a 46. ábrát). A gyorsabb bevitel
érdekében kattintással választhatunk innen is.

56. ábra. Egyszerű keresés a Bing keresővel

4. A találati lista az ablakban jelenik meg (lásd az 56. ábrát). Innen
kattintva tölthetjük be a kiválasztott oldalakat. Az ablak bal oldalán láthatók a relevancia szerint legfontosabbnak ítélt találatok.
5. Az összetett kereséshez az Advanced hivatkozásra kattintsunk,
utána megadhatjuk, hogy csak a magyar nyelvű (Language),
vagy egy adott országból (Country/Region), vagy egy adott
webhelyről, tartományból (Site/Domain) származó találatok jelenjenek meg (az egyéb lehetőségekre még visszatérünk).
A Chrome böngészőben természetesen nem a Bing, hanem a
Google keresője az alapértelmezett kereső. A keresőkifejezés beírásához kattintsunk a címsorba, és oda írjuk a keresett szavakat,
amelyeket elvárunk a találati oldalakon. A Google keresőprogramjához akár külön oldalon is hozzáférhetünk – ha nem a Chrome böngészőt használjuk – a www.google.hu címen.
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A keresett menetrend szó begépelésének megkezdésekor azonnal
megjelennek az illeszkedő találatok (lásd az 57. ábrát).

57. ábra. Egyszerű keresés a Google keresővel

Keresés a betöltött lapon
Ha a betöltött weblapon keresünk egy kifejezést, akkor a Bing mezőt követő  gombbal megjelenített, vagy a Szerkesztés menü Keresés (ezen az oldalon) parancsát adjuk ki, vagy nyomjuk meg a
Ctrl+F billentyűkombinációt!
Ekkor megjelenik a Keresés sáv, amelyben adjuk meg a keresőkifejezést, majd nyomjuk meg az Enter billentyűt! A
Minden találat kiemelése gomb lenyomására az összes találat kiemelt háttérrel jelenik meg, a találatok száma a keresősáv végén látható. Az
Előző – Következő gombokkal a találatok között mozoghatunk.
A Beállítások gomb menüjében állíthatjuk be, hogy a program
megkülönböztesse a kis- és nagybetűket, illetve a teljes szóval
megegyező keresést folytasson (ez esetben a „Buda” szót nem találja meg a „Budapest”, vagy „Budakalász” szavakban).
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58. ábra. Találati eredmény a betöltött oldalon (Explorer és Chrome)

Egy meghatározott keresőgép kiválasztása
Sajnos az Explorerben a korábbi Egyéb keresési lehetőségek hivatkozás megszűnt. A legismertebb keresőket tartalmazó hivatkozáslistát a 45. ábra után találjuk, ide kattintva, vagy e címeket a cím mezőbe írva tölthetjük a munkaablakba. A legnagyobb keresőnek éppen magyar nyelvű változata is van, ezért sohase hagyjuk ki a keresésből a www.google.hu címen elérhető oldalt.

59. ábra. Speciális keresési lehetőségek a Google oldalán

Itt a keresés szintén részletesen testre szabható, szűkíthető tartományra, webhelyre, nyelvre, kereshetünk blogokban, térképen, sőt a
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keresett dokumentumok formátumára is (kereshetünk például képeket, videókat is). Ráadásul – bár még meglehetősen kezdetlegesen
–, de a megtalált oldalak online, gépi fordítását is kérhetjük (lásd az
59. ábrát). Az alap keresés különféle szűrő kapcsolatokkal egészíthető ki, ha a Keresőeszközök parancsra kattintunk. A részletes
kereséshez

Feladat
Keressük meg az Origó tematikus katalógusában a zenével foglalkozó oldalakat. Mint látni fogjuk ez egy „öszvér”
megoldás, mert szabadszavas keresést és katalógust is
használunk.
4. Töltsük be az Origó kezdőlapját a www.origo.hu címen.
5. Már az Origó kezdőlapján választhatjuk a Zene témakört.
6. Írjuk be az első oldal keresőmezőjébe a zene szót, válasszuk az
origo fülön keresést, majd kattintsunk az
OK.Keresd! gombra!

60. ábra. A keresés találati oldala

7. A megjelenő eredménylistában (felül) választhatjuk a Teljes
web, Kép, Videó lapfület is, ahol videó fájlokat tölthetünk le.
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8. Nézzük meg a zene kulcsszóhoz tartozó oldalakat a találati
OK.hu oldal Linktár gombjával megjelenített linktárában is.

61. ábra. Zenével foglalkozó oldalak a linktárban

Vagy használhatjuk a több mint félmillió találatot. Ez eléggé kényelmetlen, ezért a következő részben áttekintjük azokat a módszereket, amelyekkel szűkíthetjük a találati listát, vagyis pontosabban célozhatunk.
A találati lista csaknem minden kereső esetében úgy épül fel,
hogy a lista tetején látjuk az összes találat számát, alatta sorszámmal ellátva az egyes találatokat olvashatjuk. Kiemelve, aláhúzva
jelenik meg a megtalált weboldal címsora, amely hiperhivatkozásként is üzemel. Erre kattintva általában eljuthatunk a megtalált
webdokumentumhoz (ha azt még nem helyezték át az indexelés
óta). Szöveges dokumentumok keresésekor a címsort követően
megjelenik a dokumentum rövid kivonata (nem szöveges dokumentumoknál ez természetesen hiányzik – lásd a 60. ábrát). A leírás
után a dokumentum URL-je olvasható. A sok találatot lapokra tördelik, ilyenkor a lapok alján navigációs eszközök jelennek meg, amelyekkel a találati oldalak között mozoghatunk.
A fentiekben egy egyszerű keresést mutattunk be, amelyet magyar keresőből a magyar weben vagy a teljes weben elérhető do-
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kumentumok között végeztünk. A világon a leggyakrabban használt
kereső a Google magyar nyelven a www.google.co.hu, vagy a
www.google.hu címen érhető el, ezt használja az Origóba épült változat is. Összetett logikai feltételeket is tartalmazó keresések bemutatásánál ismertetjük ezeket az oldalakat is.

Meghatározott információ keresése
kulcsszavak és kifejezések használatával
Mint az egyszerű keresésnél láttuk, egyetlen szóval nehezen fogalmazhatjuk meg a keresett kifejezést. Nézzünk egy példát arra, hogyan keresünk állandó szókapcsolatot, és az eredmények hogyan
jelennek meg a keresőkben. Keressük például az „elektronikus
könyv” kifejezést. Ezt pontosan az idézőjelekkel együtt kell megadnunk, a nélkül az összes dokumentumot keressük, amely az elektronikus vagy a könyv szót tartalmazza.

52. ábra. A Google találati listája
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A találati lista a Google-nál a 62. ábrán, az Origó találati listája a 63.
ábrán látható. A jelentős eltérés abból adódik, hogy különböző módon, és eltérő időben indított robotokkal működnek a keresők. A fő
tanulság az, hogy próbáljunk ki több keresőt, ha „biztosra akarunk
menni”, azaz élő, érvényes, értékes találatokat szeretnénk – és mi
másért keresünk a weben? Ráadásul a lista tetején általában a
szponzorált linkek, vagyis egyfajta fizetett hirdetések jelennek meg,
élesen elkülönülve alattuk a relevancia szerint legfontosabbnak ítélt
oldalaktól, amelyek listáját így organikus találati listának is nevezik.

63. ábra. Találati lista az Origón

Keresési feltételek kombinációja
A keresőfeltételeket operátorok segítségével kombinálhatjuk, így
kizárhatunk egyes karakterláncokat vagy a találatoktól elvárhatjuk,
hogy azok több feltételnek egyszerre feleljenek meg. Szűrhetjük a
tartományokat, a nyelvet, a dokumentum típusát stb.
A keresőfeltételek összeállítása csak az első pillantásra tűnik bonyolultnak. A feltételeket mindig meghatározott szabály szerint állít-
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juk össze, e szabályok rendszerint megtalálhatók a keresők súgóiban. Az előírás szerint összeállított szűrőfeltételt az egyszerű kereső űrlapjának keresőfeltételt rögzítő mezőjébe írjuk. A következőkben bemutatjuk, hogyan épül fel néhány szűrőfeltétel az Origón és a
Google-nál.
Az összetett keresési feltételek a keresendő kulcsszavakból és a
közöttük értelmezendő logikai operátorokból („”, *, +, –, AND, OR)
állnak.

Több kulcsszó keresése egyszerre
A keresés már azzal is pontosabbá tehető, ha több (rendszerint kéthárom) kulcsszót adunk meg. Legelőször tehát adjunk meg minden
kulcsszót, ami a keresett weboldalakon előfordulhat.
Például egy párizsi utazás tervéhez megfelelő kiindulópont lehet
a keresőmezőbe egymás után, szóközzel elválasztva írt következő
kulcsszó lista: vakáció Párizs utazás szállás.

Mindegyik szó szerepeljen
A fenti keresésbe még bekerülnek más helyszínre vonatkozó találatok is. Érdemes tehát úgy szűrnünk, hogy a keresett kulcsszavak
mindegyikét tartalmazzák a találatok. Ehhez a kötelező kulcsszavak
elé tegyünk + (plusz) jelet. Az e jel nélküli kulcsszavaknak nem kell
mindenképpen ugyanazon az oldalon lenniük. A + jel után nem kell
szóközt írni.
Például: +vakáció +Párizs +utazás +szállás.
Ugyanezt az eredményt adja, ha a kulcsszavakat az ÉS vagy az
AND operátorokkal kapcsoljuk össze, például: vakáció AND Párizs
AND utazás AND szállás.

Legalább az egyik szó szerepeljen
Ha a találatoktól elvárjuk, hogy azokon a beírt szavak közül legalább
az egyik előforduljon, akkor a VAGY vagy az OR szóval kapcsoljuk
össze a kulcsszavakat. A logikai kapcsolatokat a zárójelek használatával tehetjük egyértelművé.
Például, ha nemcsak Párizs, hanem London hasonló adataira is
kíváncsiak vagyunk, akkor a megfelelő kereső kifejezés: vakáció
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AND utazás AND szállás AND (Párizs OR London). Persze, ha nem
a magyar weben keresünk, akkor az idegen kifejezések mellett a
helységneveket is megfelelő módon kell írni (Paris).

Kulcsszó kizárása
A keresést olykor bizonyos szavak kizárásával szűkítenünk kell. Ezt
megtehetjük a kizárandó kulcsszó elé írt NOT vagy NEM operátorral, illetve – (kötőjellel). A kötőjel után nem kell szóközt írni.
Például, ha a fenti utazásból a repülőgépet kizárnánk, akkor a
megfelelő kereső kifejezés: vakáció AND utazás AND szállás AND
(Párizs OR London) NOT repülő. Itt érdemes lehet a repülős közlekedésben használt járat, air szavakat, szótöredékeket is kizárni.

Szótöredékek keresése
A szókapcsolatok, ragozott szavak, változatok keresésénél használható a * jel, amellyel helyettesíthetjük az adott szó * jelt követő
részeit. Például, ha az utazás, utazási és utaztatás szavakat is bevonnánk a keresésbe: szállás AND utaz*.

Kifejezés felismerése
A keresők általában megpróbálják az egymás után írt szavakat öszszetartozó kifejezésként kiértékelni. Például a Vizsla az egyszerűen
szóközzel egymás mellé írt szavakat megpróbálja összetartozóként
értelmezni, és ha ez sikerrel jár, akkor a keresést így kezeli, vagyis
az idézőjelek nélkül beírt Puskás Ferenc, Ferenc Puskás (sőt akár
kisbetűkkel írva a nevet vagy csupa nagybetűvel) pontosan ugyanazokat a találatokat adja, de eltérő sorrendben.
Ha pontosan a beírt kifejezést szeretnénk megtalálni, amelyben a
szavak a megadott sorrendben követik egymást, akkor a korábbiak
szerint tegyük zárójelbe a kifejezést, például: „Puskás Ferenc”.

Szinonim szavak keresése
Inkább csak az angol nyelvterületen végzett keresésekhez használható a ~ (tilde) karakter. Azt írjuk azon szavak elé, amelyek szinonimáit is elfogadjuk a találati listában, például: ~food.
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Szűkítés tartományra
Az url előtag segítségével megoldható, hogy csak olyan dokumentumokat keressünk, amelyek adott tulajdonságú webhelyeken találhatók. Például az url:origo keresés például az összes olyan weboldalt adja, amelynek az url-jében előfordul az origo szó (így nem
csak a www.origo.hu oldalait, hanem a www.akarmi.hu/origo... url-lel
rendelkező oldalakat is). Az url:sport keresés az összes olyan oldalt
adja, amelynek az url-jében előfordul a sport szó.
Ehhez hasonló a site szűrő, amellyel egy adott honlapra szűkíthető a keresés. Például, ha az SZJA-val kapcsolatos információkat
csak az APEH honlapján keressük, akkor a keresőkifejezés: szja
site:www.apeh.hu.

Szűkítés dokumentum címére
A title előtaggal a dokumentum címében előforduló kulcsszavakra
kereshetünk. Például a title:Párizs keresés azokat az oldalakat adja
eredményül, amelyek címében fordul elő a Párizs szó.
A dokumentumcímre szűkítést együtt alkalmazhatjuk a tartomány
szűrésével. Például, ha az Indexen vagy az Origón keressük, a címükben a Párizs szót tartalmazó dokumentumokat: (url:origo.hu OR
index.hu) AND title:Párizs.

Feladat
Indítsuk el a böngészőt és jelenítsük meg a www.origo.hu
weblapot. Próbáljuk ki a fentebb bemutatott összes kereső-kifejezést. Ismételjük meg a keresést a www.google.hu
oldalon is. Ez alapesetben hasonló találatokat kell eredményezzen,
mert az Origó újabban a Google keresőjét használja.

Részletes keresés űrlappal
Ne riasszon vissza senkit a kereséstől a fenti lista. A legtöbb keresőben, így az itt tárgyaltaknál is találunk egy részletes vagy speciális (advanced), illetve bővített kifejezésekkel jelölt keresési módot,
amely a keresőfeltétel összeállítását űrlappal támogatja (lásd a 64.
és a 65. ábrát). Ezeken a gyakoribb összetett keresési típusok beECDL - Számítógépes alapismeretek

488

Keresőgép használata

írása könnyebb, azonban bonyolultabb összetett kereséseket nem
lehet megfogalmazni, így ilyenkor marad a fentebb bemutatott lista
használata.

64. ábra. Az Origó részletes keresőoldala

A szavak kapcsolásában segít a részletes keresés oldal, amelynek
segítségével a Vizslára bízhatjuk a pontos formula megfogalmazását, nekünk csak a rovatokat kell kitöltenünk. A Vizslában beállítható
a sokkoló tartalom szűrése is.
Fájlformátumra, nyelvre, hasonlóságra, dátumra vonatkozó keresésekben a Google űrlapja sokkal több lehetőséget biztosít, pedig
az Origó alapja is a Google keresője. Emellett a Google keresőoldalán, a Speciális keresés hivatkozásra kattintás után megadhatjuk,
hogy milyen nyelven keressünk, a találatok új böngészőablakban
jelenjenek meg, illetve meghatározhatjuk az egy oldalra kerülő találatok számát is.
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65. ábra. A Google részletes keresőoldala

Feladat
Keressük meg a részletes keresés űrlapmezőinek kitöltésével is az előző feladatban keresett oldalakat.

A weblap tartalmának másolása
A megtalált weblapok és az azokon szereplő tartalmak külön dokumentumba menthetők, illetve a kijelölt részletek egy tetszőleges
szövegszerkesztőben megnyitott dokumentumba másolhatók. Ez
alól kivételt csak egyes kódolt, másolásvédett információk képeznek, mint például a jelszóval védett pdf fájlok, amelyek előállítói letilthatják a dokumentumok részben vagy egészben történő másolását, sőt nyomtatását is.
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A weblap mentése számítógépünkre
A letöltött weblapot többféle módon menthetjük gépünk merevlemezére. A mentést mindig a Fájl menü vagy a weblap jobb egérgombbal kattintva megjelenített helyi menüje Mentés másként parancsával kezdeményezzük (lásd a 66. ábrát).

66. ábra. A weblapot többféle formában menthetjük

A weblapok mentéséhez négyféle fájlformátumot használhatunk,
amelyet a Fájl típusa mezőben állítunk be:
Teljes weblap (*.htm, *.html), illetve weboldal – teljes: A weblapot
a Hely mezőben megadott mappába menti, amely mappában a
weblapon szereplő összes többi elem (kép, hang, stíluslap)
számára egy almappát hoz létre (melynek neve a Fájlnév mezőben megadott név kiegészítve a _elemei taggal). Ezt érdemes
használnunk akkor, ha a weblapból később úgyis kivágnánk
ezeket az objektumokat, hogy külön használjuk fel azokat.
Webarchívum (*.mht): A weblapot minden kellékével egyetlen
fájlba menti. Ezt akkor használjuk (az Explorerben), ha tovább
kell küldenünk, például elektronikus posta mellékleteként a letöltött weblapot.
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Weblap, csak HTML (*.htm, *.html): A weblap HTML tartalmát
menti el, ez a fájl nem tartalmazza a beágyazott objektumokat.
Csak olyankor használjuk, ha csak a szövegre van szükségünk.
Szövegfájl (*.txt): A weblap szöveges tartalmát menti el, amely
ezután tetszőleges szövegszerkesztővel szerkeszthető (például
a Notepad, Wordpad, Word, Works stb. programokkal). Ez a
formátum az Explorerben választható.
A választott tárolási mód természetesen befolyásolja a szükséges
tárolási hely méretét, valamint a mentés sebességét is.
A weblapba illesztett objektumokat, képeket a helyi menüből kiadható paranccsal mentjük el. Ilyen esetekben az elmentett objektum kiválasztható formátuma az objektum jellegétől függ.

Feladat
Mentsük el a magyar címert! Használjuk az összes lehetséges fájlformátumot (egyszerű dolgunk lesz, mert a gif
ábra csak gif, vagy bmp formátumban menthető).
1. Töltsük be a Google kezdőlapját!
2. Írjuk a keresőmezőbe a magyar címer kifejezést, majd nyomjuk
meg az Enter billentyűt vagy kattintsunk a
keresés gombra!
3. A találati oldalon kattintsunk a Képek hivatkozásra!
4. Kattintással válasszunk ki a találati bélyegképek közül egyet!
5. Mivel még mindig csak a gyengébb minőségű bélyegképet látjuk,
kattintsunk az Oldal felkeresése gombra!
6. Ekkor újabb ablakban megjelenik a kiválasztott kép és a hasonló, de más formátumú képek. Innen a minőségi képek
(http://www.nemzetijelkepek.hu/cimer-letoltesek.shtml) oldaláról
választhatjuk a raszteres jpg, illetve a vektoros svg vagy eps
formátumokat is.
7. Kattintsunk a megfelelő képre a teljes mérethez!
8. Adjuk ki a helyi menü Mentés másként parancsát!
Egyszerűbb esetekben megfelel a következő eljárás is:
1. Adjuk ki a megfelelő kép helyi menüjéből a Kép mentése más
néven parancsot!
2. A Fájltípus mezőben válasszunk formátumot, adjuk meg a mentés helyét és a fájl nevét is!
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3. Mentsünk a másik formátumba is! Figyeljük meg, hogy a korábban mentésre használt mappa alapértelmezés szerint jelenik
meg.

67. ábra. A találati oldal

A weblap részeinek másolása
A weblap kijelölt részeit, objektumait a vágólapműveletek segítségével másoljuk egy tetszőleges, de erre alkalmas programban megnyitott dokumentumba. Ilyen re használható például a Microsoft
Word szövegszerkesztője.
A szövegszerkesztőktől eltérően a weblap részeinek kijelölésekor
nem használhatjuk a Shift+kurzormozgató billentyűk kombinációit
(ezeket csak a címsor szerkesztésénél használhatjuk)!
A másolandó információ kijelölésére a bal egérgomb nyomva tartása közben, húzással végzett „meszelést” alkalmazzuk. A helyi
vagy a Szerkesztés menü Az összes kijelölése parancsával, illetve a Ctrl+A billentyűkombinációval a teljes dokumentum tartalmát
kijelöljük. A kijelölést követően adjuk ki a helyi vagy a Szerkesztés
menü Másolás parancsát, illetve nyomjuk meg a Ctrl+C billentyű-
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kombinációt. Ezzel a kijelölt tartalmat a vágólapra másoltuk. Ha ezután a szövegszerkesztő alkalmazásra váltunk, akkor beilleszthetjük
a szerkesztett dokumentumba a Szerkesztés vagy helyi menü Beillesztés parancsával vagy a Ctrl+V billentyűkombinációval.
Egyéb objektumok, képek kijelölés nélkül egyenként is a vágólapra másolhatók a helyi menü Másolás parancsával.
A vágólapon keresztül mozgatható az űrlapmezők tartalma, illetve
a címsorba írt URL is.

Feladat

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Töltsük be az Origó kezdőlapját. A címsorba gépelt URL
szövegét, valamint az első hírt másoljuk a vágólapra és
onnan illesszük be egy Jegyzettömb dokumentumba.
Töltsük be az Origó kezdőlapját!
Jelöljük ki a címsor szövegét (itt használhatjuk a kurzormozgató
billentyűket is, tehát kattintsunk a címsor végére, majd nyomjuk
meg a Shift+Home billentyűkombinációt).
Adjuk ki a Szerkesztés/Másolás parancsot.
Indítsuk el a Windows kellékei között található Jegyzettömb
programot.
Nyomjuk meg a Ctrl+V billentyűkombinációt.
Most lépjünk vissza a böngészőbe és húzással jelöljük ki az első
hírt.
Nyomjuk meg a Ctrl+C billentyűkombinációt, ezzel a vágólapra
helyezzük a kijelölt szöveget.
Lépjünk át a Jegyzettömb programba, majd adjuk ki a Szerkesztés/Beillesztés parancsot.

Objektumok letöltése egy weblapról
A weblapon hivatkozással jelölt objektumok tartalma (szöveges állomány, képfájl, hangfájl, videofájl és program) letölthető az adott
objektum megnyitása nélkül is számítógépünk, vagy egy hálózati
meghajtó adott helyére. Ehhez kattintsunk a jobb egérgombbal a
hiperhivatkozásra, vagy menüelemre, majd adjuk ki az Explorerben
a helyi menü Cél mentése más néven, a Chromeban a Link mentése másként parancsát (lásd a 68. ábrát)!
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68. ábra. A letöltéseket a helyi menüből indítjuk

Az ezt követően megjelenő párbeszédpanelen válasszuk ki a megfelelő fájltípust és tárolási helyet.

