
A tudatos Internet-felhasználók Képzése. 

I. előadás („Az internetről általában”)  

 

1. Mértékegységek, számok, prefixek: 

1.a. Bit, Byte, Szó 

A számok (és a számok formájában tárolt bármely adat) ilyen adott számjegyen történő 

ábrázolása vezetett az információ mértékegységeinek is tekintett mértékegységek 

kialakulásához.  

www.hu.wikipedia.org: 

„A bit az információ, de ugyanakkor az információt hordozó közlemény hosszának is 
egyik alapegysége. Jele: b (kis B betű). Lehetséges értékei: 0 (hamis), vagy 1 (igaz). 

Az elnevezéssel a számítógépek, a távközlés, az informatika tudományaiban 
találkozhatunk; a digitális technika legkisebb egysége. 

A név a binary digit (bináris számjegy) kifejezésből származik.” 

 

Tehát a bit (binary digit) az információ legkisebb egysége. Nem más, mint egy „Igen”-

„Nem” válasz egy egyértelműen feltett kérdésre. Két különböző információt tud egymástól 

megkülönböztetni, mivel két értéke lehet, a „0” -> „Nem” és az „1” -> „Igen”. Ez a kettes 

számrendszer egy számjegyének felel meg. Egy biten tehát egy választ, (egy, kettes 

számrendszerbeli egyjegyű számot) tudunk megadni.  

Két biten már 2*2 = 2
2
= 4 számot, három biten 2

3
=8 számot, négy biten 2

4
=16 számot stb. 

lehet megadni. n biten tehát 2
n
 féle számot lehet tárolni. A lehetséges értékek pedig a csupa 

nullával megadott 0 értéktől a csupa egyel megadott 2
n
-1 értékig terjedhetnek.  

Eredetileg 6, majd 7 bitet használtak együtt. Később a 8 bit vált elterjedté, és ez önálló nevet 

is kapott: byte. Az elnevezés onnan ered, hogy az angolban azt hogy a biteket nyolcasával 

csoportosítjuk a by eight kifejezéssel lehet megadni. Ez az amerikai angol szokásos 

beszédstílusában, amikor a gyors beszédben a szó felét elharapják, éppen úgy hangzik, mint 

ahogyan a byte szót kell ejteni. (A jelenleg érvényes magyar helyesírási szabályok a byte szót 

magyarította, fonetikus írásmódot írva elő.) 

Egy byte 8 bitből áll, ezek szerint 2*2*2*2*2*2*2*2, azaz 256 különböző értéket vehet fe 

Bár ma már 8 bitnél nagyobb méretű számokkal dolgoznak a számítógépek, az információ 

alapegysége továbbra is a byte, amely tehát nyolc bitet jelent. A rendelkezésre álló 

memória, vagy egyéb tárolóegységek kapacitását byte-ban szokás megadni.  
 

Azonban a tényleges számméret megadása során szokás használni a szó fogalmát is, amely 

gépenként változhat, és az együtt kezelt, egyszerre feldolgozható bitek számát adja meg. 

Ha tehát például egy processzorra azt mondjuk, hogy 32 bites, az azt jelenti, hogy 32 bites 

szavakkal képes műveleteket végezni, vagyis egy műveletben legfeljebb 32 bit hosszúságú 

számok kezelésére képes.  

 

8 bit= 1 byte 1111  1111  



32 bit=4 byte=32 bites szó 1111 1111   1111 1111   1111 1111   1111 1111  

 1 bájt 1 bájt 1 bájt 1 bájt   

 

64 bit=8 byte=11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111  

 1 bájt 1 bájt 1 bájt 1 bájt 1 bájt 1 bájt 1 bájt 1 bájt  

 

  

A továbbiakban általában 8 bites, vagyis 1 bájtos számokkal fogunk foglalkozni, de minden 

egyéb szóméret esetén is igazak lesznek az állítások.  

 

1.b. Mértékegységtan 

 

Ismerkedjünk meg a prefixekkel.  

Ha elmegyünk a boltba vásárolni, akkor 5 g élesztőt veszünk, 5 m függönyt méretünk le az 

eladóval, és a vásárolt élelmiszeren Joul-ban van újabban feltüntetve az energiatartalom.  

Ezeket a mértékegységeket az SI, a Mértékegységek Nemzetközi Rendszere (Système 

international d’unités) fogadta el, tette kötelezővé mindenütt. 

De ha azt mondom, hogy 1 kg kenyér, 100 km-es autóút vagy 10 GJ gáz energia, ezt is értjük, 

hiszen a „kilo”, a „giga” szintén közismert kifejezés. Ezeket prefixeknek hívjuk és a 

mértékegységek többszörösét jelöli a következőképpen: 

 

Prefix Rövidítés Érték Hatványkitevősen 

Kilo K 1.000 szeres 10
3
 

Mega M 1.000.000 szeres 10
6 

Giga G 1.000.000.000 szeres 10
9
 

Tera T 1.000.000.000.000 szeres 10
12

 

Peta P 1.000.000.000.000.000 szeres 10
15

 

 

A számítástechnikában a kettes számrendszer használata miatt kicsit megváltoz(hat)nak 

ezek a prefixek, és ezekkel együtt elnevezésük, szorzójuk: 

 

Prefix Rövidítés Érték Hatványkitevősen Eltérés a régi 

rendszertől 

Kibi Ki 1.024 szeres 2
10 

2,4% 

Mebi Mi 1.048.576 szeres 2
20 

4,86%
 

Gibi Gi 1.073.741.824 szeres 2
30 

7,37% 

Tebi Ti 1.099.511.627.776  szeres 2
40 

9,95% 

Pebi Pi 1.125.899.906.842.624  szeres 2
50 

12,59% 

 

A gyártók, a szállítók, a kereskedők és a felhasználók különböző mértékegységeket 

használhatnak (Esetleg összekeverhetik őket). 

 



2. Mi az Internet? 

Az Internet 

(Internetworking 

System) számítógépes 

hálózatok 

világhálózata (un. 

metahálózat), amely 

behálózza az egész 

Földet, összekapcsolva 

kormányzati, katonai, 

kereskedelmi, üzleti, 

oktatási, kutatási, és 

egyéb (pl. nonprofit) 

intézményeket, valamint  

egyéni felhasználókat. 

Az Internetre különböző 

méretű és kiterjedésű 

hálózatok kapcsolódnak 

több szinten, hierarchiát 

alkotva.  

 A legmagasabb szinten levő un. gerinchálózatok nagy sávszélességű és rendszerint 

nagy területekre kiterjedő kommunikációs hálózatok, amelyeket többnyire erre a 

feladatra szakosodott cégek üzemeltetnek.  

 A hierarchia következő szintjén állnak az un. tranzithálózatok, amelyekre példa egy 

olyan városi hálózat, amely az adott település nagyobb intézményeinek helyi 

hálózatait köti össze.  

 A hierarchia legalsó szintjén állnak a véghálózatok, az egyes intézmények helyi 

hálózatai. Az egyéni felhasználók otthoni számítógépei csak egy un. internet-

szolgáltatón  keresztül kapcsolódhatnak az Internetre. Az internet-szolgáltatóhoz való 

kapcsolódásra azonban több lehetőség van (Pl.: telefonvonalon, modemmel vagy a 

helyi kábeltévé kábelein keresztül. Lásd később.). 

Az Interneten történő kommunikáció hatékonyságát a hálózatok hierarchikus 

szerveződése mellett az adatok un. adatcsomagok formájában való továbbítása 

biztosítja.  