Nyomtatási előkészületek
A weblapok, mint minden más dokumentum nyomtatása előtt, előkészítjük a nyomtatást. Sajnos minden igyekezetünk ellenére találkozunk majd számos olyan weblappal, amely nem nyomtatható.
Ennek oka lehet a weblap tartalmának védettsége (például a pdf
állományokban letiltott nyomtatási funkció), vagy a weblap dinamikus tartalma, illetve olyan elrendezése, amely nem felel meg a
nyomtatás szempontjainak (ilyen legtöbbször a kereteket tartalmazó
weblapoknál fordul elő).
Sokszor a weblapok készítői már előre gondolnak erre, és elhelyeznek a weblapon egy hivatkozást, amely a weblap tartalmát
„nyomtatóbarát” módon jeleníti meg. Ilyenkor ezt a hivatkozást töltsük be (nagyobb dokumentumoknál töltsük le a háttértárolóra) és
nyomtassuk ki.

Weblap nyomtatási képének megtekintése
Korábban nem volt rá lehetőség, de még a nyomtatás megindítása
előtt ellenőrizhetjük a dokumentum nyomtatási képét. Az Internet
Explorer Nyomtatási kép parancsát a Fájl menüben találjuk (lásd a
69. ábrát).
Ezzel szemben, a Chrome a helyi menü Nyomtatás parancsára
vagy a Ctrl+P billentyűkombináció hatására jelenik meg a nyomtatási kép, amely mellett beállíthatjuk a nyomtatási tulajdonságokat is
(lásd a 70. ábrát).
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69. ábra. A kinyomtatandó dokumentum nyomtatási képe (Explorer)

Oldalbeállítások
Az Explorerben a Fájl/Oldalbeállítás paranccsal, vagy a Nyomtatási kép nézet
Oldalbeállítás ikonjával, illetve az Alt+U billentyűkombinációval megjelenített párbeszédpanelen állítjuk be az oldal tájolását álló vagy fekvő formátumra, a papír méretét, a margókat, a fej- és láblécet (amely minden nyomtatott oldalon megjelenő
információt, például oldalszámozást jelent) és számos más, a rendelkezésünkre álló nyomtatótól függő lehetőséget.
A Chrome böngészőben a nyomtatási kép mellett állítjuk be a
főbb oldaltulajdonságokat. A részletesebb beállításhoz kattintsunk a
További beállítások vagy a Nyomtatás a rendszer párbeszédablakán keresztül hivatkozásra, illetve nyomjuk meg a Ctrl+Shift+P
billentyűkombinációt (lásd a 71. ábrát)!
Sajnos a nyomtatásra nem felkészített weblapok esetében a papírméret megváltoztatása, a kinyomtatott méret százalékos csökkentése, a margók beállítása sem hoz mindig elfogadható eredECDL - Számítógépes alapismeretek
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ményt. Ezeknél javasoljuk a teljes tartalom kimásolását (vágólapra)
és beillesztését egy Word dokumentumba, majd annak nyomtatását.

70. ábra. Nyomtatási kép és oldalbeállítás a Chromeban

Nyomtatás
A nyomtatást a Nyomtatási kép nézetből, vagy a Fájl, illetve a helyi
menü Nyomtatás parancsával, valamint a Ctrl+P billentyűkombinációval indítjuk (lásd a 71. ábrát).
Az Általános párbeszédpanel-lapon adjuk meg a példányszámot
és a nyomtatandó oldalakat, valamint a használandó nyomtatót,
amelynek tulajdonságait, például a lapadagolót, a papírméretet, a
színes nyomtatást a Beállítások gombra kattintva állítjuk be.
Ha a nyomtatandó weblap kereteket (a böngésző ablakát több
részre osztó „frame”-ket) tartalmaz, akkor a nyomtatandó kereteket
a Beállítások párbeszédpanel-lapon határozzuk meg (lásd a 60.
ábrát). Nyomtathatjuk a teljes oldalt, ahogy a képernyőn megjelenik
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– általában ez jár a legtöbb hibával. Ilyenkor ugyanis a gördíthető
keretek éppen nem látszó tartalmai nem nyomtatódnak ki.

71. ábra. A nyomtatás paraméterezése

A kurzort tartalmazó, illetve azt a keretet, amelyre a nyomtatás indítása előtt kattintottunk a Csak a kijelölt keretet választókapcsolóval
nyomtathatjuk ki, míg a Minden keretet külön rádiógomb a weblap
összes keretének tartalmát kinyomtatja (ez viszont eléggé papírpazarló megoldás, ha sok apró keret van az oldalon). Az utóbbi két
választás ugyanakkor a keretek teljes tartalmát kinyomtatja, még
akkor is, ha a képernyőn csak kisebb részük látható.
Ezeket a lehetőségeket a Nyomtatási kép nézetben listamezőben állítjuk be. Ilyenkor a nézet alján látható navigációs
gombokkal áttekinthetjük, hogy melyik
oldalra mi kerül.
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72. ábra. Keretes dokumentumok beállítási lehetőségei

Nagyon hasznos lehet a párbeszédpanel-lap két alsó jelölőnégyzete, amelyet minden dokumentumnál használhatunk.
A Hivatkozott dokumentumok nyomtatása jelölőnégyzet bejelölésével elérhetjük, hogy kinyomtassuk nemcsak az aktuális weblapot, hanem az azon hivatkozott összes dokumentumot is. Ez esetenként rengeteg nyomtatást jelenthet (gondoljunk csak a hírportálok vagy az Origó sok hivatkozására).
A Hivatkozások táblázatának nyomtatása jelölőnégyzettel a kiválasztott vagy az összes keretben található hiperhivatkozások listáját is kinyomtatjuk. Ekkor a weblap kinyomtatása után egy új oldalon, táblázatban jelenik meg a hivatkozó parancsikon szövege és a
hozzá tartozó internetcím.

Összefoglalás
A fejezet elején eltökéltük, hogy megismerkedünk a web
tartalmának módszeres kiaknázására szolgáló eszközökkel. Bár a megfelelő gyakorlat elsajátításához a bemutatottaknál sokkal több példa megoldására lenne szükség, ezt az
Olvasóra bízzuk. A kötet terjedelmét nem kívántuk kezelhetetlen és
drága méretűre duzzasztani. Javasoljuk, hogy a további gyakorláshoz mindenki találjon ki a bemutatott feladatokhoz, és a többi, tárgyalt témához (például a nyomtatáshoz) hasonló gyakorlatokat.
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A kommunikáció legősibb formái közé tartozik a beszéd
és bár nem olyan régi, de igen szép múltra tekinthet viszsza az írásbeli kommunikáció is. A számítógépek megjelenésével e hagyományos kommunikációs csatornák is (részben
adaptálva az új technológiához) megjelentek a hálózatokon. Az
egyik legnagyobb szoftvercég, a Microsoft hosszú évek óta foglalkozik az írott szöveges, hang és kép üzenetek előállításával, továbbításával és fogadásával.
A fejlesztés eredménye az ingyenes, a Microsoft internetes letöltő
központjától bárki számára hozzáférhető internetes programcsomagja, amelynek részei az Internet Explorer webböngésző,
a Skype, Net Meeting hálózati kommunikációs, valamint egyéb multimédiás kiegészítő programok. A fejlettebb levelezési és más (például csoportos) szolgáltatások számára pedig a Microsoft Outlook
programot ajánlják (ez nem ingyenes). A Windows rendszerekben
korábban elérhető Outlook Express levelező és hírolvasó program
helyett most a Windows 7-10 regisztrált felhasználóinak a Windows
Live Mail, Outlook.com levelező programot ajánlják, amely online
levelezés-kiszolgálót használ. Ezzel bárhonnan küldhetünk elektronikus postát, kezelhetjük határidő naplónkat (benne eseményeket,
ismétlődő eseményeket vehetünk fel), ismerőseink névjegyeit.
A mobilkommunikáció (hang, SMS, MMS) terjedése kissé háttérbe szorította a már hagyományosnak tekinthető elektronikus levelezést, de a hosszabb levelek, illetve mellékletek küldésének ma is ez
a szinte kizárólagos eszköze. A rövidebb üzenetek hibrid megoldással pedig olvashatók SMS képes mobiltelefonokban, valamint a legújabb hordozható digitális személyi asszisztensként emlegetett zseb
PC-ken, azaz a PDA-kon is.
Az alábbi fejezetekben a Windows Live Mail levelezési szolgáltatásaival ismerkedünk meg (kis kitekintéssel az Outlookra).
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje két óra.
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Fogalmak és szakkifejezések
Az elektronikus levelezés alapelve szerint levelezési kiszolgálók (a
postának megfelelő berendezések) tartalmazzák a felhasználói postafiókokat, amelyekbe fogadják a felhasználók számára küldött leveleket és a levélhez csatolt mellékleteket. A levelek olvasásához a
telekommunikációs hálózaton keresztül érjük el felhasználói postafiókunkat és töltjük le személyes üzeneteinket. A további részekben a
levél, e-mail, üzenet szavakat egymás szinonimájaként használjuk.

Az e-mail cím felépítése és szerkezete
A legfontosabb a levelezésben részt venni szándékozó számára az
elektronikus postafiók létrehozása, ami együtt jár egyedi azonosítója, azaz e-mail címe beszerzésével. Ezt megkaphatjuk már akkor is,
amikor egy szolgáltatóval megállapodunk internet előfizetésünkről,
de léteznek ingyenes levelező rendszerek is (Freemail, Yahoo stb.).
Ez utóbbiak segítségével akár több, saját levélcímre is szert tehetünk. Ennek az az értelme, hogy különböző célra más-más levélcímek használhatók. Kézenfekvő például, hogy egy vállalkozás alkalmazottjaként hivatalos levélcímünket és postafiókunkat, magánlevelezésünkhöz saját, egyéni postaládánkat használjuk. Sokan külön
levélcímet használnak ezek mellett a különböző regisztrációk számára is. Ezek ugyanakkor olvashatók egyetlen levelező programban, így a Windows Live Mail, illetve az Outlook programban is, ha
megnyitjuk az összes postafiókot.
A levelek célba érkezésének alapfeltétele a helyes címzés. Az
elektronikus levélcím a következőképpen épül fel: név@kiszolgáló.
ahol:
név:
a felhasználónak az adott levelezési kiszolgálón egyedi azonosítója,
@ (kukac) angolul at, a levélcím kötelező része,
kiszolgáló az a levelezőszerver, amely a postafiókunkat tárolja, tehát itt érhetők el leveleink.
A levélcím rendszerint az angol ábécé betűit, számokat és egy-két
írásjelet tartalmazhat. Mivel a felhasználói_név ezek figyelembe vételével szabadon választható (egyetlen kikötés, hogy egyedinek kell
lennie), például szokásos formák a vezeték és keresztév összekapcsolásával:
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kovacs.gabor@freemail.hu,
kovacs_gabor@freemail.hu,
kovacsg@mailbox.hu,
gkovacs@yahoo.com.

POP3 és SMTP
Amikor egy szolgáltatóval megállapodunk internet előfizetésünkről,
a postafiókcímünk mellé megkapjuk a levelet fogadó (POP3) és a
leveleket kiküldő (SMTP) szerverek adatait is. Ezeket az Outlook,
illetve a Windows Live Mail postafiókjainak testre szabásánál adjuk
meg, így a legközelebb elérhetjük az e szervereken tárolt postafiókunkat.
A levelező rendszerek beállításától függ, hogy a személyi számítógépünkre letöltött levelek egy példánya megmarad-e a kiszolgálón. Ha úgy állítjuk be, hogy igen, akkor egy másik helyszínről (például munkahelyünk után otthonról) megnyitott postafiókban is megtaláljuk ugyanazt a levelet.
A kiszolgálókkal kapcsolatos további fontos információ, hogy a
levelező szerveren tárolt postafiók tároló kapacitása rendszerint korlátozott, általában 1 és 5-10 MB között mozog. Ha leveleinket nem
olvassuk le rendszeresen, vagy a postafiókot nem ürítjük ki, archiválunk (mentjük a leveleket a kiszolgálóról saját háttértárolónkra), akkor a számunkra fenntartott postafiók megtelhet. Ilyenkor további
üzenetek fogadására nincs lehetőségünk mindaddig, amíg a fenti
módokon tárhelyet nem szabadítunk fel.

Az elektronikus levelező rendszerek előnyei
Sokféle elektronikus levelező rendszer létezik, ezeknek úgynevezett
kliens oldali része a levelezőprogram, amelyből szintén többfélét
használhatunk (Microsoft Office Outlook, a Windows Live Mail,
Eudora Light, Pegasus Mail, Netscape stb.). Ezek közül a szolgáltatások, a felhasználói felület nyelve, a támogatások, valamint az ár
figyelembe vételével választhatunk. Mindegyik rendszerre jellemző
azonban:
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a hagyományosnál lényegesen gyorsabb kézbesítés, ami miatt kiérdemelte e szolgáltatás a nyelvmagyarítóktól a „villámposta” nevet,
a hagyományosnál lényegesen olcsóbb,
egy levél egyszerre több címzettnek küldhető (körlevélként),
egyszerűbb a tárolás,
a levelek rendszerezhetők,
a levelekhez fájlmellékletek csatolhatók,
a levelek és a mellékletek tovább szerkeszthetők,
az e-mail postafiók különböző helyekről is elérhető.

Az internetes etikett („netikett”)
Az interneten keresztül, levelezéssel végzett kommunikáció alapszabályait nevezik netikettnek. Ez írott és íratlan ésszerűségi és
udvariassági megfontolásokból született, betartása mindenképpen
tanácsos. Különösen, ha hasonló megbecsülést, megértést másoktól is elvárunk.
Néhány ilyen szabály16:
Ha munkahelyünkön keresztül levelezünk, akkor munkáltatónként eltérő szabályok vonatkozhatnak az elektronikus levelek tulajdonjogára.
Könnyítsük meg a címzett dolgát. Egyes levelezőprogramok levágják a válaszcímet tartalmazó fejlécinformációkat. Az üzenetek végére érdemes egy, esetleg két sort írni, hogy miképpen érhetnek el. Ezt a fájlt már előre elkészíthetjük, és az üzenetek végére illeszthetjük, ha levelezőprogramunkban lehet, intézzük ezt
automatikusan. Az internetes szóhasználat ezt "sig" vagy
"signature" fájlnak nevezi, melyet a névjegykártya helyett alkalmaznak (a különböző célokhoz eltérő sig fájl készíthető). Ez a
fájl ne legyen négy sornál hosszabb.
Címezzünk körültekintően. Egyes címek csoportot jelentek, a
cím mégis úgy néz ki, mintha egyetlen ember lenne. Ilyenkor a
csoport minden tagja olvashatja a levelet.

16A

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/kultura/rfc1855h.hun
dokumentum alapján.
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Célszerű meggyőződni a címzettségről is. Lehet hogy csak másolatot kaptunk (cc:) az eredeti helyett. Ilyenre nem feltétlenül
nekünk kell válaszolni. Ha ilyenre válaszolunk, akkor nézzük
meg és szükség szerint módosítsunk a címzetteken. Amikor már
csak két ember között folyik a kommunikáció, ne küldjük el ezeket a leveleket másoknak.
A levél tárgy (subject) mezőjét mindig töltsük ki, ebből a címzett
azonnal tudja, milyen ügyben kapta a levelet.
Ennek megfelelően válasz előtt ellenőrizzük a beérkezett levelek
tárgyát, sorrendjét (időrendben). Előfordulhat, hogy az, aki korábban segítséget (vagy felvilágosítást) kért, már írt egy levelet,
aminek az a lényege, hogy "Tárgytalan".
A hosszú, bizalmas vagy személyes üzenetek előtt szigorúbban
ellenőrizzük a címet. Helyes gyakorlat Long szót írni a hosszú
(100 sor feletti) üzeneteknek a tárgy mezőjébe, mert így a címzett tudhatja, hogy időt kell szánnia az elolvasására.
A levél legyen világos, lényegre törő. Sok címzett nem ingyen
olvassa a levelet, hanem hosszával arányos díjat fizet a kapcsolatért. Más idejét se raboljuk.
Legyünk tömörek a túlságos lényegre törés nélkül. Amikor egy
levélre válaszolunk, csak annyit idézzünk az eredeti anyagból,
hogy érthető legyen a válasz és ne többet. Rendkívül rossz szokás az egész levelet idézni a válaszban, töröljük ki a felesleget.
Az interneten ne küldjünk "lánc" levelet (amelyek folyamatosan a
teljes levelezés menetét, választ, viszontválaszt stb. tartalmazzák). Az ilyen levelek küldőinek a hálózati jogait rendszerint
csökkentik. Ha ilyesmit kapunk, akkor értesítsük a helyi rendszeradminisztrátort.
A szövegsorok ne lógjanak túl a képernyőn, azaz a címzettnek
ne kellje görgetnie a dokumentumot. Egy sor 60-72 karaktert tartalmazzon, a sorok végét Enter billentyűvel zárjuk le.
Az interneten keresztüli levelezés nem biztonságos, kivéve valamilyen rejtjelező eszköz (szoftver vagy hardver) használatával.
Ezzel együtt ne írjunk semmi olyasmit egy elektronikus levélbe,
amit nem küldenénk el nyílt postai levelezőlapon.
Tiszteljük a szerző jogait a másolt anyaggal kapcsolatban, erre
vonatkozóan külön törvény is létezik.
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Ne változtassunk a továbbküldött, vagy újrapostázott levelekben
az eredeti szóhasználaton. Ha az eredeti egy nekünk írt személyes üzenet volt, és egy csoportnak akarjuk továbbadni, akkor
ehhez előbb kérjünk engedélyt a feladótól.
Leveleinkkel az egész világon szétszórt címzettekkel kommunikálhatunk. Vegyük figyelembe az időeltolódást: lehet, hogy
azonnali választ váró levelünk címzettje éppen alszik. Adjuk meg
a lehetőséget, hogy felébredjen, munkába menjen és belépjen,
mielőtt úgy döntünk, hogy a levél nem érkezett meg, vagy a címzett nem törődik vele.
Gondoljunk arra, hogy más emberek is elfoglaltak, nincs idejük
az internet ill. annak belső működésére vonatkozó kérdésekre
válaszolni. Ne küldjünk kéretlen információkérő leveleket levelezési listából átvett címre.
Szoftver- és rendszerproblémák elhárításhoz a közelben keressünk inkább segítséget. Ha valamilyen megkérdőjelezhető vagy
illegális anyagot kapunk, hibás működést tapasztalunk, akkor a
legtöbb szolgáltatónál a "postmaster" címre írhatunk, mert ezt a
címet legtöbbször megfelelő tudással bíró ember olvassa.
Ne feledjük, hogy a címzett is emberi lény, méghozzá olyan, akinek kultúrája, nyelve, humora egészen más is lehet, mint a miénk. Dátumformátumok, mértékegységek, idiómák sem mindenütt ugyanazok.
Legyünk választékosak, ne szegényítsük nyelvünket.
A kézíráshoz hasonlóan használjuk vegyesen a kis- és nagybetűt. A CSUPA NAGYBETŰ ORDÍTÁST FEJEZ KI!
Hangsúlyozásra szimbólumokat használjunk. *Erre* gondoltam.
Használj aláhúzás jeleket aláhúzásra. A kedvenc könyvem a
_Háború és béke_.
Használj "mosolygókat" (smiley) a hangszín jelzésére, de bánj
velünk takarékosan. (Például :-) mosolygás, :-( szomorúság, :’-(
sírás, ;-) kacsintás, :-| közömbös, >: mérges, :> gúnyos, B) szuper). E karakterkombinációk némelyikét a levelek írására használt Word automatikusan szimbólummá alakíthatja ().
Egyes internetes levelező rendszerekben ehhez komoly appará-
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tust biztosítanak17, de ne feltételezzük, hogy egy "mosolygó"
szerepeltetése rögtön eléri, hogy a címzett egyetértsen velünk,
vagy hogy egy egyébként bántó megjegyzés élét elvegye.
Egy jó ökölszabály: legyünk konzervatívak a küldésben és liberálisok a fogadásban. Ne küldjünk indulatos levelet (ezeket
"flame"-nek nevezzük) még akkor sem, ha provokálnak. Másik
oldalról viszont, ne lepődjünk meg, ha ilyen levelet kapunk, és
okosan tesszük, ha nem válaszolunk ezekre.
Aludjunk egyet, mielőtt érzelmektől fűtött választ küldenénk egy
üzenetre. Ha biztosan erős érzéseink vannak egy tárgyról, akkor
helyezzük azt FLAME ON/OFF jelek közé. Például: FLAME ON:
Ez a fajta vita nem méltó arra a sávszélességre, ami a továbbításához kell. Teljességgel illogikus és érvekkel alá nem támasztott. A világ többi része is egyetért velem. FLAME OFF.
Ne írjunk vezérlő karaktereket vagy nem-ASCII karaktereket,
kivéve, ha a programunk elkódolja ezeket, vagy MIME
attachment formájában küldjük. Ha elkódolva küldünk valamit,
akkor próbáljunk megbizonyosodni arról, hogy a címzett vissza
tudja majd kódolni azt. Magyar ékezeteket csak akkor használjunk, ha azt a fogadó megjeleníteni képes, különben így jelenhet
meg: KristĂłf PĂŠtery (ehelyett jobb a repülő ékezet, például
Pe’tery Kristo’f).
Ahogy egy levél (ma) nem lehet privát, úgy a levél (és a news) is
(ma még) hamisítható, megváltoztatható. A változtatásokat nem
mindig lehet felismerni (könnyen), így célszerű a józan ész alapján ellenőrizni egy üzenet valódiságát, mielőtt elhisszük azt,
szükség esetén hívjuk fel a feladót
Küldjünk egy rövid választ a feladónak, hogy megkaptuk a levelét, ha úgy gondoljuk, hogy a levél fontossága szükségessé teszi
ezt. Tegyük meg ezt akkor is, ha részletesen válaszolni csak később lesz időnk.
Az, hogy egy adott beszélgetésből ki mennyit ért meg, az erősen
függ az adott szituációtól. Egy adott e-mail környezetben megtanult normák nem feltétlenül vonatkoznak általában az internetet

17

Animált ábrákat is találunk a http://www.smileyworld.com/dictionary/ címen.
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használó emberekkel vonatkozó kommunikációra. Legyünk óvatosak a helyi szlenggel és a helyi rövidítésekkel.
Egy e-mail üzenet szállítási költsége nagyjából egyenlő a feladónál és a címzettnél (vagy szervezeteinél). Ez alapvetően eltér a hagyományos levéltől, a telefontól, a rádiótól, és a TV-től.
Egy levél elküldése konkrétan hálózati szélességbe, diszk helybe, és CPU időbe is kerülhet. Ez az alapvető gazdasági oka,
amiért nem illik kéretlen hirdetést küldeni e-mail-ben. (Ez ráadásul tilos is sok helyen.)
Ne küldjünk nagytömegű kéretlen információt az embereknek.
Ha a levelezőrendszerünk képes automatikus továbbküldésre,
akkor vigyázzunk, hogy ne lépjen fel a rettegett "továbbítóhurok".
Ez úgy jöhet létre, ha sok gépen állítjuk be az automata továbbítást, úgy, hogy egy nekünk küldött üzenet az egyik géptől a másikig utazik, majd a következőre és így tovább egészen addig,
amíg visszaérkezik az első címre a levél... (ennek elkerülésére
nem mindenütt lehet automatikusan továbbküldött levelet továbbküldeni).

Biztonsági megfontolások
Az elektronikus levelezés adatbiztonsági kérdései szerteágazóak.
Egyrészt vigyáznunk kell a bejövő levelekkel, amelyeknek címzettjei
vagyunk, másrészt a küldött titkos vagy bizalmas tartalmú leveleink
esetén biztosítanunk kell, hogy a levél tartalma csak az illetékesek
számára legyen hozzáférhető. Sokszor fontos a feladó személyazonosságának egyértelmű azonosíthatósága is.

A kéretlen levelek érkezésének lehetősége
Újabban egyre nagyobb tömegben érkeznek a nem kért levelek,
amelyet angolul spam-nek neveznek (eredete a löncshús – melyet
akkor is kapunk, ha nem kérjük, és más nincs). Ezek, mint a hirdetési szórólapok a postaládánkban egyre csak gyűlnek, és idővel elérhetik a szolgáltatásleálláshoz szükséges kritikus tömeget. Ezen
kívül rengeteg időt rabol el a címzettektől ezeknek a leveleknek a
rendszeres ellenőrzése, törlése.
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A kéretlen reklámlevelek 1994. március 5-én indultak világhódító
útjukra. Ekkor küldte el a Canter and Siegel ügyvédi iroda levelét az
Usenet hírcsoportjaira, amelyben egy amerikai zöldkártya sorsolásra hívták fel a figyelmet. A technika rohamosan elterjedt, mivel hatékonyan nem léptek közbe, így a szinte ingyenes hirdetések teljesen
elárasztották a fórumokat. A spamelők ezt követően kezdtek az
elektronikus levelezéshez fordulni, de a Brightmail felmérése szerint
ma már az összes levél több mint hatvan százaléka kéretlen reklámlevél. Egyes elemzők szerint a világon csak ez, többmilliárd dolláros
károkozást jelent. Az előrejelzések szerint 2004-re az e-mailen terjedő levélszemetek számát 34,8 milliárdra becsülik (Radicati Group
elemzése).
A másik veszély, hogy e levelek egy részét vírusok generálják
egy fertőzött gépről, amelyre, vagy amely felhasználója valamelyik
partnerének levelet küldtünk, illetve címjegyzékében szerepelünk.
Ezt kihasználva a vírusok roppant gyorsan terjednek.
Védekezésül, ha tudunk alkalmazzunk levélszemét-szűrő eszközöket. Ilyen speciális szoftvereszközök beszerezhetők néhány tízezer forintért. Ha nem akarunk rá költeni, akkor is megtehetjük
azonban, hogy az ilyen leveleket küldő helyeket felvesszük a levélszemét-küldő helyek listájára. A legközelebb innen beérkező levél
már egy külön, olvasás nélkül vagy automatikusan törölhető mappába kerül.
Sajnos ez a módszer csak a kéretlen leveleket tömegesen kibocsátó, erre szakosodott „marketingvállalkozások” esetében lehetséges, a vírusok által generált levelek jöhetnek ügyfeleink, ismerőseink gépéről is. Ilyenkor, ha gyanús tartalmú levelet kapunk, azt ne
nyissuk meg, mellékleteit ne bontsuk ki, mert ezzel lehetőséget biztosítunk a vírus szaporodására. Szükség esetén értesítsük a feladót, vagy telefonon kérdezzük meg, valóban ő küldte-e a levelet.
Az általános biztonsági kérdéseknél már említettük, hogy az
egyik bűnözési mód éppen azon alapul, hogy művelői másnak adják
ki magukat, mint amik. Például a Microsoft nevében frissítést, vírusirtót küldenek, amit a gyanútlan felhasználó – bízva a feladóban –
azonnal kinyit. Tudnunk kell azonban, hogy ilyen módon sem a Microsoft, sem más cég nem terjeszti saját szoftvereit. Az internetes
letöltésnek biztonságos csatornái is vannak, amelyeket elérhetünk a
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cégek honlapjáról. Az pedig módfelett gyanús, ha egy ilyen akcióban még személyes adatainkra, folyószámla és kártyaszámunkra is
kíváncsiak (egyes csali levelekben az eredeti, a bankéhoz teljesen
hasonló megjelenéssel, sőt a bankok honlapjára mutató hivatkozásokkal is találkozhatunk). E leveleket azonnal és véglegesen töröljük. A visszavonhatatlan törléshez jelöljük ki a levelet a postafiókban
és nyomjuk meg a Shift+Del billentyűkombinációt.

A digitális aláírás fogalma
A fentebb ismételten bemutatott csali levelek nem tehetnek kárt, ha hitelességükről (hiteltelenségükről) meggyőződhet a felhasználó. E célra szolgál a digitális aláírás,
amely egyértelműen azonosítja a feladót. A bizalmas tartalmat, így a
digitális aláírást is titkosítjuk. A titkosítás és digitális aláírás szolgáltatások általában az úgynevezett nyilvános kulcsra (PKI, más néven
aszimmetrikus titkosítási rendszerre) épülnek. A rendszert 1976-ban
Whitfield Diffie és Martin Hellman fejlesztette ki.
Ennél a megoldásnál a szimmetrikus titkosítási módszerrel
szemben üzenetek titkosításra, illetve a titkosított üzenet visszafejtésére két különböző kulcsot használnak. Az üzenetek titkosítására
szolgál a nyilvános kulcs, melyet bármely felhasználó megkaphat,
de az üzenet visszafejtésére nem alkalmas. A digitális aláírásként is
használható személyes (privát) kulcs segítségével lehet a levél tartalmát visszafejteni.
Minden felhasználó létre hozhat a maga számára egy nyilvános –
titkos kulcspárt. Ezután a nyilvános kulcsot minél szélesebb körben
ismertté kell tenni (például levélben, weblapon), a személyes titkos
kulcsra pedig magától értetődően vigyázni kell. Az üzenetküldő levele titkosításához a fogadó nyilvános kulcsával kódolja üzenetét. A
nyilvános kulcs ismerete nem segít a titkos kulcs megfejtésében,
ezért ha egy üzenetet valaki nyilvános kulcsával kódoltunk, akkor
azt már csak a címzett fejtheti vissza, a feladó, azaz mi magunk
sem, hiszen nálunk csak a címzett nyilvános kulcsa van meg.
A digitális aláírás a feladó privát kulcsa, illetve a levél szövege
alapján kerül a levélhez csatolásra. A digitális aláírás hitelességét,
valamint a levél szövegének érintetlenségét a címzettek a nyilvános
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kulcs segítségével ellenőrizhetik. Ehhez a levelet saját személyes
kulcsunkkal kódoljuk, egy ellenőrző összegszámot képezünk a levélből, amelyet így digitálisan aláírtunk. A levél akkor tekinthető hitelesnek, ha a nyilvános kulccsal visszafejthető a levél, és a képzett
kód megegyezik a nyilvános kulccsal.
Tehát a hitelesítendő üzenetnek nem kell titkosítottnak lennie (bár
elképzelhető), itt a legfontosabb a dokumentum sértetlenségének és
származási helyének igazolása. Így az üzenet hitelesítésére a saját
titkos kulcsunkat használjuk. Az üzenetből képezünk egy, az üzenetnél jóval rövidebb számot. Ez az ellenőrző összeg, amelyet a
dokumentum "ujjlenyomatának" is neveznek. Ezt a számot kódoljuk
a saját titkos kulcsunkkal.
A címzett az üzenetet csakis a mi nyilvános kulcsunkkal tudja "kinyitni", ebből meggyőződhet arról, hogy az üzenetet valóban mi
küldtük. Ezzel a kézírással aláírt dokumentumokhoz hasonlóan
nemcsak azt garantálhatjuk, hogy kitől származik az üzenet, hanem
azt is, hogy az üzenet eredeti. Az elektronikus "okirat-hamisítás"
elkerülése érdekében érdemes ezért privát kulcsunkra a fontosságának megfelelő szinten vigyázni.

Windows Live
Korábban, a Windows XP-től volt néhány olyan hasznos alkalmazás, amelyet a rendszerrel telepítettünk, most meg hiányolhatunk.
Ezek nem vesztek el, csak kissé átalakultak. Most az interneten keresztül a http://download.live.com/ címről tölthetjük le ezeket (akár
magyar nyelven is: http://explore.live.com/worldwide-downloads ).
Ez a cím jelenik meg akkor is, ha a Start menü kereső mezőjébe a
Windows Live kifejezést írjuk (lásd a 73. ábrát).
A Windows Live Essentials csomag letöltésével (rendszergazdaként) egyszerre letölthetjük és telepíthetjük a következő alkalmazásokat:
 Messenger: az azonnali üzenetküldés eszköze, amely a régi
Chat (Csevegés) program helyébe lépett,
 Mail: levelező kliens, az Outlook Express programot pótolja,
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 Writer: blogszerkesztő program, amely a legtöbb blogszolgáltatónak megfelelő, képeket, videókat is tartalmazó irományokat
segít készíteni,

73. ábra. A Windows Live rendszer a Firefox böngészővel is megfér

 Fotótár: képek szervezésére, rendszerezésére és szerkesztésére alkalmas program,
 Movie Maker: a digitális videokamerákkal készített felvételek
konvertálására, szerkesztésére,
 Családbiztonság: a gyerekek biztonságosabb nethasználatát
támogató alkalmazás,
 Toolbar: a gyorsabb és hatékonyabb internethasználat eszköze.
A Movie Maker a DirectX9 bizonyos összetevőinek telepítésével
járhat együtt. Előfordulhat, hogy a webes telepítés a kis sávszélesség miatt nem indul el azonnal. Ilyenkor előnyösebb a Próbálja
meg újból hivatkozásra kattintva letölteni a teljes telepítő készletet,
amelyet aztán helyi menüjének Futtatás rendszergazdaként parancsával indítsunk el.
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E fenti hosszadalmas bevezető után indítsuk el levelező programunkat. Mivel ez az ECDL oktatóanyag a Windows 7-10 felhasználóinak szól, számukra kézenfekvő a Windows Live Mail levelezőprogram használata. Ezzel a szolgáltatással helyettesíti a Microsoft
az Outlook Express programot, amely kimaradt a Windows 7 rendszerből. Ahhoz viszont még külön kellett valahol e-mail címért regisztrálnunk, most viszont a levelező kiszolgálót, tárhelyet, e-mail
címet egyaránt megkapjuk.

A levelező szoftver megnyitása és bezárása
A Windows Live Mail programot a Windows 7-10-ben a korábbiaktól
eltérő módon indíthatjuk, tekintettel arra, hogy online szolgáltatásról,
vagyis egy webhely eléréséről van szó. Első esetben a Start menü
megjelenése után írjuk a keresőmezőbe a Windows Live vagy a Mail keresőszavakat és nyomjuk meg az Enter billentyűt (a Microsoft
Office Outlook megnyitási módja azonos bármely más programéval)!
A találati lista is a Start menüben jelenik meg, válasszuk innen a
Windows Live Mail szolgáltatást! A későbbi indításokhoz célszerű az
Internet Explorerben a
Hozzáadás a Kedvencek sávhoz gombbal
felvenni a bejelentkező ablakot a kedvencek közé.
Az indítás után a levelezőprogram ablaka azonnal megjelenik
(lásd a 63. ábrát). A bejelentkező ablakban első alkalommal regisztrálnunk kell, amihez a Regisztráció gombra kattintunk, megadjuk
adatainkat, amelyeket később a Bejelentkezés során is használhatunk.
A későbbiek során gyorsíthatjuk a bejelentkezést, ha bejelöljük a
Felhasználónév tárolása és a Jelszó tárolása jelölőnégyzeteket.
Ez utóbbit azonban csak akkor tegyük, ha olyan gépen dolgozunk,
amelyhez más nem fér hozzá. Biztonsági szempontból például nem
tanácsos ezt a párost eltárolni egy könyvtárban vagy webkávézóban
használt gépen.
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74. ábra. Programindítás a Start menüből

A telepítést követően a Windows Live Mail program megjelenik a
Start menüben is. A program neve után látható  ikon fölé mozgatva a kurzort megjelennek a legfontosabb funkciók is, amelyek kattintással indíthatók.

75. ábra. A Windows Live Mail program a Start menüben
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Természetesen arra is lehetőségünk van, hogy akár több, külső
szolgáltatónál nyilvántartott e-mail postafiókunkat felvegyük, így
ezeket egyetlen alkalmazásban érhetjük el. Lényeges, hogy akár az
első postafiók megadásakor, akár később, az E-mail fiók felvétele
paranccsal indított további fiókok felvétele során, mindig az internetszolgáltatónktól kapott kiszolgáló nevet adjuk meg a Kimenő kiszolgáló mezőben, míg A beérkező levelek kiszolgálója többféle
lehet (ahány postafiókunk van – lásd a 76. ábrát).

76. ábra. Beállítjuk a postafiókot

A 77. ábrán látható a levelezőprogram összes fő funkciója. Innen is
indíthatjuk a levelek vagy hírfiókok olvasását, a levelek írását, valamint a címjegyzék kezelését.
A munka végén az ablakzáró
ikonra kattintunk, vagy a
Fájl menü Kilépés parancsát használjuk.
A Windows Live Mail program alkalmas arra, hogy más postafiókokat is integrálva azokat egyetlen felületen kezelje. A postafiókok
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beállítását a Fiókok lapfülön végezzük. Itt három funkciót választhatunk: új fiókot veszünk fel (E-mail), hírcsoporthoz csatlakozunk
(Hírcsoport), vagy módosítjuk egy korábban felvett és kiválasztott
postafiókunk tulajdonságait (Tulajdonságok).

77. ábra. A Windows Live Mail rendszer ablaka

Az Otthoni lapfülön találjuk a levelezéssel kapcsolatos legfontosabb
funkciókat mint: a levelek olvasását, írását, továbbítását, törlését,
áthelyezését másik mappába, figyelés, jelölés beállítását. Arra is
módunk van, hogy az eltérő kódolással érkezett üzeneteket olvashatóvá tegyük. Választhatjuk az Eszközök  Offline munka funkciót is – ha leválunk a hálózatról –, hogy tovább olvashassuk, írhassuk leveleinket. Amikor legközelebb a hálózatra csatlakozunk az
Eszközök  Kapcsolódás paranccsal, a program elvégzi a szinkronizálást, vagyis fogadja az offline munka közben érkezett leveleket és elküldi azokat, amelyeket mi írtunk.
A Mappák lapfülön rendezhetjük el a leveleket, a Nézet lapfülön
a munkaablak megjelenését szabályozhatjuk.
A Microsoft Outlook program ennél valamivel több lehetőséget
biztosít, de ez köszönhető annak is, hogy ez a program nem ingye-
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nes. A különbségek főképpen a csoportos munkavégzés, közös
határidőnapló kezelés terén jelentkeznek.

78. ábra. Az Outlook professzionális levelezőprogram többre képes

A levelezőprogram ablaka
A levelezőprogram felhasználói felületének néhány eleme már más
programokból is ismert lehet, egyes elemei viszont speciális rendeltetéssel készültek (lásd a 77. ábrát). A munkaablak fő részei: menü,
eszköztár, munkaterület, állapotsor.
A menü tartalmazza a programban kiadható összes parancsot. A
Windows Live Mail program egyetlen, hagyományos menüvel rendelkezik, amelyet a
Fájl gombból nyithatunk le (lásd a 66. ábrát). Az Office programokból ismert gyorselérési eszköztár menüjében az eszköztár tartalmát állítjuk be és megjelenését, valamint a
szalagok méretét szabályozzuk.
Az eszköztárak a korábbi menüs parancsokat helyettesítik. Tartalmuk vagy a gyorselérési eszköztárban, vagy a címsor alatti, lapfülekkel kiválasztható szalagokon jelenik meg („szalagmenü”).
A munkaterület teszi ki az alkalmazásablak legnagyobb részét,
mely további részekre bontható. Így itt bal oldalt megtaláljuk a mapECDL - Számítógépes alapismeretek
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pákat tartalmazó szerkezeti panelt, ha benyomjuk a Nézet szalag
Tárolómappák gombját. A gyorsnézetek alatti parancsikonok segítségével válthatunk a munkaablakba töltött (levél, névjegy, névjegyalbum, hírcsatorna, hírcsoportok) tartalomban. A parancsikonokat a
Kis parancsikonok gombbal lekicsinyíthetjük.

79. ábra. A Windows Live Mail menüje és gyorselérési eszköztára

A Nézet szalag Elrendezés csoportjában állíthatjuk be a főbb ablakrészek megjelenését. A megjelenített ablakrészek aránya megváltoztatható az egyes részek közötti határvonal elhúzásával (lásd a
80. ábrát). A Témakörök bekapcsolásával az egy témához kapcsolódó leveleket csoportosíthatjuk.
Az Üzenetek szűrése gomb menüjéből kapcsolhatjuk be, hogy
az összes, a letöltött, az olvasott vagy olvasatlan üzenetek jelenjenek meg. A Nézet/Nézet testreszabása paranccsal szint megjelenítendő az üzeneteket szűrhetjük. A Gyorsnézetek gombbal megjelenített párbeszédpanelen kapcsolhatjuk be a gyorsnézetek terület
hivatkozásait, amelyekre kattintva a leggyorsabban válthatunk az
előre beállított nézetek között.
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80. ábra. A munkaterület felosztható, egyes részei elrejthetők

A Microsoft Office Outlookban a munkaablak fő elemei
megegyeznek az Windows 7 Live Mail programban alkalmazottakkal, így megtaláljuk a betekintő ablaktáblát (itt
olvasóablaknak nevezik, a betekintő az üzenet néhány sorát mutatja), a mappalistát (szerkezeti panelt), a levelek listáját, és természetesen a menüt és az eszköztárat is. A mappalista alatt látható funkciógomb-készlettel az Outlook szolgáltatásait gyorsan elérhetjük.
Mindkét programban használható a Keresés eszköztár, amely a
betekintőablak felett jelenik meg.
Az Outlook 2007 még nem vette át az Office 2007 rendszer többi
programjának új felhasználói felületét, amelynek leglátványosabb
eleme a szalag és az Office gomb. Az Outlook 2010-től viszont
megjelentek a szalagok is.
Alapállapotban a levelek felsorolásos listája mellett jelenik meg a
betekintőablak, mellette külön, nagyítható lapfüleken a Teendősáv,
valamint a közelgő találkozók figyelmeztetése és a napi feladatok
listája (lásd a 81. ábrát).
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Ha a Teendősávra kattintunk, akkor azonnal megnyílik a lapozható naptár az aktuális dátummal, alatta az aznapra érvényes találkozók, megbeszélések listája, alatta az aktuális feladatok listája. A
lista tetején újabb feladatot vehetünk fel, egyébként ide kerülnek
azok a levelek is, amelyet az áttekintő részben zászlóval jelöltünk.

81. ábra. A Teendősáv egy pillanatra felnagyítható

A fontos, zászlóval jelölt üzenetek kiszűrhetők ez összes üzenet
közül, de szintén szűrési szempontként alkalmazható az üzenetek
színkódolása is (lásd a 82. ábrát). A fontosságot jelző zászlók és
színek beállítása történhet a helyi menüből vagy az eszköztárból is.
Az üzenetekhez a
Kategorizálás ikonnal megjelenített vagy a
helyi menüben adjuk a színkategóriát, de létrehozhatunk kategóriakeresési mappát is.
A Mappa lapfülön a különféle szolgáltatásokhoz tartozó mappák
közül választhatunk, ezek közül a legfontosabbak megjelennek az
az ablak bal oldalán, az Outlook pulton is (az Outlook 2010 ablak
bal oldalán megjelenő, kinyitható-bezárható lista, ahonnan választhatjuk a levelek, naptár, névjegyalbum, feladatok, mappalista és
parancsikonok megjelenítését). A munkaterület jobb oldalán
az aktuális mappa tartalmát láthatjuk, alatta (vagy beállítás szerint
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mellette) a betekintő jelenik meg. Tehát a jobb oldalon látszik a levelek listája, amelyben áttekinthetjük a kiválasztott mappa tartalmát,
valamint műveleteket végezhetünk a levelekkel.

82. ábra. A fontosságot jelző zászlók és színek beállítása

A mappaszerkezetben az Outlook fő szolgáltatásaihoz kapcsolódó
mappák láthatók (lásd a 83. ábrát):
Beérkezett üzenetek: A beérkezett elektronikus levelek listája.
Félkövéren jelenik meg, ha van olvasatlan üzenet, amelyek darabszámát szintén láthatjuk.
Piszkozatok: Félbehagyott elektronikus leveleink átmeneti tárolására szolgál. Az ilyen levelek megnyithatók és szerkesztésüket folytathatjuk, vagy elküldhetjük.
Elküldött elemek: Elküldött elektronikus leveleink listája.

83. ábra. Az Elrendezés csoport gombjaiból érjük el a beállításokat

ECDL - Számítógépes alapismeretek

520

Első lépések az elektronikus levelezésben

Törölt elemek: Az Outlook programban a Del billentyűvel, vagy a
Törlés gombbal törölt elemek átmeneti tárolója. Az ide helyezett
elemek még visszanyerhetők, ez a törlés csak a szemetesvödör
ürítésével válik véglegessé. Az azonnali, végleges (visszavonhatatlan) törléshez itt is a Shift+Del billentyűkombinációt használjuk. Ekkor a törlés végrehajtását párbeszédpanelen kell megerősíteni.
Feladatok: A napirendbe felvehető feladatok listája.
Feljegyzések: A feljegyzés bármilyen típusú szöveges információ,
„cetli”, emlékeztető, amely az asztalra is húzható, hogy állandóan a
szemünk előtt legyen. Új feljegyzést létrehozhatunk a Ctrl+Shift+N
billentyűkombinációval is.
Javasolt névjegyek: Kapott elektronikus névjegykártyák.
Levélszemét: A program által automatikusan, vagy beállításaink
szerint ide juttatott, illetve manuálisan ide helyezett felesleges küldemények listája. Olykor – a törlés előtt mindenképpen – érdemes
áttekinteni, mert előfordul, hogy fontos levelek is idekeverednek.
Napló: Az Office dokumentumok és levelek követésének eszköze. Beállíthatjuk a naplózandó elemeket (lásd a 84. ábrát).