Az adatcsomagokat speciális útválasztó (router) számítógépek, az Internet automatikus 

"postahivatalai" továbbítják a küldő számítógéptől a címzett számítógép felé, kiválasztva az 

adatcsomagok számára az optimális utat a hálózaton. A routerek hálózata biztosítja az Internet 

legfontosabb kommunikációs közegét, ezt "Internet-felhőnek" is szokás nevezni. A 

számítógépek Interneten történő kommunikációját az IP és TCP protokollok határozzák 

meg. A TCP/IP alapú kommunikáció az Interneten alkalmazott technológia  

egyik legfontosabb jellemzője. 

 

 



 

 

 

Az Internet célja: Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az 

egyik az információszerzés, a másik a kommunikáció. Mindkét tevékenység 

összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az internet által.  

 

Működése:A csomagkapcsolás 

A számítógép az elküldendő üzenetet (szöveget, adatot, képet, hangot stb.) kicsiny 

adatcsomagokra bontja, ezek mindegyikéhez hozzákapcsolja a távoli gép címét, majd bedobja 

őket a lokális hálózatba. Hogyan találja meg az adatcsomag a célszámítógépet?  

A számítógépek kommunikációjának illemtana: a protokoll. 

Ahogyan a közlekedésben a KRESZ-re, a számítógépek kommunikációjában is szükség van 

egy szabályrendszerre, amely pontosan megmondja, hogy hogyan kell viselkedni ahhoz, hogy 

minden rendben folyjon. Enélkül a hálózati kommunikáció káoszba fulladna. 

 

 

 

2.a. Hálózatok 

A Internet a hálózatok hálózata. 

Az Internet egy olyan hatalmas adatbázis, amely rengeteg számítógép-hálózatot fog össze. 

Ennek eredménye egyfajta kibertér, amely a valódi világ mellett egyfajta alternatív teret 

biztosít.  

Az Internet a számítógépek összekötéséből jött létre, hogy az egymástól teljesen különböző 

hálózatok egymással átlátszó módon tudjanak elektronikus leveleket cserélni, állományokat 

továbbítani. Az Internet úgynevezett TCP/IP alapú hálózat. Mivel ez a protokoll-készlet több 

hálózatnak is alapja, ezért a globális hálózatot helyi hálózatok, intranetek, különböző 

távolsági hálózatok alkotják. Mindeközben az adatok a legkülönfélébb fizikai közegekben 

utazhatnak telefonvonalak, különböző hálózati kábelek vagy kommunikációs műholdak 

segítségével. Röviden szólva: az Internet nem valami fizikai hálózat, hanem annak módja, 

http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/c.html#cyberspace
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/h.html#h%C3%A1l%C3%B3zat
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/t.html#TCPIP
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/h.html#helyi%20h%C3%A1l%C3%B3zat
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/i.html#intranet
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/t.html#t%C3%A1vols%C3%A1gi%20h%C3%A1l%C3%B3zat
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/h.html#h%C3%A1l%C3%B3zati%20k%C3%A1belek


ahogy az egymástól különböző hálózatokat összekötik avégből, hogy egymással 

kommunikálni tudjanak. Az internet több számítógép-hálózat együttese, azok egymással való 

összekapcsolása. Ilyen módon internetnek lehet nevezni akár két cég hálózatának az 

összekapcsolásával létrejött hálózatot is. A baj csak az, hogy ma az internet kifejezésre 

mindenkinek a világméretű Internet jut eszébe, amelybe nem csak kettő, hanem nagyon sok 

cég, és nem csak cégek hálózata tartozik.  
Az első internetet az USA védelmi minisztériumának megrendelésére több más intézménnyel együttműködve az 

ARPA nevű amerikai ügynökség hozta létre az 1960-as években. Egy esetleges atomtámadástól tartva, az addig 

centralizált felépítésben működő információs központokat (főleg a katonai, irányítási feladatokat ellátókat) 

egyenként önállóan működő, de a többivel kapcsolatban lévő központokká alakították. Erre azért volt szükség, 

hogy ha az egyik központ megsemmisül, attól még a többi számítógép, és így az egész rendszer, működőképes 

maradjon. Kidolgozták az internetet, amelyben minden gép egyenrangú félként dolgozott. Az általuk létrehozott 

internetet ARPANET-nek nevezték el.  