84. ábra. A követés beállításai
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Keresési mappák: Olyan, előre beállított keresések listája, amelyekkel gyorsan megoldhatók a legfontosabb feladatok. Például kigyűjthetők a fontos, az olvasatlan, vagy egy adott személytől érkezett levelek stb.
Naptár: Napi teendőink határidő-naplója. Különféle (éves, havi,
heti, napi) nagyításokban használhatjuk.
Névjegyalbum: Kapcsolataink, amelyeket felhasználhatunk a levelezésben és a találkozók összeállításánál is.
Postázandó üzenetek: Elküldésre szánt, de még nem továbbított
üzenetek átmeneti tárolója.
RSS-hírcsatornák: Az előfizetett hírcsoportok jelölésére szolgál.
Bármely funkciót is válasszuk, a választott funkciónak megfelelően átalakul a Kezdőlap szalag tartalma.
Az állapotsoron a program használatban lévő szolgáltatásával
kapcsolatos információkat olvashatunk le, például láthatjuk a beérkezett és olvasatlan levelek számát, illetve azt, hogy kapcsolódtunk
az internetre, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban dolgozunk.
A Nézet szalag Elrendezés csoportjának Beállítások parancsaival
megjelenített párbeszédpanelen be- és kikapcsolhatjuk a munkaterület elemeit, illetve meghatározhatjuk a betekintő ablaktábla helyzetét.
Az Outlookban a rendszerablak bal oldalán látható gombokkal nyitjuk meg és zárjuk be a fő szolgáltatások ablakait. Az innen kattintással választott szolgáltatás egy-egy
tárolt elemét szintén kattintással töltjük be az ablak fő részébe, itt
nézhetjük meg az üzenet, feladat részleteit, szerkeszthetjük névjegyalbumunkat. Ez utóbbiból egyébként hálózatos környezetben
mindjárt kettőt is elérhetünk: a globális, azaz a hálózatot üzemeltető
szervezet, cég, valamint személyes, csak általunk látható névjegyalbumunkat.

Egy és több e-mail üzenet megnyitása
A leveleket az internet-szolgáltatónknál bérelt, vagy reklámszolgáltatás fejében a felhasználók számára ingyenesen biztosított postafiókok fogadják. Ezek a kiszolgálók a nap 24 órájában és a hét 7 napján fogadják az üzeneteket, hacsak nincs üzemzavar. Az újonnan
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érkezett leveleinket, tehát a kiszolgálóról időnként le kell töltenünk,
ha kapcsolat nélküli üzemben dolgozunk. Az üzeneteket ilyenkor az
Otthoni lapfülön, az Eszközök/Küldés és fogadásÖsszes email fiók paranccsal töltjük le, ilyenkor a kapcsolat nélküli módban
írt leveleink is kiküldésre kerülnek (lásd a 85. ábrát). A Küldés/fogadásalmenü többi parancsával, vagy az eszköztár megfelelő nyomógombjának menüparancsaival megtehetjük azt is, hogy
csak küldünk vagy fogadunk, illetve csak meghatározott postafiókjainkat (adott kiszolgálókon) tekintjük át.

85. ábra. Levélfogadás vagy küldés egyéni kezdeményezésre

Folyamatos kapcsolat mellett a beérkezett üzenetekre a képernyőn
megjelenő figyelmeztető jel is utalhat. Ez különösen hasznos akkor,
ha az előtérben egy másik programmal dolgozunk, míg az Outlook a
háttérben teszi a dolgát. A jel a Windows Tálcán jelenik meg, és
mindaddig látható, amíg a levelet el nem olvassuk.
Ehhez váltsunk át az Outlook programra (például a Tálcán látható
figyelmeztető jelre kattintva), majd a Mappák ablakban válasszuk a Beérkezett üzenetek mappát,
utána a Mappák tartalma ablakrészben válasszuk ki
a
bezárt borítékkal jelzett levelet (lásd a 86. és a 87. ábrát). A
levél tartalma ekkor megjelenik a betekintőben. Hosszabb levelek
megnyitásához kattintsunk kétszer az elolvasandó levél sorára,
vagy adjuk ki a Fájl vagy a helyi menü Megnyitás parancsát, illetve
nyomjuk meg a Ctrl+O billentyűkombinációt.
Az üzenetek listájának fejrészén különféle jeleket (prioritás, melléklet, jelző) és oszlopneveket találunk (ezt egészítették ki az Outlo-
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okban a színkóddal). Ezekre kattintva rendezhetjük sorba az adott
tulajdonság szerint az üzeneteket. Az ismételt kattintás a rendezettség irányát megfordítja, például emelkedő sorrendből csökkenő sorrend lesz. Az irányt a feliratos oszlopokon az oszlopnév mellett
megjelenő jelek mutatják. A rendezést végezhetjük a Nézet/Rendezés almenü parancsaival is. A kiválasztást segítik az
üzenet küldője által beállított, vagy később általunk módosított jelölők. A prioritás piros felkiáltójelei jelzik az üzenet fontosságát, az
iratkapcsok az üzenethez csatolt mellékleteket.

86. ábra. Új üzenet érkezett a Live Mail programban

87. ábra. Új üzenet érkezett az Outlookban

A Microsoft Office Outlook 2007-ben megjelent nagyon
fontos új szolgáltatás a levélszemetek szűrése. Alapbeállítás szerint is rengeteg ilyen levelet „megfog” a program,
ezeket a Junk E-mail mappába helyezi. Egy-két hiba lehetséges,
azért időnként érdemes megnézni ezt a listát is, nem keveredett-e
véletlenül ide fontos levelünk. Ha igen akkor azt mellékleteivel
együtt akkor tekinthetjük meg, ha áthúzzuk egy másik mappába,
például a beérkezett üzenetek (Inbox) mappájába.
Ha a program egy üzenetet nem ítélt levélszemétnek, akkor azt
mi is áthúzhatjuk a Junk E-mail mappába, illetve használjuk a helyi
menü Levélszemét almenüjének parancsait – ezt az almenüt és
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tárolómappát megtaláljuk a Live Mail programban is. Itt egy küldőt is
felvehetünk a levélszemétküldők listájára – ilyenkor levelei mind,
automatikusan a szemetek közé kerülnek –, vagy megbízható küldőnek ítélhetünk, akkor az ő levelei mindig a beérkezett üzenetek
közé kerülnek (lásd a 88. ábrát). A levél olvasása, betekintése, listázása közben a leggyorsabban a Ctrl+Alt+J billentyűkombinációval
helyezhetjük át a levelet a levélszemetek közé.

88. ábra. Levélszemetek kézi kezelése

Váltás megnyitott üzenetek között
A fentebb leírt módszerrel több üzenetet is megnyithatunk, melyek
mindig önálló, áthelyezhető és méretezhető ablakban jelennek meg.
Ezek között az Alt+Tab, illetve Alt+Shift+Tab billentyűkombinációkkal, valamint a Tálcán megjelenő nyomógomb menüjének segítségével válthatunk (lásd a 77. ábrát). Ha az üzenetek ablakai a
képernyőn egymás mellett láthatók, a váltás megoldható az ablakba
kattintással is.
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E-mail üzenet bezárása
A betekintő ablaktáblában megnézett levél nincs „igazán” megnyitva. Ezt az is bizonyítja, hogy a bezárt borítékkal jelzett levél jelzése általában megmarad, ha helyette már a
megnyitott ikon látszik,
akkor a levelet megnyitottuk: a program szempontjából elolvastuk. A
levelekkel terjedő vírusok elleni védekezés során azonban már ez is
veszélyes lehet, ezért, ha igazán paranoiások vagyunk, akkor ne
használjuk ezt az igazán kényelmes módszert a levelek gyors áttekintésére.

89. ábra. Két levelet önálló ablakban nyitottunk meg

A gyanús leveleket pedig megnyitás nélkül töröljük kijelölésük után,
a Shift+Del billentyűkombinációval. A megnyitott levél ablaka más
alkalmazásablakokhoz hasonlóan az ablakzáró
ikonra kattintással, vagy az Alt+F4 billentyűkombinációval, illetve az ablak címsorában látható
vezérlőmenü ikon Bezárás, illetve a Fájl menü Kilépés parancsával zárjuk be.
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Fontos, hogy tudjuk, ezzel a lépésünkkel – ha nem másként állítottuk be a programot – a levelet töröljük a kiszolgálóról. Természetesen a személyes mappánkban a másolat megmarad, de ha másik gépről jelentkezünk be ugyanahhoz a
kiszolgálóhoz, akkor a levelet már nem fogjuk ott találni (lásd alább
a beállításokkal foglalkozó részt).

A Súgó funkcióinak használata
A Live Mail program súgójának kezelése könnyű. A súgót az F1
funkcióbillentyűvel, vagy az ablakbezáró ikon alatti
Súgó ikonnal
indítjuk (lásd a 90. ábrát). A súgó az alapértelmezett böngészővel,
tehát nemcsak az Internet Explorerrel olvasható. A főbb kérdéscsoportokat legördülő menükből választjuk ki, a témához kapcsolódó
segítség ezt követően teljes oldalon, listázva jelenik meg.

90. ábra. A Live Mail program súgója

A Microsoft Office Outlook 2010 súgója ettől eltérően működik, a Keresés mezőbe írt kulcsszóhoz tartozó segítséget rövid kutatás után akár a webről is kaphatjuk (lásd a
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79. ábrát). Az ábrán az 1-es számmal jelölt keresés után a találatok
is a munkaablakban jelennek meg (2). A súgó munkaablak megjelenítése után itt a
Tartalomjegyzék ikonnal hozzuk előtérbe a tartalomjegyzéket (3), amelynek kezelése a többi Office programhoz
hasonló. Sajnos ettől jelentősen eltértek mind az Office 2013 és
2016 programjaiban. Ezek tartalma egyrészt kizárólag online kapcsolatban olvasható, másrészt lényegesen kevesebb probléma, ismeret bemutatását, leírását biztosítják.
Az Outlook 2010 súgója önálló, tehát munkánk közben is olvasható ablakban jelenik meg. A megfelelő olvashatósághoz az Outlook
és súgója ablakát egymás mellé kell rendeznünk.

91. ábra. A Microsoft Office Outlook 2010 súgója

A Tartalom lapon a főbb súgófejezeteket
kötetek jelölik, amelyeket kattintással nyitunk és a megnyitott köteteket jelölő
ikonokkal
zárunk. Egyes oldalakon lépésről lépésre elmagyarázzák a teendőket, máshol, ahol a bővebb magyarázat ezt igényli hiperhivatkozásokat találunk más oldalakra. A Találatok, illetve a Kapcsolódó
műveletek csoportban újabb kattintással töltjük be a megfelelő súgólapot (lásd a 92. ábrát).
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92. ábra. Egy adott témához tartozó részletes leírás

A Tárgymutató oldalon indexelt kulcsszavas listában kereshetünk,
a Keresés mezőben pedig egy begépelt kulcsszót kereshetünk
meg. A találatok közül kattintással választunk (lásd a 93. ábrát).

93. ábra. Keresés és a súgó beállításai

A súgó Keresés gombjából megjeleníthető menüben adjuk meg a
súgó forrását, vagyis milyen anyagok közt akarunk keresni. A Tartalom az Office.com webhelyen paranccsal a Microsoft online segítségét kérhetjük problémánk megoldásához.
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A beállítások megváltoztatása
Már említettünk néhány beállítási lehetőséget, például az ablaktáblák nyitását, zárását, valamint az ablaktáblák elrendezését.

A beérkezett üzenetek mezőinek beállítása
Egysoros nézetben és az olvasóablakot az üzenetlista alján megjelenítve az üzenetek mappa tartalma táblázatszerű (lásd a 94. ábrát).
A táblázat oszlopai az üzenetek tulajdonságait tartalmazzák, a sorok
tartalmazzák az egyes üzenetek összetartozó jellemzőit. E jellemzők alapértelmezés szerint a fontosság, levélmellékletek, tennivalókat jelölő, feladó, tárgy, érkezett tulajdonságokat mutatják.

94. ábra. A beérkezett üzenetek mezőinek beállítása

Ha az ablak nem elég széles a kiválasztott tulajdonságok megjelenítéséhez, akkor rejtsük el a naptár ablakot a Nézet/Naptár ablak
gombbal, állítsuk be a keskeny munkaablakot a Kompakt nézet
gombbal, és használjuk az ablak alján látható vízszintes görgetősávot. Ha elegendő lenne egy keskenyebb oszlop, vagy éppen szélesebbet kívánunk beállítani, akkor ezt az oszlopfejek közötti kis függőleges elválasztó (például
) húzásával oldjuk meg.
Az oszlopfejekre kattintva rendezhetjük sorba az adott tulajdonság szerint az üzeneteket. Az ismételt kattintás a rendezettség irányát megfordítja, például emelkedő sorrendből csökkenő sorrend
lesz. Az irányt a feliratos oszlopokon az oszlopnév mellett megjeleECDL - Számítógépes alapismeretek
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nő jelek mutatják. A rendezést végezhetjük a Nézet/Rendezési
szempont gomb parancsaival, a rendezés irányának megfordítását
a Rendezési szempont lista elemeivel is.
Néha szükség lehet további tulajdonságok hozzáadása és eltávolítása, például: küldő, tárgy, érkezési dátum stb. Ezeket egy oszlopfej helyi menüjének Oszlopok parancsával végezzük (lásd a 94.
ábrát).
A párbeszédpanelen jelölőnégyzetekkel, vagy az Elrejtés/Megjelenítés gombokkal kapcsoljuk ki vagy be az oszlopokat, melyeknek beállíthatjuk a szélességét és sorrendjét is. Erre itt az oszlop
kiválasztása után a Fel és a Le gombokat használjuk, de a párbeszédpanel bezárása után a Live Mail vagy az Outlook ablakban végezhetjük az oszlopfejek húzásával is.

95. ábra. Az Outlook megjelenésének fő beállítási lehetőségei

Az Outlook programban természetesen az egyes levelek
és csoportok megjelenítése is sokkal pontosabban beállítható (lásd a 95. ábrát). A megjelenített levelek rendezési szempontját a Nézet szalagon, illetve az oszlopfej helyi menüjében adjuk meg az oszlopfej melletti szimbólumra kattintva változtathatjuk meg a rendezés irányát (például növekvőről csökkenőre).
Beállíthatjuk a Teendők sáv megjelenését és a betekintő ablak helyét is (teljes vagy részleges méretben).
Az üzenetekkel kapcsolatos megjelenítési módok is igen változatosak lehetnek. Például a Kompakt nézet keskeny sávban jeleníti
meg az üzenetek küldőjét és tárgyát a betekintő olvasóablak mellett.
A Témabeállítások gomb menüjében állíthatjuk be, hogy több
mappa üzenetei, a feladók is megjelenjenek, valamint a témák legyenek kibontva és a hagyományos tagolt nézetet használjuk. A
témákba soroláshoz kapcsoljuk be a szalag jelölőnégyzetét!
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Olyan parancsokat is találunk, amelyekkel e legutóbbi vagy a
még olvasatlan üzeneteket is kiválogathatjuk, de saját nézetet is
létrehozhatunk.

96. ábra. Az üzenetek minta nézete az Outlookban

A beépített eszköztárak megjelenítése, elrejtése
A Live Mail egyetlen eszköztára a gyorselérési eszköztár, amely a
program címsorában található. Az eszköztár végén látható ikonra
kattintva módosíthatjuk a benne megjelenő elemeket, parancsokat
(lásd a 97. ábrát).

97. ábra. A testre szabással új gombokat jeleníthetünk meg, rejthetünk el

A gyorselérési eszköztárba felvett ikonokkal érhetjük el a legkönynyebben a parancsokat. Bármely parancs ikonjával bővíthető az
eszköztár, ha kiadjuk az ikon helyi menüjének Felvétel a gyorselérési eszköztárra parancsát (lásd a 98. ábrát). A gyorselérési eszköztárban a felesleges ikon helyi menüjének Eltávolítás a gyorselérési eszköztárról parancsával törölhető.
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98. ábra. Az ikonok felvehetők a gyorselérési eszköztárra

A Nézet/Elrendezés csoportban szabályozzuk a betekintőablak és
az üzenetlista helyzetét, méretét. Az Elrendezés/Gyorsnézetek
gomb lenyomott állapotában a munkaablak felső részén megjelennek a Nézetek/Gyorsnézetek paranccsal megjelenített párbeszédpanelen bekapcsolható nézetek. Ezekkel könnyen kiválaszthatjuk a
Beérkezett üzeneteket, a Piszkozatokat, az Elküldött elemeket, stb.
Még más kapcsolók is okozhatják, hogy postaládánk üresnek tűnik (pedig esetleg csak elrejtettük az olvasott üzeneteket).

99. ábra. Nézet testreszabása

Az aktuális nézetet a Nézet/Nézet testreszabása paranccsal alakíthatjuk át. Ekkor egy párbeszédpanelen határozzuk meg a levelek
megjelenését befolyásoló szabályokat. Új nézetet az Új nézet
gombbal készítünk, utána alkalmazzuk a Nézet testreszabása parancsot (lásd a 99. ábrát). Alaphelyzetben a beállítás minden üze-
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netre vonatkozik, ezért a Jelölje ki a nézet feltételeit mezőben töröljük a Minden üzenet esetén jelölőnégyzetet és állítsuk be a megfelelő üzeneteket kiválasztó jelölőnégyzet vagy jelölőnégyzeteket!
Ezt követően a következő, Nézet leírása mezőben a hivatkozásokra
kattintva módosíthatunk a szabályon, például elrejthetjük a megadott üzeneteket, megadhatjuk a Tárgy sorban elvárt szavakat stb.
A Beállítások gombbal kizáró feltételt is megadhatunk. Végül adjunk nevet a nézetnek.

Fontosabb beállítások
A legfontosabb beállítások közé tartoznak természetesen a szolgáltatóhoz kapcsolódás, a levélküldés és fogadás, a hírcsoportok és
címszolgáltatás beállításai, melyet a Fiókok lapfülön végzünk (lásd
a 100. ábrát). Az E-mail gombbal vehetünk fel új postafiókot, amely
megjelenik a program ablakának bal oldalán, a munkaablakban. Az
itt kiválasztott postafiók meghatározásakor rögzített tulajdonságain
módosíthatunk a Tulajdonságok gombbal.
A paneleken magyarázatot és mintát is kapunk a megfelelő mezők kitöltéséhez. Az Általános párbeszédpanel-lapon kapcsoljuk be
a jelölőnégyzetet, ha a postafiókon automatikus szinkronizálást kérünk. Egyébként a levelek küldéséhez, fogadásához ki kell adjuk az
Otthoni/ Eszközök  Küldés/fogadás parancsot. Itt adjuk meg a
kimenő üzenetek fejlécében megjelenő nevünket, a szolgáltatótól
kapott postafiók (e-mail) címet. Megadhatunk egy választ váró levélcímet (e nélkül a válaszlevelek a küldő postafiókba érkeznek.
A Kiszolgálók lapon adjuk meg a beérkező és kimenő levelek kiszolgálóit, a felhasználónevet és jelszót, valamint a hitelesítés módját. A Speciális lapon adjuk meg azoknak a portoknak a számát,
amelyen keresztül a beérkező és kimenő üzenetek kiszolgálójához
csatlakozunk. Itt adjuk meg azt is, hogy az üzenetek másolata
megmaradjon a kiszolgálón. Ezt korábban már említettük, és akkor
szerencsés, ha a postafiókot más helyről (például a munkahelyünkről és otthonról is) szeretnénk elérni úgy, hogy a levél egyik helyen
történő elolvasása ne zárja ki automatikusan a másik helyről történő
elolvasást. Beállíthatjuk a hosszú üzenetek feldarabolását, a levelek
másolatainak megőrzését a szerveren (adott ideig vagy a végleges
törlés végrehajtásáig). Levelező szerverünk biztonsági jelszóECDL - Számítógépes alapismeretek
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hitelesítést használhat. Ilyenkor válasszuk a Beállítások gombot,
majd a Bejelentkezés biztonsági jelszó-hitelesítés használatával
jelölőnégyzetet. Ez esetben a levelező szerverre való bejelentkezéskor mindig meg kell adnunk felhasználói nevünket és jelszavunkat.

100. ábra. A postafiók tulajdonságainak módosítása

Ezeket a beállításokat egyszer, illetve minden új postafiók használatba vételekor el kell végeznünk.
Ha több postafiókunk van, akkor a kimenő leveleink mindig az
alapértelmezettként beállított postafiókon keresztül kerülnek továbbításra. Az alapértelmezett postafiókot a fiók kijelölése után a helyi
menü Fiók beállítása alapértelmezettként parancsával határozzuk
meg.
Az
ikonnal megjelenített menü Beállítások  almenüjéből is
elérhetjük a legfontosabb beállítási lehetőségeket.
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Összefoglalás
A fejezet elején azt a célt tűztük ki, hogy megismerkedünk
az elektronikus levelezés alapfogalmaival, a Windows 7
Live Mail és az Outlook levelezőprogram alapvető tudnivalóival. A tárgyalt ismeretek birtokában bátran hozzáfoghatunk a
további fejezetekhez, illetve kommunikációs eszközünkben rejlő lehetőségek kiaknázásához. Bár e lehetőségekről viszonylag keveset
szóltunk, már itt megemlítjük, hogy a Microsoft Office felhasználói a
programcsomaggal az Outlook professzionális levelezőprogramhoz
is hozzájutnak, amely az itt és a továbbiakban bemutatottaknál jóval
több lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára.
Például ilyen a naptár, névjegyalbum, illetve a feladatkezelés. Ez
utóbbi szolgáltatással egyeztethetjük határidő naplónkat munkacsoportunk többi tagjával, amikor meghívót küldünk ki, vagy másféle
eseményt szervezünk stb.
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LEVELEZÉS
A levelezőrendszer alapjainak megismerése után vessük
bele magunkat a tényleges használatba. E fejezetben
megtanuljuk a leveleket elolvasni és elküldeni, a kapott
levelekre válaszolni, az üzenetekhez mellékleteket csatolni és a levél mellékleteivel különböző műveleteket végezni.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje két óra. E
részben feladatokat nem dolgoztunk ki, viszont ezeket kiki kidolgozhatja a levelezés részletes bemutatása alapján.