Az így kialakult internethez aztán idővel kutatási és oktatási intézmények csatlakoztak, majd cégek és egyéb 

szervezetek. Az eredeti internet kezdte kinőni az ARPANET nevet és egy külön nevet követelt magának: ma már 

inkább Internet-ként érzi jól magát az egész világot átfogó, kommunikációt nagymértékben segítő szerepében.  

 

 

2.a.1. Sávszélesség (bandwidth)  

Eredetileg analóg rendszerek esetén használt fogalom: egy adott analóg jel maximális és 

minimális frekvenciájának a különbségét értjük alatta (pontosabban a frekvenciatartomány 

azon szakasza, ahol a kimenőjel amplitúdója a vonatkoztatási frekvencián mért értékhez 

képest legfeljebb 3 dB-lel tér el.). Például az emberi beszéd alsó frekvenciája 300 Hz, a felső 

frekvenciája 3400 Hz, így a sávszélessége: 3400-300=3100 Hz. 

Digitális hálózatokat az adatátviteli sebességükkel: az időegység alatt átvitt bitek számával  

jellemezhetjük. Ezt célszerű bit/s-ban mérni. Az átvitelt jellemezhetjük a felhasznált jel 

értékében 1 másodperc alatt bekövetkezett változások számával is, amit jelzési sebességnek, 

vagy közismert néven baud-nak nevezünk. Egy ISDN vonal sávszélessége 64 kbit/sec, egy 

ATA-100-as csatolóé pedig 100 Mbit/sec. Az optikai kábelek sebessége a gigabites 

tartományban van. 

 

2.b. IP cím, domain név, alhálózati maszk, átjáró 

2.b.1. IP cím 

A küldő számítógép az adatcsomagokat ellátja a megcélzott számítógép címével. Ezek szerint 

tehát a hálózaton található számítógépeknek címük van. Ez nem meglepő. Kézenfekvő, hogy 

ahhoz, hogy hivatkozhassunk valamire sokmillió közül, és meg is találjuk, hogy hol van, azt 

egyértelmű címmel kell ellátnunk. Az viszont már valószínűleg újdonság sokaknak, hogy az 

internetbe kapcsolt számítógépek címzése nem neveket tartalmaz (pl. www.vfmk.hu stb.) 

hanem számokat. Pontosabban egyetlen hosszú, 32 bittel ábrázolható számot. Ez a 

szokásos 10-es számrendszerben írva egy csúnya 10 jegyű szám.  

Ezeket a címeket IP-címeknek nevezik, és egy ügyes adminisztratív rendszer biztosítja azt, 

hogy a világon minden internethez kapcsolódó számítógépnek garantáltan egyedi IP-címe 

legyen. 

A könnyebb kezelhetőség érdekében az IP-címeket nem egy sokjegyű számként, hanem tagolt 

formában szokták inkább felírni. A 32 bitet 4 db 8 bites csoportra osztva és a 4 számot 

decimálisan külön felírva, egy-egy ponttal elválasztva kapjuk az IP-cím szokásos alakját, 

például:  

http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/s.html#sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p-h%C3%A1l%C3%B3zat
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/i.html#Internet
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/lexikon/a.html#ARPANET
http://delfin.klte.hu/~nagysz/cd/szotar.html#anal%C3%B3g%20jel


10-es számrendszerben: 193.6.240.5 

 Formáját tekintve hasonlatos a dolog egy kicsit a telefonszámokhoz, és a baj is ugyanaz vele. 

Nevezetesen: az ember számára, aki ezt az egészet használni akarja, az ilyen számokat 

borzasztó nehéz megjegyezni, nagyon könnyű eltéveszteni, és ami talán a legrosszabb: e 

számok ránézésre nem fejeznek ki semmit arról, akihez éppen tartoznak. 

2.b.2. Domain név 

A telefonszámok kitalálása óta azonban eltelt már több mint fél évszázad, úgy illik tehát, hogy 

az internet tanúsítson némi előrelépést az ügyben. Így is van, hiszen már kezdetektől fogva 

ellátták a hálózatba kapcsolt számítógépeket az IP-címen kívül névvel is (hostnév), majd 

Jonathan Postel, sok fontos internettel kapcsolatos fejlesztés feje, kitalálta a doménnevek 

(domain name) rendszerét. Ez lehetőséget adott arra, hogy a felhasználók a csúnya címek 

helyett sokkal szebb és kifejezőbb neveket kezdjenek használni. 

A doménnévrendszer egy hierarchikus struktúrába helyezi az internetbe kapcsolt 

szervezeteket. A hierarchia csúcsán (amit root - gyökér - doménnek neveznek) csupán egy „.” 

(pont) található. Innen indul minden. Egy szinttel alatta helyezkednek el az ún. felső szintű 

(top-level) domének. Itt vannak a jól ismert 2 betűs országkódok (pl. .hu), vagy a kapcsolódó 

szervezet típusát jelző domének (pl. .edu, .com stb.) Ezek alatt a második szintű domének 

helyezkednek el, és így tovább. Legalul, vagyis a fa levelein találhatók a számítógépek nevei, 

vagyis a hostnevek.  

. 

.hu 

vfmk.hu 

webmail.vfmk.hu 

A hierarchia az adminisztratív struktúrát tükrözi, azt, hogy a felsorolt szervezetek milyen 

viszonyban vannak egymással. Semmi köze a hálózati topológiához! Egy számítógép teljes 

doménnevét úgy adhatjuk meg, hogy leírjuk a hostnevet, majd a felette található doméneket 

egészen a felső szintig, „.” (pont) karakterekkel összefűzve. Remek dolog ez, mert ránézésre 

egyből látszik, hogy hol található, kihez is tartozik a gép. Igen informatív rendszerről van 

tehát szó. 

Ez volt tehát Jonathan Postel eredeti elképzelése, és a 80-as években ennek megfelelően 

kezdett szépen fejlődni a doménnév-hierarchia mindenütt a világon. Sajnos azonban, amikor a 

dolog felügyelete hozzá nem értő emberek kezébe került, egy súlyos félreértés következtében 

nagyon eltorzult az addig kiegyenlített doménnév-hierarchia. A felső szintű domének tartalma 

indokolatlanul felduzzadt. Sajnos a hibás gyakorlat még ma is tart, és már 

megváltoztathatatlannak tűnik. Arról van szó, hogy mindenki a saját doménjét közvetlenül 

valamelyik felső szintű domén alatt szeretné bejegyezni, teljesen figyelmen kívül hagyva a 

hierarchiát. Sokan azt hiszik, hogy ez előnyös valamiért, pedig valójában sokkal több a 

hátránya, mint az előnye. 

A számítógépeink, amikor elküldendő IP-csomagot készítenek, IP-címeket használnak a 

címzéshez. Még véletlenül sem doménnevet, mivel a hálózat működéséhez IP-címekre van 

szükség. A doménnév csak az ember kényelmét szolgálja. Valahogy gondoskodni kell tehát 

a doménnevek és az IP-címek egymáshoz rendeléséről, hiszen amikor a böngészőnek 

megadom például a www.vfmk.hu doménnevet, a számítógépemnek az ennek megfelelő IP-

címre kell küldenie az oldal kérését tartalmazó IP-csomagot. Hogyan fordítódnak le a 

doménnevek IP-címmé? Honnan tudja az én számítógépem a pontos IP-címét annak a távoli 

gépnek, amelynek nevét épp megadtam neki? 