Üzenetek olvasása
Az üzenetek olvasásához először letöltjük a szerverre a legutolsó
bejelentkezésünk óta érkezett leveleket az Otthoni lapfül Eszközök
gombjának Küldés/fogadás  Összes e-mail fiók parancsával,
vagy Összes frissítése paranccsal. Természetesen erre csak akkor
van szükség, ha megváltoztattuk az alapbeállítást (a fiók tulajdonságai párbeszédpanel Általános fülén kikapcsoltuk A levelek fogadása és szinkronizálása ezen a fiókon is történjen meg jelölőnégyzetet), hiszen a Live Mail indításakor alapértelmezés szerint az
új üzeneteink leolvasása automatikusan végbemegy, vagy Offline
módból térünk vissza.
Az üzenetek letöltése után a Beérkezett üzenetek mappát jelöljük
ki. Az üzenetlista az olvasóablak bal oldalán vagy felette jelenik meg
a Nézet/Olvasóablak beállításai szerint. Az olvasatlan üzenetek
bezárt borítékkal, vastag betűvel, az elolvasott üzenetek pedig nyitott borítékkal, normál betűvel jelölve láthatók. A Beérkezett üzenetek mappában kijelölt üzenet tartalma megjelenik az olvasóablakban, melynek tartalma elrejthető a Nézet/Olvasóablak  Ki paranccsal.
A felbontatlan leveleket zárt boríték és félkövér betűtípus jelzi
mindaddig, amíg legalább a betekintő ablakrészben nem nyitottuk
meg a levelet. A felbontatlan levelek összes száma zárójelben megjelenik az üzenetet fogadó mappa neve mögött. A
ikonnal meg-
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jelenített menü Beállítások  Levelek parancsával megjelenített
párbeszédpanel Olvasás lapján beállíthatjuk, hogy hány másodperces megjelenítés szükséges az olvasottság jelzéséhez, a megjelenítő betűtípust, a figyelt üzenetek színét, és más olvasási tulajdonságokat.
A levelek listájában különböző szempontok szerint rendszerezhetjük üzeneteinket (erre később visszatérünk). A Nézet/Rendezés
gomb menüjében adjuk meg a rendezési szempontokat, amelyek az
üzenetek meghatározó tulajdonságait használják. E tulajdonságok
jelennek meg az oszlopokban. Az oszlopokat az oszlopfej helyi menüjének Oszlopok parancsával kapcsoljuk be, illetve helyezzük át.
Az áthelyezésre a fejléc húzását is használhatjuk, amelyet a bal
egérgomb nyomva tartása közben végzünk.
A megjeleníthető oszlopok és tartalmuk jelentése:
Fontosság

Melléklet

Jelző

Feladó
Tárgy
Dátum (Érkezett)

Az alapértelmezés szerint az első oszlopban
megjelenő
szimbólum a levélküldő által
megadott emelt prioritást jelzi. A levelek küldésekor ezzel jelezhetjük a címzettnek, hogy
üzenetünk sürgős. Ezt tehát a levél írója állítja
be. A nem sürgős levelek jele:
A szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy
a levélhez mellékletet csatoltak. Ezek általában nagyobb méretű, tetszőleges alkalmazásból származó fájlok. Ez a jel automatikusan áll
elő.
A
jelzőt a címzett állítja be. Ezekkel jelezhetjük az egyes üzenetekhez tartozó további
tudnivalókat. Megjegyezzük, hogy a Microsoft
Outlook programban legfeljebb hatféle színű
jelzőt használhatunk, a Live Mail programban
csak egyet.
A levél feladójának, a saját gépén végzett postafiók- beállításkor meghatározott neve (lehet
becenév is).
A levél tartalmának rövid összefoglalása.
A levél kiszolgálóra érkezésének dátuma és
ideje.
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Fiók

A postafiók azonosító, vagyis az e-mail cím.
Mint láttuk, mindenkinek több ilyen címe lehet.
Méret
A csatolt mellékletekkel együtt, a levél mérete
bájtokban.
Elküldve
A levél feladásának dátuma és ideje.
Címzett
A címzett postafiók e-mail címe.
Figyelés/Figyelmen A levél témáinak figyelésére figyelmeztető
kívül hagyás
jel.
A Microsoft Office Outlookban megjeleníthető oszlopok
száma ennél nagyobb, új oszlopokat a Nézet/ Oszlopok
hozzáadása paranccsal vehetünk fel. Az oszlopok felvételét, formázását, az üzenetek szűrését egyaránt elvégezhetjük a
Nézet/Nézet beállításai paranccsal, amelyet megtalálunk az oszlopfej helyi menüjében is (lásd a 101. ábrát).

101. ábra. Az Outlook nézet beállítási lehetőségei

A Feladó oszlop előtt megjelenő oszlop többféle, a levél olvasásával kapcsolatos ikont tartalmazhat:
Ikon

Jelentése
A levelet még nem olvastuk el. Ekkor a levél fejlécinformációi vastagon jelennek meg.
A levelet már elolvastuk. Ekkor a levél fejléc-információi
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normál módon jelennek meg.
Olyan levél, amelyre már válaszoltunk.
Olyan levél, amelyet továbbküldtünk.
Félkész (még nem elküldött, de mentett) levél a Piszkozatok mappában.
A levelet még nem nyitottuk meg, és digitálisan aláírták.
A levelet még nem nyitottuk meg, és titkosított.
A levél szerepel a figyelt témakörök között. A figyelt üzeneteket kiemelt színnel (beállítás szerint például pirossal) jeleníthetjük meg az üzenetek listájában.
Ezen ikonok egy része tehát az üzenetküldés következményeként
áll elő, másik részüket mi magunk állítjuk be emlékeztetőül.
Az üzenet olvasható az olvasóablakban, és a levelek listájába a
kiszemelt levélre kettősen kattintva önálló ablakban is (lásd a 102.
ábrát). Az üzenet elolvasása után kattintással vagy a kurzormozgató
billentyűkkel választjuk ki a listán a következő olvasandó elemet,
melyet az Enter billentyűvel is önálló ablakban nyithatunk meg.

102. ábra. Levélolvasás külön ablakban a Live Mail programban

A 102. ábrán láthatók az olvasott levéllel végezhető műveletek is.
Az Outlook programban itt is jóval több lehetőséghez jutunk, például
nagyítható, lefordítható, kategorizálható, mellőzhető a levél (lásd a
103. ábrát). A levelek közötti mozgásra szolgálnak az Előző vagy a
Következő parancsok, amelyekkel az adott rendezettségi sorban az
aktuálisat megelőző, vagy követő üzenetre lépünk, vagyis azt töltjük
az olvasóablakba.
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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A levelek közötti mozgásra az
ikonok és billentyűkombinációk is használhatók (a Live Mail programban Ctrl+>, Ctrl+<, az
Outlook programban Ctrl+, és Ctrl+.).

103. ábra. Levélolvasás külön ablakban az Outlook programban

Feladat
Ha máshonnan még nem is kaptunk levelet, a program
első indításakor megjelenik egy üdvözlő levél. Olvassuk el
ezt a levelet!
1. Jelenítsük meg az olvasóablakot, olvassuk el benne a levelet!
2. Kettős kattintással válasszuk ki a levelet a mappalistán, így az
önálló ablakban jelenik meg!

104. ábra. Az Unicode kódolás általában megfelelő, váltsunk át
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A levél megnyitását végezhetjük úgy is, hogy az üzenetlista helyi
menüjének Megnyitás parancsát adjuk ki. Ha a levél olvashatatlan,
azaz a miénktől eltérő kódolást tartalmaz, akkor változtassunk az
Otthoni lapfül Kódolás gombjából megjelenített menüben a levél
kódolásán (a megfelelő kódolásban az ékezetes betűk helyesen
jelennek meg).

E-mail üzenet megjelölése jelölővel
Ha az üzenettel további teendőink vannak, akkor beállíthatunk egy
jelölőt (flag). Ehhez a Jelző oszlopot be kell kapcsolnunk, majd kattintsunk az oszlopban a jelölendő üzenet sorába. Ekkor megjelenik
a
jelző. Az így jelölt üzenetek a lista elejére vagy végére kerülnek, ha rendezési szempontként a jelző létét adjuk meg, azaz a Jelző oszlop fejére kattintunk.
A Microsoft Office Outlookban többféle elintézendő jelzést alkalmazhatunk az üzenet helyi menüjének Elintézendő almenüjéből, az eszköztár
Elintézendő gombmenüjéből (lásd a 105. ábrát). A megnyitott üzenet olvasásakor is
megtaláljuk ezt a gombmenüt, amelyben még emlékeztetőt is adhatunk az üzenethez. Ez egy olyan szolgáltatás, amely megadott időpont(ok)ban figyelmeztetést küld, ahogy közeledünk egy határidőhöz.

105. ábra. Jelölő beállítása helyi menüből az Outlookban
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A beillesztett jelölőt ismételt kattintással töröljük az üzenetből. A
Live Mail rendszerben a Figyelés bekapcsolásával az üzenetlistában vörös színnel jeleníthetjük meg az üzenetet.

Üzenet megjelölése olvasottként,
olvasatlanként
Az üzenetek
jellel jelölt és kiemelten írt olvasatlan jelölése mindaddig megmarad, amíg nem néztük meg az olvasóablakban, vagy
nem nyitottuk meg önálló ablaktáblában. Ilyenkor a jelzés automatikusan olvasottra változik.
Arra is módunk van, hogy olvasás nélkül változtassunk a jelölés
állapotán. Ehhez a helyi menü Megjelölés olvasatlanként vagy
Megjelölés olvasottként parancsait, vagy az Otthoni lapfül Olvasatlan/olvasott kapcsolóját használjuk (lásd a 106. ábrát).
Olvasott – nem olvasott-ként megjelölés közti váltásra szolgál a
Ctrl+Q billentyűkombináció is. Természetesen a kapcsoló jellegű
parancsok csak az üzenet megfelelő állapotában adhatók ki (csak
olvasott üzenetnél választhatjuk az olvasatlan jelölést).

106. ábra. Az olvasottság jelölése a helyi menüből

A feladó sokszor visszaigazolást kér a levél olvasásáról. Ez egy külön, mást nem tartalmazó üzenet elküldését jelenti, amelyet a megjelenő párbeszédpanelen kell elfogadnunk. Saját leveleinkhez az
olvasási visszaigazolást a levélírás közben a Kézbesítés gomb menüjében, az Olvasás visszaigazolása jelölőnégyzettel kérjük, vagy
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az
ikonnal megjelenített menü Beállítások  Levelek parancsával megjelenített párbeszédpanel Visszaigazolás lapján beállítható, hogy ilyen kérés mindegyik levelünkkel együtt menjen. A párbeszédpanel-lapon beállíthatjuk azt is, hogy ha tőlünk várják, ne
küldjünk olvasási visszaigazolást, vagy csak az említett figyelmeztetés után, illetve automatikusan küldjön a rendszer visszaigazolást.

Fájlmelléklet megnyitása és elmentése
A mellékleteket csak akkor olvashatjuk el, ha a feldolgozásukhoz,
vagy megjelenítésükhöz szükséges program számítógépünkön
megtalálható és annak verziószáma olyan, hogy alkalmas a megjelenítésre. Ha a mi gépünkön telepített szoftver a régebbi, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk megnyitni a nekünk szánt küldeményt.
Ilyenkor jelezzük a feladónak, hogy egy korábbi változat formátumában küldje el ismét az anyagot.

107. ábra. Melléklet megnyitása vagy mentése a betekintő ablaktáblában

A fájlmellékleteket tartalmazó leveleket a szimbólum jelzi a levelek
listájában, ha a Melléklet oszlop megjelenítését bekapcsoltuk. A
melléklettel rendelkező levélben a melléklet típusának megfelelő
ikon jelenik meg, ha a levelet az olvasóablakban nézzük (lásd a
107. ábrát). Jobb gombbal erre az ikonra kattintva gördítjük le azt a
menüt, amelyből a megjelenítendő mellékleteket kattintással választjuk ki a mellékletre vonatkozó műveleteket. A helyi menü MenECDL - Számítógépes alapismeretek
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tés másként parancsával menthetjük el egy meghajtó meghatározott helyére az aktuális vagy Az összes mentése paranccsal a levél
összes mellékletét (lásd a 109. ábrát).
Ha sok mellékletünk van, akkor a mentendőket kiválaszthatjuk a
Shift+kurzormozgató billentyűkkel, illetve a Ctrl billentyű nyomva
tartása közben kattintva is. Az összefüggően kijelölt listából a Ctrl
billentyű lenyomása mellett végzett kattintással kiemelhetjük a nem
mentendő elemeket.
Az önálló ablakban megjelenített levél mellékletei húzással is áthelyezhetők a Windows Intézőben kiválasztott
mappába. Az almappák automatikusan megnyílnak, ha a
kurzort hosszabban a bezárt felső szintű mappa felett tartjuk. A célmappa elérésekor engedjük fel a húzás közben lenyomva tartott bal
egérgombot. Ha a húzással mozgatott melléklettel azonos fájlt találunk a cél mappában, akkor az operációs rendszer figyelmeztet a
felülírásra.
Ha a mellékletet a tároló mappákba húzzuk, akkor azonnal egy új
üzenetet kezdünk, amelynek melléklete az áthúzott melléklet lesz.
Ilyenkor a Nem gombbal visszavonhatjuk a másoló parancsot. Ha
az Igen gombra kattintunk, akkor a korábbi fájl menthetetlenül elvész (helyére kerül a mozgatott melléklet).

Üzenet elküldése
A levelező programokból alapvetően háromféle módon küldhetünk
leveleket. Létrehozhatunk új leveleket, melyek tartalmát, címzettjeit
mi határozzuk meg, válaszolhatunk a hozzánk bejövő levelekre,
ezek címzettjei a feladó, illetve a többi címzettje lehet, valamint a
levelet továbbküldhetjük egy másik címre.

Új üzenet létrehozása
Saját üzeneteink írását az Otthoni lap E-mail üzenet parancsával,
vagy a Ctrl+N billentyűkombinációval kezdeményezzük. A különleges szövegformázást, beillesztett képeket némely levelezőprogram
(vagy legalábbis egyes, például biztonsági beállítások szerint) nem
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képes megjeleníteni, egyébként pedig kissé növelik az elküldött levél méretét, ezért használatuk meggondolandó. Ilyen esetre már
előre felkészülhetünk az Egyszerű szöveg kapcsolóval is. A kapcsoló lenyomásával minden, a levélben korábban alkalmazott HTML
formázás elvész, erre figyelmeztet is a program.

108. ábra. Új levelet írunk a Live Mail programban

Az egyszerű szöveg üzemmódban a Rich Text (HTML) kapcsolóval
válthatunk ismét át a gazdag formázási lehetőségeket, fényképek,
hiperhivatkozások, hangulatjelek (smile karakterek) beillesztését
biztosító levélszerkesztési üzemmódra (lásd a 109. ábrát).

109. ábra. Változatos hangulatjel-készletből gazdálkodhatunk

A 108. ábrán látható ablak jelenik meg a fenti parancsok kiadása
után. A felső részen látható a levél fejléce, amelynek Címzett mezőjét kötelező kitölteni, a Tárgy mezőt ajánlatos (ennek a mezőnek a
tartalmára a fogadó szűrheti leveleit). A másolatot kapók és titkos
másolatot kapó rögzítéséhez szükséges mezők akkor jelennek meg,
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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ha a Másolatot kap és Titkos másolat megjelenítése hivatkozásra kattintunk. A titkos másolatot kapók kifejezés arra utal, hogy a
levélnek ezeket a címzettjeit a többi címzett nem látja, míg a másolatot kapók láthatják, kik kaptak még a levélből. Angol nyelvű levelezőprogramok esetén a címzettet a To, a másolatot kapót a Cc, a
titkos másolatot a Bcc, a tárgyat a Subject mezők jelölik.
Az ablak alsó részében írjuk meg levelünk törzsszövegét, amelyet a Beszúrás csoport elemeivel bővíthetünk. Ez a terület egy kis
szövegszerkesztőhöz hasonló módon viselkedik és kezelhető, tehát
hasonló parancsokat alkalmazhatunk, mint a korábban megismert
szövegszerkesztőknél. Így mozgathatjuk, másolhatjuk a levél szövegét a levélen belül vagy más dokumentumok között, a felesleges
részeket a Backspace vagy a Delete gombokkal törölhetjük. A
110. ábrán látható, hogy az Outlook programban a levél formázására is jóval több lehetőségünk van.

110. ábra. …és az Outlookban

A levél tartalmában a következő billentyűkkel mozoghatunk:
A kurzor feletti sorra lép.

A kurzor alatti sorra lép.

A kurzort követő karakterre lép.

A kurzort megelőző karakterre lép.

A kurzort követő szó elejére lép.
Ctrl+
A kurzort megelőző szó elejére lép.
Ctrl+
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A kurzort tartalmazó bekezdés elejére lép.
A kurzort követő bekezdés elejére lép.
A kurzort tartalmazó sor elejére lép.
A kurzort tartalmazó sor végére lép.
Az üzenet első karakterére lép.
Az üzenet utolsó karakterére lép.
A kurzortól egy képernyőnyit az üzenet eleje felé
lép.
A kurzortól egy képernyőnyit az üzenet vége felé
lép.
A szerkesztőablak első karakterére lép.
A szerkesztőablak utolsó karakterére lép.

A PgUp (Page Up) és a PgDn (Page Down) billentyűkkel előre és
hátra lapozunk egy képernyőnyit. A lapozás mértéke a nagyítástól
függ. Például, ha teljes oldal látszik a szerkesztőablakban, akkor
előre-hátra egész oldalakat lapozhatunk.
A levél formázásának eszközei az Üzenet lapon találhatók. Itt
beállíthatjuk az aktuális formátumot, de utólag is formázhatjuk a kijelölt szövegrészeket. Megadhatunk karakter és bekezdésformátumot,
háttérszínt, valamint mintát egyaránt.
Ha ezeket alkalmazzuk, akkor az Üzenet/Rich Text (HTML) kapcsolót kapcsoljuk be. Mivel egyes (nem Windows operációs rendszer alatt működő) levelezőrendszerek ezt a formátumot nem képesek megjeleníteni, ilyen esetekben (ilyen címzettek számára írt levelekhez) alkalmazhatjuk a formázás nélküli Egyszerű szöveg kapcsolót. E nélkül a címzett számára esetleg olvashatatlan lesz levelünk. Emiatt bánjunk óvatosan a formázással és csak akkor alkalmazzuk, ha azt a fogadó fél is képes megjeleníteni.
A Microsoft Office Outlookban a levél szerkesztésekor a
Word eszközeit és felhasználói felületét, szalagjait, valamint kijelölt szöveg helyi menüjével a minipultot is elérjük
(lásd a 110. ábrát). Az alap formázást beállíthatjuk az Üzenet szalag Egyszerű szöveg csoportjában, összetettebb, stílusokat is alkalmazó formázáshoz viszont a Szövegformázás szalagra kell válECDL - Számítógépes alapismeretek
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tanunk. A Beállítások szalagon előre formázott témákat is találunk
(lásd a 111. ábrát). Ezek összehangolt színekkel, betűtípusokkal,
effektusokkal formázzák a levelet, de ezen elemek mindegyike kézzel is módosítható.

111. ábra. Extra szövegformázási lehetőségek az Outlookban

Ugyanígy fontos a megfelelő kódolás beállítása a Formátum menüben. Ha címzettünk eltérő levelezőrendszert
használ, akkor előfordulhat, hogy ékezetes betűink nem
jelennek meg. Általában, ha egy üzenetre válaszolunk, akkor a küldött válasz nyelvi kódolása megegyezik az eredeti üzenet kódolásával. A válasz nyelvi kódolásának megváltoztatásakor, előfordulhat,
hogy az eredeti karakterek helytelenül jelennek meg, kivéve ha az
üzenetet HTML formátumban küldjük (és azt a fogadó program tudja
értelmezni). Az Unicode kódolással küldött üzeneteket nem minden
levelezőprogram képes megjeleníteni.
Az aktuális kódolást a Beállítások szalag Kódolás gombjának
menüjében adjuk meg.
Mivel a formázást végezhetjük a kijelölt szövegrészen is, ennek
megfelelően a formázás előtt ki kell jelölnünk a formázandó területet. Erre a Shift billentyű nyomva tartása közben használjuk a fenti
táblázatban összefoglalt kurzormozgató billentyűket, illetve az egérrel végzett kattintásokat, valamint az egér bal gombjának nyomva
tartása közben, húzással végzett „meszelést”.
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A formázás eszközei az eszköztárban, amelyek megfelelői elérhetők a Formátum menüben is:
Meghatározza az aktuális karaktertípust, vagy a kijelölt szövegrész karaktertípusát.
Meghatározza az aktuális karaktertípust, vagy a kijelölt szövegrész karakterméretét.
Listát jelenít meg a használható stílusokból. A listából összetett
formázást alkalmazhatunk egyetlen utasítással.
Félkövér karakterformát állít be.
Dőlt karakterformát állít be.
Aláhúzott karakterformát állít be.
Beállítja a szöveg színét.
Automatikusan sorszámozza a bekezdést.
Listajeles felsorolást készít a bekezdésből.
Csökkenti a bekezdés behúzását.
Növeli a bekezdés behúzását.
Balra igazítja a bekezdést.
Középre igazítja a bekezdést.
Jobbra igazítja a bekezdést.
Sorkizártan igazítja a bekezdést.

112. ábra. Kép átalakítási lehetőségek a Live Mail programban
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Az Üzenet szalag Beszúrás csoportjában vagy a Beszúrás szalagon található elemeket (a Fájl, Névjegykártya csatolása kivételével) csak a Rich Text (HTML) formátumú levelekben alkalmazhatjuk. Így vízszintes elválasztó vonalat, hivatkozást (kijelölt szöveghez
vagy képhez), hangulatjelet, egyedi fényképet vagy teljes (vetíthető)
fényképalbumot szúrhatunk be. Az egyedi fényképek kijelölésük
után a Formátum szalag elemeivel igazíthatók, formázhatók, szegélyezhetők (lásd a 112. ábrát).

Fényképes levelek
A Fényképes e-mail gombbal azonnal olyan HTML típusú levél
szerkesztését kezdhetjük el, amely fotóalbumot tartalmaz. A fotóalbumhoz a parancs kiadása után azonnal egyszerre több képet tölthetünk fel, amelyet később egyenként bővíthetünk. Az albumhoz
néhány stílus közül is választhatunk (lásd a 113. ábrát). Az így öszszeállított képek alapértelmezés szerint 90 napig tölthetők le a
OneDrive (régebben SkyDrive) webhelyről, hogy a levél mérete ne
nőjön használhatatlan mértékűre. Az elérhetőségi korlát feloldható,
ha felengedjük az Érvényessége 90 nap után lejár gombot. A fotóalbumot a címzett diavetítésként tekintheti meg, vagy az összes
képet egyszerre letöltheti a levélben található hivatkozásokra kattintva.

113. ábra. Fotóalbum a levélben
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Cím beszúrása a „címzett” mezőbe
Az Új üzenet létrehozása című részben említettük, hogy a levélfejléc
Címzett mezőjét kötelező kitölteni. E mezőbe kattintással vagy a
Tab billentyű lenyomásával lépünk. Ha a kurzor a mezőben van,
gépeljük be a címzett e-mail címét.
Ha több címzettnek szeretnénk egyszerre elküldeni ugyanazt a
levelet, akkor címüket pontosvessző (;) karakterrel elválasztva,
egymás után adjuk meg.

114. ábra. Címzettek kiválasztása párbeszédpanelről

Ha a címzetteket felvettük korábban címjegyzékünkbe, akkor a címjegyzékben szereplő nevek közül gyorsabban választhatunk. Ehhez
kattintsunk a Címzett mező előtti
gombra (lásd a 114. ábrát).
Ekkor megjelenik a címzettek kijelölése párbeszédpanel, amelynek
bal oldali partnerlistájából a Ctrl billentyű nyomva tartása közben
végzett kattintással kiválaszthatjuk a címzetteket, majd a Címzett ->
nyomógombbal vesszük fel őket az üzenet címzettjei listába. A listába tévesen felvetteket vagy itt, az üzenet címzettjei listán történt
kijelölésük után a Del billentyűvel, vagy a levélfejléc szerkesztésé-
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vel törölhetjük. A vastagon írt csoportok kiválasztásával az üzenetet
a csoport összes tagjához eljuttathatjuk.
A csoportok tagjai megtekinthetők, bővíthetők, az egyéni tagok
szerkeszthetők ha a partner kiválasztása után a Névjegy szerkesztése nyomógombra kattintunk.
Amennyiben levelezőprogramunk Névjegyalbum ablakrésze látszik, akkor az itt szereplő partnereknek egyszerűen írhatunk levelet
a helyi menü E-mail küldése parancsával (lásd a 115. ábrát). Ez
utóbbi módszert alkalmazhatjuk úgy is, hogy több címzettet választunk ki a Névjegyalbum listában, majd ez után adjuk ki a helyi menü E-mail parancsát. Ekkor az összes kijelölt partner címe bekerül
az üzenet fejlécébe.
A program nem jelez hibát, ha a névmegadási konvenciónak megfelelő, de a címjegyzékben nem szereplő nevet
adunk meg, azaz helyesnek tekinti a név@szolgáltató.hu
típusú címet, holott az nem biztos, hogy létező postafiókot takar.

115. ábra. Gyors címzett kiválasztás a partnerek listájából

Üzenet elküldése további cím(ek)re,
másolatként (Cc) és titkos másolatként (Bcc)
További címzetteket pontosvesszővel elválasztva, sorban, egymás
után adunk meg a címzett mezőben. Ha a címzetteket a
nyomógombra kattintva, párbeszédpanelről választjuk ki, akkor a
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pontosvesszőt a program automatikusan helyezi el a címzettek között. Ilyenkor megjelenik a címzettek kijelölése párbeszédpanel,
benne a korábban felvett címzettek listájával.
A párbeszédpanel Másolatot kap mezőjében hasonló módon
adhatunk meg további címzetteket, akiknek a levelet szeretnénk
elküldeni. A két mező között csak a válaszlevelek kezelésében van
különbség. A Válasz mindenkinek paranccsal visszaküldött levelet
minden címzett megkapja, a másolatot kapók nem. E címzettek viszont egyaránt látszanak a beérkezett üzenetek fejlécében.
A fejléc mezői, így a címzett mezők is módosíthatók a
szövegszerkesztés során megismert parancsokkal. A
címzettek listája szerkeszthető, a benne kijelölt elemek
másolhatók, mozgathatók (egyik mezőből a másikba, vagy egy másik dokumentumba). Ugyanígy, ha egy másik dokumentumban találunk egy levélcímet, amelyre levelet küldenénk, akkor jelöljük ki, a
Ctrl+C billentyűkombinációval másoljuk a vágólapra, majd a levelezőprogramra váltva lépjünk a címzett mezőbe. Itt nyomjuk meg a
Ctrl+V billentyűkombinációt.
Sokszor előfordul, hogy egy dokumentumban, például egy internetről letöltött weblapon levélcím-hivatkozást találunk. Ekkor e címnek a cím mezőbe felvételéhez és a levélírás megindításához elegendő a hivatkozásra kattintani.

Üzenet elküldése címzettlista vagy csoport
részére
Amennyiben címjegyzékünkben, illetve a Névjegyalbum listában
csoportokat alakítottunk ki, akkor a csoport összes tagjának küldhetünk levelet, ha a csoportot választjuk a partnerlistában. Például a
Kedvencek, Barátok, Család, Munkatársak csoportot felvehetjük a
címzettek közé a Címzett nyomógombra kattintás után megjelenő
címzettek kijelölése párbeszédpanel segítségével (lásd a 114. ábrát). A párbeszédpanel partnerek listájában válasszuk ki a félkövéren és csoportszimbólummal jelölt elemet, majd kattintsunk a Címzett nyomógombra, ekkor a kiválasztott elem bekerül az üzenet
címzettjei listába.
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116. ábra. Csoport felvétele a Címzett mezőbe

Bár itt, is a levélfejben is csak a csoport neve jelenik meg,
küldés előtt ellenőrizhetjük a csoport összetételét (nehogy
illetékteleneknek küldjünk ki egy bizalmas levelet). Ehhez
válasszuk ki a megfelelő csoportot, majd adjuk ki a helyi menü Kategória szerkesztése parancsát (lásd a 116. ábrát), vagy ha a levélfej szerkesztésében vagyunk, adjuk ki a helyi menü Kategória
szerkesztése parancsát (lásd a 117. ábrát). A megjelenő párbeszédpanelen áttekinthetjük a csoport tagjait.

117. ábra. A csoporttagság ellenőrzése
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A Tárgy mező használata
A tárgy mezőt a „netikett” szabályai szerint szükséges kitöltenünk.
Gondoljunk arra, hogy nekünk is mennyivel könnyebb a levelek
rendszerezése, a sürgős levelek kiválasztása, ha a Tárgy (Object)
mezőben értelmes, lényegre törő kifejezéssel, kulcsszavakkal találkozunk. A tárgy mező a címzett mezőkhöz hasonlóan módosítható a
szövegszerkesztés során megismert parancsokkal. A mező tartalma
szerkeszthető, a benne kijelölt elemek másolhatók, mozgathatók
(például tartalmát átmásolhatjuk egy másik dokumentumba, vagy
tartamát éppen a levél törzsszövegéből vehetjük át).
A Tárgy mezőnek a levelek rendszerezésében elfoglalt szerepével, használatának módjával az Üzenetek rendszerezése című
részben is foglalkozunk.

A helyesírás-ellenőrző eszköz használata
A „netikett” szabályai szerint, amennyiben levelezőprogramunkban
elérhető, érdemes a helyesírási hibák ellenőrzése és a javítás elvégzése is. A Live Mail beépített hibakeresőjét a Helyesírásellenőrzés nyomógombbal, az Üzenet szalagon a Szerkesztés/Helyesírás-ellenőrzés paranccsal, vagy az F7 funkciógombbal indítunk.

118. ábra. A helyesírás ellenőrzése a beépített ellenőrzővel
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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A párbeszédpanel Nincs a szótárban mezőjében jelenik meg a
program által hibásnak vélt szó (lásd a 118. ábrát). Amennyiben
több javítási javaslat is létezik, akkor azok a Javaslatok listában
jelennek meg. Innen kattintással választunk ki egyet, amely bekerül
a Csere a következőre mezőbe. A Cseréli gombbal a hibás szót
lecseréljük a javasoltra. Ha nincs megfelelő javaslat, akkor vagy a
Csere a következőre mezőbe írjuk az általunk javasoltat, vagy az is
előfordulhat, hogy a program által hibásnak ítélt szót felvennénk a
helyesírási szótárba. Ehhez a Hozzáadás gombra kattintsunk.
A Kihagyás nyomógombbal a hibát figyelmen kívül hagyjuk és
keressük a következő hibát, Az összes kihagyása gombbal nemcsak a hibának ezt az előfordulását, de az üzenet szövegében esetlegesen többszöri előfordulását is figyelmen kívül hagyjuk.
Ezzel szemben Az összes cseréje nyomógombbal a hiba összes
előfordulási helyén a kiválasztott javaslatra cseréljük a hibás szót.
A programban használhatjuk a Wordhöz hasonlóan az azonnali
helyesírás-ellenőrzést is (lásd a 119. ábrát). Ekkor a hibás szót piros
hullámvonallal jelzi a rendszer. A helyi menüből választhatjuk ki a
csere lehetőségét vagy a kihagyást, illetve a szótár bővítését (ha a
kijelzett szót helyesnek ítéljük).

119. ábra. Azonnali helyesírás-ellenőrzés

A helyesírás-ellenőrzők bár jó szolgálatot tesznek, mégsem tökéletesek, így nem helyettesíthetik az üzenet alapos átolvasását. A
szükséges változtatásokat ekkor úgy végezzük, hogy kijelöljük a
hibás részt, és helyére gépeljük a helyes betűket.
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Fájlmelléklet csatolása az üzenethez
Üzeneteinkhez a legkülönfélébb fájlmellékleteket csatolhatjuk. Ez
hasonló ahhoz, mint amikor a hagyományos postai levélben fényképeket, táblázatokat, újságból kivágott cikkeket küldünk el. Erre a
levél szerkesztése közben a gyorselérési eszköztár
Fájl csatolása ikonját, vagy az Üzenet szalag Fájl csatolása parancsát, illetve
az Alt+4 billentyűkombinációt használjuk. A parancs kiadása után
megjelenő párbeszédpanelen választjuk ki a csatolandó állományt
(lásd a 120. ábrát).

120. ábra. Fájlmellékletek kiválasztása csatoláshoz

Egyszerre több, a megjelenített mappában egymást követően megjelenő fájlt is kiválaszthatunk a Shift billentyű nyomva tartása közben a beszúrandó lista elejére és végére végzett kattintásokkal. A
nem összefüggően elhelyezkedő fájlokat a Ctrl billentyű nyomva
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tartása közben végzett kattintásokkal választjuk ki, végül a Megnyitás gombra kattintunk.
Ügyeljünk arra, hogy a címzettek postaládája általában korlátozott méretű. A rendszerint 2-10 MB szabad felhasználású postaláda
terület méretét is csökkenti a többi, még nem törölt levél. Ha pedig a
rendelkezésre álló területnél nagyobb méretű üzenetet küldünk el,
akkor az soha nem érkezhet meg a címzetthez, hiszen postaládája
nem fogadja. A túlságosan nagyméretű mellékletek letöltése is sok
időt, hosszas internet-kapcsolatot igényelhet, amely pénzbe kerülhet. Ilyenkor szükség lehet a fájlmellékletek feldarabolására, de
mindenképpen győződjünk meg arról, hogy a címzett képes a darabokban érkező (tömörített) mellékletek összeállítására.
A postafiók speciális tulajdonságai párbeszédpanel-lapon
beállítható darabolás csak a méretes üzenetek átvitelét
segíti. Ezeknek a daraboknak egyszerre kell elérhetőnek
lenniük a Beérkezett üzenetek mappában, ilyenkor a Live Mail vagy
az Outlook a beérkezett darabokat automatikusan összefűzi, majd
utána a levél vagy méretes melléklete egyben menthető el. Ez a
módszer nem segít akkor, ha a levél mérete meghaladja a postafiók
szabad területét.
Ilyen esetben ajánlatos a regisztrált Windows felhasználók rendelkezésére álló OneDrive tárterületet használni a nagyméretű csatolmányok tárolására és csak a rájuk mutató linket elküldeni a címzetteknek. Természetesen a OneDrive tárterületen olyan jogosultság-beállítást alkalmazzunk, hogy csak a címzettek érjék el a hivatkozott fájlokat.
A kiválasztott fájlok listája megjelenik az Új üzenet ablak fájlmelléklet mezőjében (lásd a 121. ábrát). A listából a feleslegesen felvett
mellékleteket kijelölésük után, a Delete billentyűvel töröljük. Ha a
mellékletek közt képek szerepelnek, akkor azokat küldhetjük és
megtekinthetjük fényképalbumként. Ennek beállításához kattintsunk
az Átváltás a fényképalbumba hivatkozásra.

121. ábra. A hosszabb mellékletlisták görgetéssel tekinthetők át
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A fogadó fél vírusvédelmi rendszere lehet olyan, amely
eleve kiiktat bizonyos fájlformátumokat a postázásból (automatikusan törli az ilyen, például .exe, .com, .dot stb. kiterjesztésű mellékleteket). Ezek ellen is védekezhetünk úgy, hogy
tömörítjük a mellékleteket. A .zip kiterjesztésű tömörített állomány
rendszerint átmegy a szűrőn és nem hanyagolható el az sem, hogy
a tömörített üzenet küldése és letöltése is kisebb időt vesz igénybe,
így kommunikációja olcsóbb.

Az üzenet elküldése fontosság jelzésével
Mint láttuk, a bejövő leveleket fontos, átlagos és alacsony fontosságú prioritásjelzésekkel küldhetik el számunkra. Ezeket a jelzéseket a válaszleveleknél, illetve saját leveleinknél nekünk kell beállítani a Kézbesítés gombból legördíthető menü parancsaival, vagy a
gyorselérési eszköztár ikonjaival. Az üzenet fontosságának beállítása megjelenik az üzenet fejlécében is (lásd a 122. ábrát).

122. ábra. Az üzenet fontosságának beállítása

A fontosságot jelölő jeleket az üzeneteket tároló mappák tartalmának megtekintésekor akkor látjuk, ha a megjelenítendő oszlopok
között bekapcsoltok a Prioritás oszlopot. Az üzenetek ezen oszlop
jelzései alapján is kiválogathatók (azaz előre vehetjük a sürgős üzeneteket).
Fontos leveleknél célszerű az automatikusan, a levél címzett általi megnyitásakor készülő visszajelzést kérni. Ehhez a Kézbesítés gombmenü Olvasás visszaigazolása
parancsát adjuk ki. Az Outlookban a Beállítások szalagon állítjuk
ECDL - Számítógépes alapismeretek
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be az olvasási, sőt a kézbesítési visszaigazolást is. Ez utóbbit akkor
is megkapjuk, ha a címzett nem kíván visszajelzést küldeni.
Az Outlookban a kézbesítési és olvasási visszaigazolásokat a
Beállítások szalag Nyomon követés csoportjában, jelölőnégyzetek
bejelölésével kérjük. Ugyanitt szavazógombokat is beállíthatunk,
amelyek a címzettnél jelennek meg. A csoport neve melletti ikonra
kattintva, vagy a Szavazógombok gombmenü Egyéni parancsával
megjelenített párbeszédpanelen saját elnevezésű szavazógombokat
is kialakíthatunk (lásd a 123. ábrát).

123. ábra. Szavazógombok beállítása

A Tulajdonságok párbeszédpanelen további fontos tulajdonságok
is beállíthatók, amelyek az üzenet fontosságára, tartalmára utalnak
és beállíthatjuk az üzenet érvényességét, valamint legkorábbi kiküldési dátumát, a levélre küldött válasz fogadó postafiókját is (amely
eltérhet az eredeti feladó postafióktól és beállítható a Beállítások
szalag Választ megkapja gombjával is).
Ugyancsak fontos, hogy az Outlook programban meghatározhatjuk az üzenet tartalmának és mellékleteinek titkosítását, a levélhez
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digitális aláírást, biztonsági címkét csatolhatunk. Mindezt a Biztonsági beállítások gombra kattintva érjük el.

Automatikus aláírás
A leveleket gyakran ugyanazzal a szokásos nyelvi fordulattal, búcsúzással zárjuk. Gyorsíthatjuk munkánkat, ha e célra alkalmazott
frázisainkat eltároljuk.

124. ábra. Automatikus aláírás készítése

Az automatikus (nem a biztonsági digitális) aláírásokat a Live Mail
programban az Üzenet szalag EgyébAláírás parancsával rögzítjük. Az Outlook programban az aláírások mellett egyéni levélpapírt
is meghatározhatunk (lásd a 124. ábrát). Ezt követően az új levelek
írásakor vagy automatikusan, vagy listából választhatóan kerülnek a
megfelelő aláírások leveleink végére. A különféle levéltípusok számára eltérő aláírásokat készíthetünk. Az új aláírást az Új nyomógombra kattintva hozzuk létre. Ekkor adjunk nevet az aláírásnak,
amelynek alapján később megtaláljuk. Az aláírás tartalmát ezt köveECDL - Számítógépes alapismeretek
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tően az Aláírás szerkesztése mezőben adjuk meg. Az aláírás begépelése után az Átnevezés nyomógombra kattintva adhatunk új,
beszédes nevet az aláírásnak, amely segíti a későbbi pontos kiválasztást (például baráti, hivatalos stb.).
Az Alapértelmezett aláírás kiválasztása csoportban beállíthatjuk, hogy minden, adott postafiókból küldött új levél (illetve válasz)
automatikusan megkapja az alapértelmezett aláírást. Ha kikapcsoljuk, vagyis a (nincs) listaelemet választjuk, akkor az aláírások beillesztésére az Aláírás gomb menüjét használjuk, innen választjuk ki
a megfelelő aláírás-típust.
Ha csak ritkán használunk az alapértelmezettől eltérő aláírást, akkor nyugodtan hagyjuk bekapcsolva az alapértelmezett típust. Az alapértelmezettől eltérő aláírás beillesztéséhez jelöljük ki a levélbe már beillesztett aláírást, majd az menü
Aláírás gomb menüjéből válasszuk ki azt, amelyre lecseréljük.

Névjegykártya küldése
Levelezőrendszerünk hatékony használata javarészben a megfelelő
címjegyzéken múlik. Partnereink adatait felvehetjük egyenként, az
adatok begépelésével, de átvehetjük a tőlük üzenetben kapott névjegykártyákból is.
Levelező partnereink hasonló munkáját könnyíthetjük meg, ha mi
is elküldjük névjegykártya adatainkat. A névjegykártyát az Üzenet
vagy a Beszúrás szalagon adhatjuk a levélhez. A névjegykártya
adatait a levélfej végén megjelenő
ikonra kattintva adjuk meg
(lásd a 125. ábrát). Az Outlook programban az aláíráshoz hasonlóan többféle névjegykártyánk lehet, a megfelelő kártyát a listáról választjuk ki.
Az
ikonnal megjelenített menü Beállítások  Levelek parancsával megjelenített párbeszédpanel Levélírás lapján a Levél
jelölőnégyzettel bekapcsolhatjuk, hogy minden levelünkhöz automatikusan csatolja a program a névjegykártyát. A névjegykártya adatainak szerkesztésére használhatjuk e párbeszédpanel Szerkesztés
gombját is.
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125. ábra. Rengeteg adatot tartalmazhat az elektronikus névjegykártya

Válasz az üzenetre
Egyszerűen válaszolhatunk a beérkezett üzenetekre. A hozzánk
beérkezett, és az üzenetlistán kijelölt levelekre válaszoláskor nem
kell begépelnünk a címzettet, azt átvehetjük a bejövő levél fejlécinformációi közül. Ehhez a helyi vagy az Otthoni szalag Válasz parancsát adjuk ki, vagy megnyomjuk a Ctrl+R billentyűkombinációt,
illetve a gyorselérési eszköztár Válasz gombjára kattintunk.
Ekkor az üzenet küldése ablak jelenik meg, amelynek címzett és
feladó mezője azonnal, az elolvasott levélnek megfelelően automatikusan kitöltésre kerül (lásd a 126. ábrát). Ilyenkor a Tárgy mező
tartalma kiegészül egy, a választ jelölő „Re” (replay) szócskával, ami
a válasz megválaszolásakor is megtörténik.
A hozzánk beérkezett levél eredeti szövege fölé kerül a saját válaszunk szövege. Természetesen csak a rövid eredeti szövegeket
érdemes megtartani, a hosszú szövegek ide-oda küldözgetése költséges. Ezt nevezik lánclevélnek, ami a „netikett” szerint kerülendő.
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A hosszú eredetik teljes szövegét tehát ne idézzük (hiszen az a feladó rendelkezésére áll), töröljük a felesleges részeket!

126. ábra. Az adatok automatikus kitöltése után csak a levelet kell megírni

A levél írását a szokásos módon végezzük el a levéltörzs szerkesztésével, végül kattintsunk a Küldés gombra.

127. ábra. Az üzenetkezelési beállításainak részlete
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Az
ikonnal megjelenített menü Beállítások  Levelek parancsával megjelenített párbeszédpanelen beállíthatjuk többek közt azt is, hogy ne, illetve milyen módon
vegye hozzá a program az előzményeket levelünkhöz (lásd a 127.
ábrát). A Speciális párbeszédpanel-lapján beállíthatjuk, hogy az
aláírás megjelenjen az üzenet alján, illetve a válasz az üzenet aljára
kerüljön. Ha a Válasz az üzenet alján jelölőnégyzetet töröljük, akkor a válaszunk a beérkezett üzenet fölé kerül. Az eredeti üzenet
idézését a Küldés lapon kapcsoljuk be.
A párbeszédpanelen egyéb fontos beállításokat is rögzíthetünk,
például az Általános lapon adjuk meg, hogy új üzenet érkezésekor
hangjelzés figyelmeztessen, vagy a program indításakor automatikusan fogadja a leveleket, és az új levelek lekérését milyen időközönként tegye.