Egy nagyon elmés rendszer biztosítja a megoldást. Ezt DNS-nek nevezik (Domain Name 

Service). Tulajdonképpen egy óriási, világméretű elosztott adatbázisról van szó, amely 



tartalmazza a doménnév - IP-cím összerendeléseket, és bármelyik internetbe kapcsolt host 

által bármikor lekérdezhető. Kitalálói felismerték azt, hogy a dolog hamar 

működésképtelenné válna, ha az adatbázist központilag, egy helyen szeretnék kialakítani és 

karbantartani. Hiszen olyan nagy az internet és olyan gyorsan változik, hogy lehetetlen ezeket 

az adatokat centralizálva, minden másodpercben frissen tartani. Márpedig a legtöbb internet-

alkalmazás hibátlan működése ezen múlik. Ezért az adatbázis egyes részeit a lokális 

hálózatokat működtető, felügyelő intézmények maguk hozzák létre és tartják karban. 

Amikor tehát valamelyik hálózati alkalmazásnak, például a webböngészőnek megadjuk egy 

másik számítógép doménnevét, a mi gépünk valamelyik közeli DNS-adatbázishoz fordul, 

hogy elkérje a névhez tartozó IP-címet. Persze jó esély van arra, hogy a keresett adatot nem 

pont az a DNS-szerver tárolja, amelyiket éppen megszólítottuk, de sebaj, a DNS-szerver, ha 

maga nem tudja a választ, akkor kapcsolatba lép más DNS-szerverekkel, és kideríti a keresett 

IP-címet. A DNS tulajdonképpen a világ legnagyobb elosztott, összefüggő adatbázisa. 

Ráadásul nagyon gyors is, hisz szinte észre sem vesszük, és már meg is érkezik a válasz a 

világ végéről. A böngésző programunk pedig végre tényleg elküldheti a kérését a keresett 

oldalt szolgáltató webszerverhez, mert most már tudja az IP-címét. Az pedig válaszul 

visszaküldi a kérdéses oldal tartalmát, természetesen IP-csomagok formájában. 

2.b.3. Alhálózati maszk 

A saját helyi hálózatunk gépeinek IP címe egy tartományon belül mozoghat. Annak 

eldöntéséhez, hogy az elküldött üzenetünkben található cím egy távoli hálózaton található gép 

IP címe, vagy a saját hálózatunké az alhálózati maszk van segítségünkre. 

Az alhálózati maszkot, mint egy sablont ráillesztjük az IP címre, és megmutatja, hogy a 

célgépet a saját hálózatunkban kell-e keresni, vagy az átjárón (router) keresztül kilépve 

találjuk meg a világhálón.  

Az IP-címen belül a hálózati azonosítót és az állomásazonosítót az alhálózati maszk 

választja szét. Az alhálózati maszkok az IP címmel azonos hosszúságú számok, amelyekben 

az IP-címen belül egymás utáni egyes (1) bitek azonosítják a hálózatazonosító, és egymás 

utáni nulla (0) bitek az állomásazonosító részt. 

Példa: 

A 192.168.101.10 IP-címről adatot küldök a 192,168.101.25 című gépre például a következő 

32 bites bináris számot használják alhálózati maszknak: 

Binárisan: Decimálisan: Szövegesen: 

11000000 10101000 01100101 00001010 192.168.101.10 Saját cím  

11000000 10101000 01100101 00011001 192.168.101.25 Célgép címe 

11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 Alhálózati maszk 

+----------------------------------+ +----------+ 

A hálózat címe Állomás cím 

Saját hálózati tartomány 

 

Másik példa: 

A 192.168.101.10 IP-címről adatot küldök a 195.70.62.228 című gépre például a következő 

32 bites bináris számot használják alhálózati maszknak: 



Binárisan: Decimálisan: Szövegesen: 

11000000 10101000 01100101 00001010 192.168.101.10 Saját cím  

11000011 01000110 00111110 11100100 195.70.62.228 Célgép címe www.startlap.hu 

11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 Alhálózati maszk 

+------------------------------------++----------+ 

A hálózat címe Állomás cím 

Idegen hálózati tartomány 

 

Ez az alhálózati maszkszám 24 egyes bitből és 8 nullás bitből áll, tehát a hálózatazonosító 24,  

az állomásazonosító 8 bit hosszúságú. Ezt az alhálózati maszkot decimális, pontokkal 

alkalmazott jelöléssel 255.255.255.0 alakban lehet meghatározni. Mivel a két hálózat nem 

azonos számmal bír, Az útvonalválasztón (átjáró, router) keresztül ki kell lépnem a 

világhálóra, és ott kell tovább keresnem a célgépet. 