A válasz mindenkinek
Ha bejövő levelünket több címzett egyikeként kaptuk, akkor válaszolhatunk úgy is, hogy válaszunkat a feladón kívül mindegyik címzett megkapja. Ehhez előbb a mappák listába kattintva kiválasztjuk
az olvasni kívánt mappát, majd az üzenetlistában az üzenetre egyszer kattintva megjelenítjük azt a betekintőben, illetve dupla kattintással saját ablakában nyitjuk meg.
Az üzenetablakban most a Válasz mindenkinek gombra kattintsunk, vagy – ha megnyitottuk a levelet – az Üzenet szalag Válasz
mindenkinek parancsát adjuk ki, illetve nyomjuk meg a
Ctrl+Shift+R billentyűkombinációt, ekkor az összes címzett megjelenik a Címzett mezőben (ebből a listából akár törölhetjük is azokat,
akiknek a választ nem akarjuk elküldeni). A válasz írása után kattintsunk a Küldés gombra.

Válasz az eredeti üzenet beszúrásával vagy
elhagyásával
Alapértelmezés szerint válaszainkat az eredeti üzenet beszúrásával
küldjük. Ezen változtathatunk az Beállítások párbeszédpanel Küldés lapján. Az eredeti szövegek idézését kikapcsolhatjuk a Válaszoláskor az eredeti szöveg idézése jelölőnégyzet törlésével.
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A HTML beállításai, illetve az Egyszerű szöveg beállításai
nyomógombokkal megjelenített párbeszédpaneleken állíthatjuk be
többek között azt, hogy a válaszüzenetekben az eredeti szöveg behúzással vagy különleges karakterek vezetésével jelenjen meg.

Üzenet továbbítása
A hozzánk beérkezett üzeneteket továbbküldhetjük más címzettekhez. Az üzenetablakban ehhez a Továbbítás gombra kattintva válaszoljunk az üzenetre, vagy az Üzenet szalag Továbbítás parancsát adjuk ki, illetve nyomjuk meg a Ctrl+F billentyűkombinációt
(lásd a 128. ábrát).

128. ábra. Beérkezett üzenet továbbküldése

Ekkor megjelenik a Tárgy mezőben és az ablak címsorában a „Fw”
(forward) szócska. A címzettet a Címzett gombra kattintás után a
címjegyzékből adjuk meg, vagy kattintsunk a címzett mezőbe és
írjuk be a megfelelő postafiók címet. Az eredeti üzenet fölé írjuk saját válaszunkat, majd, kattintsunk a Küldés gombra.

Feladat
Küldjük tovább – magunknak – a program első indításakor kapott üdvözlő levelet. A levél eredeti szövegét egészítsük ki, és sürgős jelöléssel küldjük el.
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1. Jelenítsük meg a betekintő ablaktáblát, olvassuk el benne a levelet.
2. Kattintsunk a szalag Továbbítás gombjára. Ekkor a levél önálló
ablakban jelenik meg (lásd a 128. ábrát).
3. Lépjünk a Címzett mezőbe, adjuk meg postafiókunk címét!
4. Kattintsunk a levél törzsszövegébe, az eredeti üzenet fejléc adatai felett egészítsük ki a levelet a továbbküldéshez!
5. A Nagyon fontos nyomógombbal vagy az Üzenet/Kézbesítés 
Nagyon fontos paranccsal állítsuk be a levél fontosságát!
6. Kattintsunk a Küldés nyomógombra!

Másolás, mozgatás és törlés
A levél szövege a szövegszerkesztés modulban tárgyaltak szerint
szerkeszthető. Ebbe beleértjük a szöveg másolását és mozgatását
egy üzeneten belül vagy több megnyitott üzenet között is.

Mozgatás
A mozgatás során a kijelölt szövegrészt kivágjuk, és a vágólapra
helyezzük, ahonnan új helyre illesztjük be. A kijelölt szöveg a Del
(Delete) billentyűvel törölve elvész, a Ctrl+X vagy a Shift+Del billentyűkombinációval, illetve az Üzenet szalagon a
Kivágás ikonra kattintással, vagy a helyi menü Kivágás parancsával törölve a
vágólapra (Clipboard) kerül.
A vágólap a különböző alkalmazások között és alkalmazáson belüli objektummozgatás különleges eszköze, mely minden megnyitott
ablakból elérhető, így kiválóan alkalmas arra, hogy az egyik ablakból, esetlegesen más Windows alkalmazásból a másikba vigyünk át
információt. Ezek a parancsok az Üzenet szalagról és a kurzormenüből is hívhatók. A vágólap tartalmának beillesztését alább ismertetjük.

Mozgatás egérrel
Egérrel úgy is mozgathatunk kijelölt részleteket, hogy a
kijelölt szövegrészre mutatunk és az egér bal gombját
lenyomva mozgatjuk az egeret. Az egérkurzor ekkor – a
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mellékelt ábra szerint – jellegzetesen megváltoztatja alakját. Ezzel a
módszerrel végzett mozgatás során a vágóasztal tartalma nem változik meg.

Másolás
A kijelölt tartományt az Üzenet szalag vagy a kurzormenü
Másolás parancsával másoljuk a vágólapra. Ugyanerre
alkalmazható az eszköztáron található Másolás ikon és a
Ctrl+C vagy a Ctrl+Ins billentyűkombináció is. A parancs törlés
nélkül (a kijelölt szövegrészletet a dokumentumban hagyva)
vágóasztalra másolja a kijelölt blokkot. A vágólap tartalmának
beillesztését alább ismertetjük.

Másolás egérrel
Az egérrel végzett másolás a mozgatáshoz hasonlóan
történik, de ehhez tartsuk nyomva a Ctrl billentyűt. Ekkor
a másolást jelző egérkurzorban + jelet láthatunk (lásd a
mellékelt ábrát). Az új pozíciót a megváltozott, függőleges, szaggatott vonalka – szövegkurzor – segítségével jelöljük ki. Ahol felengedjük az egér gombját, oda kerül a blokk. A módszerből adódóan csak
egy képernyőn belüli mozgatásra ajánlható ez a technika (bár gördíthetjük is a dokumentumot, ha az egérkurzort a dokumentumablak
teteje vagy alja felé mozgatjuk – természetesen folyamatosan
nyomva tartva az egér bal gombját, illetve másoláshoz a Ctrl billentyűt is).

A vágólap tartalmának beillesztése
A vágólap tartalma tetszőleges Windows alkalmazásba
beilleszthető. A Word dokumentumokba a Szerkesztés
menü vagy a kurzormenü Beillesztés parancsával, a
Beillesztés ikonnal vagy a Ctrl+V, illetve Shift+Ins billentyűkombinációval illesztjük be a vágólap tartalmát.
A beillesztéssel a kurzor helyére kerül a vágólap utolsó eleme, illetve ha előzetesen kijelöltünk egy szövegrészt, akkor annak törlésével a helyére kerül. Az Outlook programban a Beillesztés 
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Alapértelmezett beillesztés beállítása parancsával meghatározhatjuk, hogy a beillesztés hogyan működjön (lásd a 117. ábrát). A
Szerkesztő beállításai párbeszédpanel számos más fontos tulajdonság beállítását biztosítja, amelyeket a Word szövegszerkesztőből ismerhettünk meg.
A vágólap-kezeléssel kapcsolatban
legfontosabb, hogy a vágólap tartalmának beillesztésekor megőrizzük-e
a forrásformátumot, vagy lehetőség
szerint egyesítsük a beillesztés helyének és a forrásnak a formátumát, illetve csak egyszerű szöveget
illesszünk be. Képek beillesztéséhez beállíthatjuk, hogy a képet a
szöveg körülfolyja, a beillesztéshez használjuk az Insert billentyűt
stb. A Beillesztés beállításai gomb megjelenítése tartalom beillesztésekor jelölőnégyzet bejelölt állapotában a mellékelt intelligens
címke jelenik meg (csak a képernyőn), amelynek menüjéből választva módosíthatunk a beillesztés módján.

129. ábra. Sokféle tulajdonság testre szabható az Outlookban

Itt megint lényegesen eltér a Microsoft Office Outlook
használata. E programban a vágólapra legfeljebb 24 eleECDL - Számítógépes alapismeretek
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met helyezhetünk, amelyeket egyenként, vagy sorban, egyszerre
illeszthetünk be egy Microsoft Office dokumentumba (lásd a 130.
ábrát). A vágólap munkaablakot az Üzenet szalag Vágólap panelneve melletti ikonra kattintva kapcsoljuk be vagy ki.

130. ábra. Az Office Outlookban használható a vágólap munkaablak is

Szöveg másolása az üzenetbe egy másik
forrásból
Ha üzenetünkbe egy másik üzenetből, vagy másik alkalmazással
létrehozott dokumentumból szeretnénk szöveget másolni, akkor az
adott forrásdokumentumban jelöljük ki, és másoljuk a vágólapra a
másolandó részletet a Szerkesztés (Edit) menü vagy a kurzormenü
Másolás (Copy) parancsával, a Live Mail programban az Üzenet
szalag
Másolás ikonjával, vagy a Ctrl+C billentyűkombinációval.
A forrás kivágásához a
Kivágás ikont, illetve a Ctrl+X billentyűkombinációt használjuk. Utána váltsunk saját üzenetszerkesztő ablakunkba, mozgassuk a mutatót a megfelelő beillesztési helyre,
majd kattintsunk a Live Mail programon belül az Üzenet szalagon a
Beillesztés gombra, vagy nyomjuk meg a Ctrl+V, illetve Shift+Ins
billentyűkombinációt.
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Szöveg törlése az üzenetből
Gépelési hiba javításakor a Backspace billentyűvel a kurzor előtti
karaktert töröljük, a Delete (Del) billentyűvel a kurzor pozícióján
álló karaktert (ezek a felülíráson kívüli javítási lehetőségek). Törléskor a kurzortól jobbra álló karakterek eggyel balra lépnek. A
Ctrl+Backspace billentyűkombinációval a kurzortól a szó elejéig, a
Ctrl+Del billentyűkombinációval a szó végéig törlünk.
Ha kijelöltünk egy hibás szövegrészt, akkor az ezt követő bármilyen leütött billentyű vagy beillesztés eredménye a kijelölés helyére
kerül (a Del billentyű pedig törli a kijelölt szöveget). Ezt az egyszerű
cserét alkalmazhatjuk úgy, hogy a cserélendő szöveget kijelöljük,
majd az új szöveget rágépeljük (a csere akkor is végbemegy, ha az
eredeti és az új karaktersorozat eltérő hosszúságú).

Fájlmelléklet eltávolítása kimenő üzenetből
A válaszlevelekben az eredetileg kapott mellékleteket nem küldjük
vissza. Ha azon módosítottunk, és visszaküldenénk, akkor a legszerencsésebb új nevet adni a módosított állománynak és ezt újra csatolva küldeni vissza.
A feleslegesen csatolt melléklet a mellékletlistában kijelölhető és
a Del billentyűvel vagy a helyi menü Eltávolítás parancsával törölhető még az elküldés előtt (lásd a 131. ábrát).

131. ábra. Melléklet törlése az üzenetküldés előtt

A törlés természetesen csak a csatolást szünteti meg, az eredeti fájl
sértetlen marad.
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A levél elküldése
Ha egy levelet megírása után nem küldünk el, de az üzenetszerkesztő ablakot bezárjuk, akkor a program a 132. ábrán bemutatott
párbeszédpanelen lehetőséget biztosít a levél mentésére. Az elmentett levél később folytatható és elküldhető. A mentéshez az Igen
nyomógombra kattintsunk, amelynek hatására a levél bekerül a
Piszkozatok mappába.

132. ábra. Figyelmeztetés a piszkozat mentésére

Küldendő leveleink először a Postázandó üzenetek (Outlookban
Outbox) mappába kerülnek. Ezek tényleges elküldéséhez (amikor a
levelek átkerülnek a levélküldő kiszolgálóra, azaz SMTP szerverre) – ha az automatikus küldést kikapcsoltuk – nyomjuk meg az Outlook
eszköztárának Küldés/fogadás gombját.
E technika értelme az, hogy így egyszerre, egyetlen csatlakozással, költségtakarékos módon küldhetjük el leveleinket.
Ha a postázandó üzenetek küldése nélkül zárjuk be a programot,
akkor az Outlook felajánlja az azonnali küldést. Ha mégsem küldünk, akkor a program legközelebbi betöltésekor kiküldendő leveleinket ismét megtaláljuk a Postázandó üzenetek mappában.

Összefoglalás
A fejezet elején azt a célt tűztük ki, hogy megismerkedünk
az elektronikus levelezőprogram fő funkcióinak használatával, vagyis a levelek fogadásával és küldésével. A
fejezetben elsajátítottuk a levelek továbbküldését és a válaszadást
is. A küldött levelek szerkesztésénél különböző másolási, mozgatási
technikákat alkalmazhatunk, ezekkel az üzenet szövegéből vagy
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szövegébe átemelhetünk fontos információkat. Ha ezt a technikát
alkalmazzuk, gondosabban olvassuk el levelünket a kiküldés előtt,
nehogy oda nem tartozó, vagy csak zavaró részletek maradjanak (a
másolásnak köszönhetően) benne. Levelünket a rögzített szokásos
aláírási formulák felhasználásával, gyorsabban és egyöntetű megjelenéssel küldhetjük ki.
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ÜZENETEK KEZELÉSE
Az e-mail üzenetek hatékony kezeléséhez hozzátartozik a
megfelelő mappaszerkezet kialakítása, az üzenetek szortírozása a mappák között, címjegyzék, azon belül terjesztési csoportok kezelése. E szakaszban tárgyaljuk az üzenetek
nyomtatásával kapcsolatos teendőket is.
A fejezet feldolgozásának becsült átlagos ideje három
óra.

A címjegyzékek használata
A hatékony üzenetkezelés kulcsfontosságú eleme a megfelelő címjegyzék és mappaszerkezet kialakítása. A címjegyzékkel gyorsíthatjuk leveleink címzését, biztosak lehetünk a hibátlan címzésben. A
névellenőrzés parancs ugyanis azt ellenőrzi, hogy a címzettként
beírt postafiók címet szabályosan adtuk-e meg (azt viszont nem ellenőrizheti, hogy megfelelő címzettet választunk levelünkhöz, ezért
mindenképpen ellenőrizzük a címzett mezőt).
A címjegyzék tehát levelező partnereink címét tartalmazza. Minthogy a lista folyamatosan változik, gondot kell fordítanunk adatai
napra készen tartására. Ennek megfelelően rendszeresen veszünk
fel új partnereket, módosítjuk a korábbiak megváltozott adatait, illetve töröljük a feleslegeseket, hogy ne nőjön használhatatlan méretűvé adatbázisunk.

E-mail cím hozzáadása a címjegyzékhez
Új partnereket bármely nézetben az Otthoni szalag Elemek 
Névjegy parancsával vagy névjegyalbum nézetben az Új csoport
Névjegy elemével, illetve a Ctrl+Shift+C billentyűkombinációval
veszünk fel a címjegyzékbe (lásd a 133. ábrát). A partner felvételének indításakor egy többlapos párbeszédpanel jelenik meg, amelyen a szükséges adatokat rögzítjük (lásd a 134. ábrát).
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133. ábra. Új partner felvétele

134. ábra. Az új partner adatainak rögzítése

A Gyors felvétel lapon a legfontosabb kapcsolattartási információk
szerepelnek. Ha sürgős, akkor elegendő ezeket az adatokat megadni, a többire ráérünk később visszatérni. Az adatok megadása
után kattintsunk a Névjegy felvétele gombra!
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E-mail cím módosítása, törlése a címjegyzékből
A felesleges e-mail címek felhasználónkénti törléséhez váltsunk a
Névjegyalbum nézetbe! Utána kiválasztjuk azt a felhasználót, akinek az adatait módosítani szeretnénk, majd a helyi menü Névjegy
módosítása parancsát adjuk ki. Végül a 134. ábrához hasonló párbeszédpanelen módosítjuk az adatokat.
A névjegy eltávolításához a Névjegy törlése parancsot adjuk ki.
Megtehetjük azt is, hogy a partnerek listájában kattintással kiválasztjuk a törlendő partnert, majd megnyomjuk a Del billentyűt. A
törlést a következő párbeszédpanelen meg kell erősíteni. A névjegyek egy adott kategóriába helyezéséhez a helyi menü Névjegy
másolása almenüjéből választjuk ki a megfelelő kategóriát.

135. ábra. Partner törlése a címjegyzékből

A címjegyzék frissítése bejövő üzenetből
A címjegyzékbe egyszerű adataival felvehetünk új partnert a bejövő
üzenet alapján is. Ehhez válasszuk ki a megfelelő levelet a Bejövő
üzenetek mappában, majd adjuk ki a helyi menü Feladó felvétele a
névjegyalbumba parancsát.
A program úgy is beállítható, hogy automatikusan felvegye a címjegyzékbe azoknak a címzetteknek címét, akiknek válaszoltunk. Ehhez adjuk ki az
ikon menüjének Beállítások Levelek paran-
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csát, majd a Küldés lapon jelöljük be a Válaszüzeneteim címzettjeinek automatikus felvétele a címjegyzékbe jelölőnégyzetet.

Új címzettlista/csoport létrehozása
A csoportok kialakításával egyetlen címzett kiválasztására csökkenthetjük olyan levelek címzését, amelyet mindig ugyanannak a
csoportnak, illetve tagjainak küldünk. Új csoportot a névjegyalbum
Új csoportjának Kategória parancsával (lásd a 136. ábrát). Az Új
kategória létrehozása párbeszédpanelen adjuk meg a csoport nevét, majd egyenként adjuk meg a csoport tagjait. A csoporttagoknak
természetesen továbbra is küldhetünk egyéni levelet.

136. ábra. Új csoport felvétele

A címjegyzékben szereplő partnerek közül alakítjuk ki ilyenkor a
csoportot. A kijelölés után kattintsunk a Mentés gombra. A csoport
tartalmának utólagos módosításához adjuk ki a Kategória szerkesztése parancsot, utána kettős kattintással válasszuk ki a módosítandó csoportot, majd kapcsoljuk be vagy ki a megfelelő csoporttagokat az azonosítójukra kattintva. A művelet végén kattintsunk a
Mentés gombra (lásd a 137. ábrát)!
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137. ábra. Csoporttagok szerkesztése

A csoportkezelésben is többet nyújt az Outlook (lásd a 138. ábrát).
A csoporttagokat háromféle módon vehetjük fel és a névjegyalbumot is megoszthatjuk másokkal.

138. ábra. A csoporttagokkal végezhető műveletek

A csoportból törlés nem érinti a címjegyzékben szereplő partner
egyéb adatait, vagyis a partnernek csak egyetlen, csoporttagságát
jelölő tulajdonságát töröljük. Mindegyik partner ugyanakkor több
csoportnak is tagja lehet.

Feladat
Készítsük el a Törpék nevű címzettcsoportot, vegyük fel
tagjaikat a hét törpe személyében. A feladatot önállóan, a
fenti részletes magyarázat alapján oldjuk meg.

Üzenetküldés csoportnak
Az új levélüzenet létrehozásakor a Címzett nyomógombbal megjeleníthetjük a Címzettek kijelölése párbeszédpanelt, ahonnan a
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partnerek listájából kettős kattintással kiválaszthatjuk a címzett csoportokat is. Előfordulhat, hogy nem a teljes csoportnak szeretnénk
levelet küldeni. Ilyenkor a Címzett mezőben megjelent csoportnév
előtti + ikonra kattintva nyitjuk ki a csoport tagjait, amelyből egyenként törölhetők azok, akiknek az adott levelet nem akarjuk elküldeni
(lásd a 139. ábrát).

139. ábra. Levél küldése csoport részére

Az üzenet a csoport összes tagjához eljut, ugyanúgy, mintha azokat
egyenként vettük volna fel a címzettlistára.

Csoport törlése
A feleslegessé vált csoportokat a névjegyalbumban választjuk ki,
majd a helyi menü Kategória törlése parancsát adjuk ki. A törlés
végrehajtása után a csoport eltűnik a címjegyzékből, ám a csoport
önálló tagjai továbbra is elérhetők maradnak Az összes névjegy kategóriában. Ez a kategória nem törölhető.

Üzenetek rendszerezése
Mint említettük, a hatékony üzenetkezelés kulcsfontosságú eleme a
címjegyzéken kívül a megfelelő mappaszerkezet kialakítása. A
mappák szolgáltatják számunkra azokat a rendszerező elemeket,
amelyekbe, mint gyűjtőkbe az üzeneteket tartalom vagy más szemECDL - Számítógépes alapismeretek
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pont szerint szétválogatjuk. A Live Mail már induláskor tartalmaz
néhány mappát (Elküldött elemek, Törölt elemek, Piszkozatok), de
saját céljainknak megfelelően ezeket tovább bővíthetjük, a fájlok
tárolásához hasonló mappákat hozhatunk létre a levelek számára is
(lásd a 140. ábrát).

140. ábra. A mappaműveletekhez külön szalag használható

Üzenet keresése a feladó és a tárgy alapján
Az üzenetfejek adatainak átvizsgálásával kereshetünk olyan szavakra, amelyek a feladó vagy a címzett mezőkben bárhol előfordulnak. A talált üzenetek kiválogatásra kerülnek, így sokkal könnyebben áttekinthetők.
A kereséshez váltsunk a Mappák szalagra, majd adjuk ki a KeresésÜzenet parancsot (kiadható még a Keresés nyomógomb
menüjéből vagy a Ctrl+Shift+F gyorsgombbal is). Az Üzenet keresése párbeszédpanelen adjuk meg a keresési szempontokat (lásd a
141. ábrát).
Bár itt helyettesítő karaktereket nem használhatunk, a program a
kis- és nagybetűk megkülönböztetése nélkül kikeresi azokat az üzeneteket, amelyek a megfelelő mezőben tartalmazzák a párbeszédpanelen megadott szavakat. Az eredmény, vagyis a találatok a párbeszédpanel alján jelenik meg.
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A keresendő szavakat a megfelelő mezőkben adjuk meg. Kereshetünk adott időszakon belül vagy kívül érkezett leveleket, ezeket a
szempontokat a Korábban érkezett, mint és a Később érkezett,
mint mezőkben adjuk meg. A jelölőnégyzetekkel kiválogathatjuk a
fenti feltételeknek megfelelő levelek közül azokat, amelyek mellékleteket tartalmaznak, illetve amelyeket korábban megjelöltünk.
Az Almappákban is jelölőnégyzettel adjuk meg, hogy a Tallózás
nyomógombbal felvett kezdőmappa alatti mappákat is vizsgálja a
program. A Keresés gombbal indítjuk a keresést, új keresőfeltételeket az Új keresés gombra kattintva állítunk be.

141. ábra. Üzenetkeresési lehetőségek

A KeresésKövetkező keresése parancsot arra használjuk, hogy
a keresési feltételeknek megfelelő következő elemet találjuk meg.

Üzenet keresése az üzenet szövege alapján
Előfordulhat, hogy egy üzenetből csak néhány szóra emlékszünk.
Ilyenkor ezeket is felhasználhatjuk az üzenetek megkeresésére. Ha
a fentiek szerint egy mappában keresünk, akkor átvizsgáljuk az
üzenetek tartalmát is, amennyiben bekapcsoljuk a jelölőnégyzetet. A
részletes keresést biztosító Üzenet keresése párbeszédpanelen
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viszont az üzenetek tartalma szerinti kereséshez az Üzenet mezőben adjuk meg a keresendő kifejezést (lásd a 141. ábrát).
Az üzenetek kulcsszavaira vonatkozó kereséshez az üzenetlista
tetején található mezőbe írjuk a keresendő kulcsszót, az alatta látható listában pedig kiválaszthatjuk az átvizsgálandó mappát.

142. ábra. Kulcsszó szerinti keresés

Az Office Outlook programban természetesen a keresés is pontosabban paraméterezhető (kereshetünk például az üzenetek mérete,
a jelölő színe, esedékesség, aláírás vagy bármely névjegykártya
mező alapján stb.).

Cím keresése
Címeket is kereshetünk címtöredékek és más tulajdonságok alapján
(lásd a 143. ábrát). Ehhez az Outlookban a Kezdőlap szalag Keresés csoportjának Címjegyzék parancsát használjuk.

143. ábra. Címeket kereshetünk több helyen is

Az Outlookban a Kezdőlap szalagon, a Név keresése mezőbe írjuk
a keresett címet vagy töredéket, majd megnyomjuk az Enter billentyűt. A névjegyalbum tetején látható mezőbe kattintva megjelenített
Keresés szalag segítségével a lehető legrészletesebben kereshetünk (lásd a 144.ábrát).
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144. ábra. Keresési lehetőségek a Keresés szalagon

Címeket kereshetünk több helyen is, a keresés helyét a Keresésbe
bevont helyek listában választjuk ki. A keresési szempontokat itt is
a megfelelő mezőkben adjuk meg.

Új mappa létrehozása az üzenetek számára
A levelezési mappákból is kialakítható egy, a fájlszerkezethez hasonló hierarchia, vagyis a mappákhoz létrehozhatunk almappákat is.
Az új mappa létrehozásához adjuk ki a Mappák szalag Új mappa
parancsát, vagy a helyi menü Új mappa parancsát (lásd 145. ábrát).

145. ábra. Új mappát hozunk létre

Ezt követően a Mappa létrehozása párbeszédpanelen nevezzük el
az új mappát (a „szülő” mappát itt is kiválaszthatjuk).

Üzenetek mozgatása az új üzenetmappába
A Beérkezett üzenetek mappába került új üzeneteket egérrel, a bal
egérgomb nyomva tartása közben húzzuk a Live Mail program ablakának bal oldalán megjelenített mappaszerkezet megfelelő mappájába. Az áthelyezésre szolgál az üzenet helyi menüjének vagy a
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Mappák szalag Áthelyezés mappába parancsa, valamint a
Ctrl+Shift+V billentyűkombináció is. Ilyenkor a cél mappát párbeszédpanelen választjuk ki (lásd a 146. ábrát).
Ha a másik mappában másolatot szeretnénk létrehozni (azaz az
eredetit megtartjuk), akkor az egérhúzással végzett művelet alatt
tartsuk nyomva a Ctrl billentyűt is (ha a Ctrl billentyűt idő előtt engedjük fel, akkor másolás helyett mozgatást végzünk). A másolás is
megoldható párbeszédpanel segítségével. Ehhez az üzenet helyi
menüjének vagy a Szerkesztés menü Másolás mappába parancsát használjuk.

146. ábra. A cél mappát kattintással választjuk ki

A párbeszédpaneles megoldások lehetőséget biztosítanak arra is,
hogy az Új mappa nyomógombbal helyben hozzuk létre az új mappát, amit azonnal felhasználhatunk célmappának.

Üzenetek sorba rendezése
Az üzenetek sorba rendezéséhez előbb megjelenítjük a megfelelő
rendezési szempontot (tulajdonságot) tartalmazó oszlopot a Nézet
menü Oszlopok parancsával, majd az oszlopfejre kattintva adjuk
meg a rendezési szempontot. A szempont marad, csak a rendezés
iránya változik növekvőről csökkenőre, ha megismételjük a kattintást. Ugyanezt végezhetjük el a Nézet szalag Rendezési szempont almenüjének parancsaival is.
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Üzenet törlése
Az üzenetek listájában kijelölt leveleket a Delete billentyűvel, illetve
az Otthoni szalag Törlés nyomógombjával törölhetjük. Az így törölt
üzenetek a Törölt elemek mappába kerülnek, ahonnan még visszanyerhetők. A törlést végezhetjük úgy is, hogy a levelezési mappából
a Törölt elemek mappába húzzuk az üzenetet. Az üzenet helyreállíthatatlan, tehát végleges törlése is megoldható az üzenet kijelölése
után lenyomott Shift+Delete billentyűkombinációval. A törlés végrehajtását ekkor meg kell erősítenünk (lásd a 147. ábrát).

147. ábra. A törlés megerősíthető vagy visszavonható

Üzenet visszaállítás a Törölt elemek mappából
Ha nem a végleges törlést alkalmazzuk, akkor az elhamarkodottan
törölt elemeket a Törölt elemek mappából visszahozhatjuk. Ehhez a
Törölt elemek mappában válasszuk ki a megfelelő üzeneteket és
húzzuk egérrel új (vagy régi, törlés előtti) mappájukba. Ugyanúgy,
mint más mappa esetén itt is használhatjuk a helyi menü Áthelyezés mappába parancsát.

A Törölt elemek mappa kiürítése
A törölt üzenetek a Törölt elemek mappában továbbra is helyet foglalnak. Az itt található üzenetek végleges törlésével szabadítható fel
az elfoglalt merevlemez. A törlés és a Törölt elemek mappa kiürítése megoldható az üzenetek egyenkénti, vagy csoportos kijelölése
utáni törlésével, illetve a helyi menü A „Törölt elemek” mappa ürítése parancsával (lásd a 148. ábrát).
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148. ábra. A törölt elemek mappát is kiürítjük

Nézetek beállítása
Minden egyes mappára saját nézetet állíthatunk be. Megadhatjuk,
hogy egyes mappákban csak a még nem olvasott leveleink, máshol
az összes üzenet jelenjen meg. Ilyen gyorsnézeteket kapunk már
eleve a programmal, amelyeket a Live Mail program bal oldali ablaktáblájában jeleníthetünk meg a Nézet/Gyorsnézetek paranccsal
(lásd a 149.ábrát).

149. ábra. A gyorsnézetek a munkaablakban jelennek meg

A párbeszédpanelen jelölőnégyzetekkel bekapcsolt gyorsnézetek a
munkaablakban megjelennek, mint hivatkozások. E hivatkozásokra
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kattintva jeleníthetjük meg a nézetben beállított tulajdonságoknak
megfelelő üzeneteket az üzenetlistában. A gyorsnézetekhez hasonló nézeteket beállíthatunk magunk is a Nézet  Nézet testreszabása paranccsal. A megjelenő párbeszédpanelen szabjuk meg a
nézet feltételeit, szűrési szabályait.
Új nézeteket a Nézet szalag Új nézet parancsával hozzuk létre.
A nézetbeállítást érvényesíthetjük a többi mappán is. Ehhez a Nézetek megadása párbeszédpanel Módosítás gombjával beállíthatjuk
a megfelelő nézetet, majd a Nézet alkalmazása gombbal érvényesíthetjük az aktuális vagy az összes mappán (lásd a 150. ábrát).

150. ábra. A nézet az összes mappán is alkalmazható

Témakörök kezelése
A Beérkezett üzenetek mappában található üzeneteket tárgy szerint
is rendezhetjük. Ekkor az azonos tárgyú üzenetek csoportosítva
jelennek meg, a csoportot a ikonra kattintva nyithatjuk meg és a
ikonra kattintva zárjuk be, ha a Témakörök  Be paranccsal bekapcsoltuk a szolgáltatást (lásd a 151. ábrát).

ECDL - Számítógépes alapismeretek

588

Eljárások

A csoportosítás bekapcsolásához adjuk ki az Aktuális nézet
almenü Üzenetek csoportosítása témakörök szerint parancsát.

151. ábra. Üzenetcsoportosítás téma szerint

Eljárások
A hatékony üzenetkezelési technikák közé kell sorolnunk – sajnos –
a levélszemét elleni küzdelmet. Ennek eszközeként különféle kiegészítő szoftveres megoldásokat is beszerezhetünk, azonban néhány
lehetőség a Live Mail programba is bekerült.
Blokkolhatunk bizonyos címekről érkező leveleket, elrejthetjük
azokat a párbeszédeket, illetve témaköröket, amelyeket nem tart
érdekesnek, biztonsági szintek beállításával védekezhetünk a levélben kapott kártékony programok vagy kódrészletek ellen.

152. ábra. Beérkezett levél feladójának blokkolása

Az Otthoni szalag Levélszemét  Feladó felvétele a letiltott feladók listájára parancsa segítségével az általunk levélszemétnek
minősített levél feladóját (tartományát18), valamint leveleit letilthatjuk
18

A tartomány az e-mail címben a @ szimbólumot követő név.
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(blokkolhatjuk). Ez annyit jelent, hogy a letiltott feladótól érkező öszszes üzenet törlésre, azaz a Törölt elemek mappába kerül, a feladó
hírüzenetei sem jelennek meg (ha a Levélszemét  Biztonsági
beállítások parancsával a törlést is előírtuk – lásd a 153. ábrát).

153. ábra. Blokkolás törlése, módosítása és új blokkolt tartomány felvétele

A Letiltott feladók párbeszédpanel-lapon beállíthatjuk egy adott
címről, tartományból származó levelekhez, hogy az ilyen leveleket
küldje vissza a rendszer a feladónak és törölje címünket a hírlevél
levelezési listájáról.

Levelezési szabályok
A Live Mail eddig megismert lehetőségeivel könnyen megbirkózhatunk néhány levéllel.
A program azonban segítséget nyújt a nagy mennyiségű bejövő
e-mail hatékony feldolgozásához is. Ilyenre használhatók a levelezési szabályok, amelyekkel a bejövő üzeneteket automatikusan különböző mappákba rendezhetjük, bizonyos üzeneteket színekkel
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jelölhetünk, bizonyos üzenetekre automatikusan válaszolhatunk,
azokat továbbítjuk stb.
A létrehozott szabályok automatikusan az újonnan beérkező leveleken érvényesülnek, azonban végrehajthatók kézi indítással már
beérkezett üzeneteken is. A szabályokat a Mappák szalag Üzenetszabályok parancsával készítjük (lásd a 154. ábrát). Az Új levelezési szabály párbeszédpanelen az 1. pontban választjuk ki a feltételeket, amelyek teljesülése esetén indul a szabályban meghatározott művelet végrehajtása.

154. ábra. A levelek kezelésére szabályokat készíthetünk

Például bejelöljük a Ha a Feladó sor megadott címeket tartalmaz
feltétel jelölőnégyzetét. A párbeszédpanel 3. ablakrészében, a hivatkozásokra kattintva adjuk meg a szabály pontos feltételeit, valamint a végrehajtandó műveleteket, így a „tartalmazza” hivatkozásra
kattintás után adjuk meg azokat a címeket, amelyeket tartalmazó
üzenetek esetén érvényesül a szabály. A Beállítások nyomógomb-
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ra kattintva megfordíthatjuk a feltételt (ilyenkor azokon az üzeneteken érvényesül, amelyek nem tartalmazzák a megadott címeket).
A végrehajtandó műveleteket szintén a párbeszédpanel 3. ablakrészében, a hivatkozásokra kattintva adjuk meg, így a „mappa” hivatkozásra kattintás után határozzuk meg azt a mappát, ahová a feltételeknek megfelelő üzeneteket áthelyezzük.
Végül a 4. mezőben adunk nevet a szabálynak, amely alapján az
később is könnyen kiválasztható és végrehajtható lesz.
Itt megint lényegesen eltér a Microsoft Office Outlook
használata, melynek Kezdőlap szalagján a Szabályok/
Szabályok és értesítések kezelése parancsával megjelenített párbeszédpanelje egyaránt szolgál a szabályok létrehozására, módosítására, másolására, futtatására.

155. ábra. Szabály végrehajtása korábbi üzeneteken
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Üzenetek nyomtatása
A kapott üzenetek vagy azok tartalmának egy része kinyomtatható.
A nyomtatás előtt nincs lehetőségünk a nyomtatási kép megtekintésére. Ha egy üzenetnek csak egy részét szeretnénk kinyomtatni,
akkor nyissuk meg az üzenetet külön ablakban, vagy a betekintő
ablakrészben jelöljük ki a nyomtatandó területet.
Ezt követően adjuk ki a
gomb menüjének Nyomtatás parancsát vagy nyomjuk meg a Ctrl+P billentyűkombinációt, illetve az
eszköztáron a Nyomtatás nyomógombot (lásd a 156. ábrát). A
Nyomtatási tartomány csoportban adjuk meg, hogy a teljes üzenetet, annak kijelölt részét vagy megadott oldalait akarjuk nyomtatni. A
párbeszédpanel többi beállítási lehetőségei is azonosak a korábban
megismert paraméterekkel, így a nyomtató, a nyomtatási példányszám stb.

156. ábra. A nyomtatás paraméterezése
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A Beállítások nyomógombra kattintva a kiválasztott nyomtatótól
függő további jellemzőket adhatunk meg (például színes nyomtatónál bekapcsolhatjuk a színes, szürkeárnyalatos vagy fekete-fehér
nyomtatást, illetve itt állítjuk be a papírméretet, tájolást is).
A Beállítások párbeszédpanel-lapon viszont az internet kapcsán
megismert nyomtatáshoz hasonlóan beállíthatjuk a hivatkozott dokumentumok, illetve a hivatkozások táblázatának nyomtatását.

Összefoglalás
Az Outlook Express levelezőprogram szinte összes funkcióját kimerítően tárgyaltuk. Ezekkel az ismeretekkel, de
csak elegendő gyakorlás mellett biztosan vehetjük az
ECDL vagy OKJ vizsga akadályait. A gyakorlásnál írjunk magunknak levelet különféle tárggyal, mellékletekkel, így minden, a korábbi
fejezetekben tárgyalt funkciót „élesben” tesztelhetünk anélkül, hogy
valakit zaklatnánk.
A Microsoft Office részeként telepített Outlook program lehetőségei sokkal szerteágazóbbak, mint amit az Outlook Express levelezőprogram kapcsán megismertünk, de az itt bemutatott funkciók
mindegyike hasonló módon érhető el. Az Outlook program használói
ugyanakkor olyan funkcionalitást birtokolnak, amellyel csoportos
munkát szervezhetnek, határidőnaplót, űrlapot kezelhetnek, makrókat futtathatnak, nyomon követhetik leveleiket, sőt a nyomtatás előtt
ellenőrizhetik a nyomtatási képet is.
A következők részben bemutatunk néhány minta és gyakorló feladatot is.
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MINTAFELADAT
A következőkben bemutatott mintafeladathoz hasonló feladatok fordulnak elő az ECDL vizsgákon is.
1. Törölje a nem sürgős leveleket a Törölt elemek mappából.
2. Készítsen egy Elintézendő mappát a Beérkezett üzenetek mappán belül.
3. A sürgős leveleket mozgassa át ide a Törölt elemek mappából
és a Beérkezett üzenetek mappából.
4. Készítsen egy Elintézendő nevű szabályt, amely a magas prioritással érkező leveleket automatikusan áthelyezi az Elintézendő
mappába.
5. Állítsa az utolsó öt beérkezett levelét olvasatlanra.
6. Jelölje meg ezeket a leveleket.
7. Készítsen címjegyzéket a hét törpe adataival. Készítsen a törpék
számára csoportot, melynek „Gyémántbánya” a neve.
8. Írjon önmagának sürgős prioritású levelet, melyhez mellékletként
csatolja a Windows egyik beépített .bmp képét.
9. A beérkezett levelet nyomtassa ki.
10. A levél mellékletét mentse el más néven a C:\VIZSGA mappába.
11. A beérkezett levelet olvasási visszaigazolás-kéréssel küldje tovább a törpék csoportnak, ugyanerről a levélről titkos másolatot
kapjon hofeherke@gyemantbanya.hu.
12. A levél prioritása legyen „nem sürgős”.
13. A levélhez csatoljon egy másik beépített .bmp képet is.

Megoldás
1. Indítsuk el a Live Mail programot! Válasszuk a mappalistán a
Törölt elemek mappát. Ha nem látszik a jobb oldali, levélfejeket
mutató listában a Prioritás oszlop, akkor kapcsoljuk be az oszlopfej helyi menüjének Oszlopok parancsával. Rendezzük a levelek listáját a prioritás szerint, azaz kattintsunk a felkiáltójeles
oszlopfejre (lásd a 157. ábrát). Fordítsuk meg a rendezettséget
egy ismételt kattintással, ekkor az alacsony prioritású, kék, lefelé
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mutató nyíllal jelölt üzenetek kerülnek a lista tetejére. Jelöljük ki
ezeket az elemeket, majd nyomjuk meg a Delete billentyűt.

157. ábra. Sorba rendezés fontosság szerint

2. Kattintsunk a jobb egérgombbal a mappalistán a Beérkezett
üzenetek mappára. Adjuk ki a helyi menü Új mappa parancsát!
A Mappa létrehozása párbeszédpanel Mappanév mezőjében
adjunk nevet az új mappának (Elintézendő), majd kattintsunk az
OK nyomógombra!
3. Lépjünk most ismét a Törölt elemek mappába, fordítsuk meg a
rendezettséget, hogy a sürgős üzenetek kerüljenek fölülre. A
Shift billentyű nyomva tartása közben kattintsunk az első és az
utolsó sürgős üzenetre, utána húzzuk át ezeket az Elintézendő
mappába (lásd a 158. ábrát).

158. ábra. A sürgős leveleket az Elintézendő mappába mozgatjuk

Ugyanezt végezzük el a Beérkezett üzenetek mappa fontos üzeneteivel.
4. Az új üzenet-feldolgozási szabályt a Mappák szalag Üzenetszabályok parancsával hozzuk létre. A Levelezési szabályok
párbeszédpanel lapon kattintsunk az Új nyomógombra (lásd a
159. ábrát). A szabályhoz tartozó feltételként jelöljük be a Ha az
üzenet megadott prioritású jelölőnégyzetet!
A Szabály neve mezőben adjuk meg az új szabály nevét: Elintézendő. Kattintsunk a szabály leírása ablakrész megadott hivatkozására, majd állítsuk be a magas prioritású üzenetekre vonatkozó szabályt.
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159. ábra. Új levelezési szabályt készítünk

Utána adjuk meg a szabályhoz tartozó műveletet, azaz jelöljük
be az Áthelyezés a következő mappába jelölőnégyzetet, majd
válasszuk a szabály leírása mezőben a mappa hivatkozást (lásd
a 160. ábrát). A megjelenő párbeszédpanelen válasszuk ki az Elintézendő mappát. Az OK nyomógombokkal zárjuk be a párbeszédpaneleket.

160. ábra. Kialakítjuk a szabályt

5. Kattintsunk a bal egérgombbal a mappalistán a Beérkezett üzenetek mappára. Rendezzük sorba az üzeneteket az Érkezett
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oszlopfejre kattintva. A csökkenő sorba rendezéshez kattintsunk
még egyszer (ekkor az oszlopfejben megjelenik a  jel). Kattintással jelöljük ki a csökkenő sorba rendezett lista első öt elemét.
Kattintsunk a jobb egérgombbal a kijelölésbe, és adjuk ki a helyi
menü Megjelölés olvasatlanként parancsát.
6. Az utolsó öt üzenetet jelöljük meg a lista tetején. Ehhez kattintsunk mindegyik üzenet elején az üzenetlistában a jelölő oszlopba!
7. A címjegyzéket a Névjegyalbum választásával nyissuk meg. A
hét törpe adatainak rögzítéséhez elegendő a nevet és egy fantázia levélcímet (például kuka@gyemantbanya.hu) megadnunk. Az
új csoportot a névjegyalbum Új paneljének Kategória parancsával hozzuk létre. Az Új kategória létrehozása párbeszédpanelen adjuk meg a csoport nevét: „Gyémántbánya”, majd kattintsunk a tagok nevére a csoporttagok felvételéhez. Vegyük fel
mind a hét törpét a csoportba.
8. Adjuk ki az Otthoni szalag E-mail parancsát! A címzett mezőbe
írjuk saját levélcímünket. Állítsuk be a fontosságot a Kézbesítés/Nagyon fontos paranccsal!

161. ábra. A beépített kép kiválasztása csatoláshoz

Adjuk ki az Üzenet/Fájl csatolása parancsot, majd a megjelenő
párbeszédpanelen mellékletként csatoljuk a Windows beépített
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Sivatag.jpg képét (lásd a 161. ábrát). Kattintsunk a Küldés
gombra.
9. Kettős kattintással nyissuk meg a beérkezett levelet, majd nyomtassuk ki a Nyomtatás nyomógombra kattintva.
10. A levélmelléklet elmentéséhez nyissuk meg a levelet, majd adjuk
ki a melléklet helyi menüjének Mentés másként parancsot, majd
adjuk meg a mentés helyeként a C:\VIZSGA mappát.
11. Válasszuk ki a Beérkezett üzenetek mappában levelünket. Kattintsunk a Továbbítás gombra. Az üzenetküldő ablakban jelöljük
be az Olvasás visszaigazolása jelölőnégyzetet! A Címzett
gombra kattintás után válasszuk a 7. pontban létrehozott Gyémántbánya csoportot. Kattintsunk a Másolatot kap és Titkos
másolat mezők megjelenítése hivatkozásra, ha a Titkos másolat
mező
nem
látszik.
Ebbe
a
mezőbe
a
hofeherke@gyemantbanya.hu címzettet írjuk!
12. Válasszuk most a Kézbesítés csoportban a Kevésbé fontos
opciót, majd egészítsük ki a levelet a tetejére írt üzenetünkkel.
13. Kattintsunk a Küldés gombra!