 Az alhálózati maszk bitjei Alhálózati maszk 

 11111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0 

 11111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0 

 11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 

Fontos!  

• A címzési és útválasztási problémák elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az 

összes hálózati szegmensben minden TCP/IP protokollt használó számítógép ugyanazt az 

alhálózati maszkot használja. 

2.b.4. Átjáró (jelen esetben: router) 

Ha az alhálózati maszkból az derül ki, hogy az üzenetet egy másik hálózat gépének kell 

továbbítani, akkor az alapértelmezett átjáró IP címére kell továbbítani az adatot, ahol egy 

router (útvonalválasztó) segítségével tudunk egy másik hálózatba átlépni. 

Ez a router egy eszköz, mely a hálózatok közötti forgalmat továbbítja. A továbbításról a 

hálózati réteg információi, ill. az útválasztási tábla alapján születik döntés, gyakran 

útválasztási protokollok közreműködésével. 

2.c. Az URL felépítése 

URL 

Universal Resource Locator (egyetemes forrás meghatározó), az interneten található 

különböző típusú információ-objektumokra való hivatkozást lehetővé tevő egységes címzési 

rendszer. 

A számítógépes hálózatokon a képek, animációk, szövegek erőforrásként jelennek meg. Az  

erőforrásokat egyértelműen azonosító címet URL-nek nevezzük. Az URL felépítése: 

protokoll.erőforrás helye/állománynév 

Pl.: http://www.vfmk.hu/1103#comment-231  

 

2.c.1. protokol 

 
A szolgáltatásokat az Interneten levő un. kiszolgáló vagy szerver számítógépek meghatározott 

alapszolgáltatásai biztosítják az un. ügyfél vagy kliens számítógépek számára. A 



szolgáltatások igénybe vétele meghatározott protokollok használatát igényli, amelyek 

meghatározzák a kliens és szerver számítógépek közötti kommunkáció szabályait. A 

legfontosabb alapszolgáltatások (zárójelben megadva a szolgáltatásokhoz tartozó jellemző 

protokollokat): 

 

    * elektronikus levelezés, e-mail (smtp, pop3 vagy imap) 

    * levelezési listák 

    * hírcsoportok, "usenet" (news) 

    * csevegés, "chat" 

    * hipertext szöveges felületen (gopher) 

    * hipertext, hipermédia grafikus felületen, "www" (http) 

    * fájlok átvitele (ftp) 

    * távoli terminálszolgáltatás (telnet, ssh) 

 

2.c.2. erőforrás helye  

a számítógép azonosítója (IP címe, domain neve) 

2.c.3. állománynév  

elérési út + állománynév (Az adott objektumnak a számítógépen belüli elhelyezkedése) 

 

3. Mi kell az internetezéshez? Szogáltatók szerepe: 

3.a. Internet előfizetői csomagok 

Ahogyan ezt a 2. pontban tárgyaltuk, számítógépünk nem tagja az Internet gerinchálózatnak, 

de még a tranzithálózatnak sem, ezért mi – otthoni felhasználók – csak egy internet-

szolgáltatón keresztül tudunk kijutni a világhálóra. Csak rajtuk keresztül tudjuk igénybe 

venni a szolgáltatásokat. 

A szolgáltatók az internet hozzáférést un. csomagokban biztosítják a számunkra.  Nézzük, 

hogy ezek a csomagok mit tartalmazhatnak: 

3.a.1. Internet hozzáférés 

Ez a szolgáltatás az a apja minden csomagnak. Minden további szolgáltatás erre épül. Az 

internet hozzáférés lehet: 

Kapcsolat szerint: 

 hagyományos analóg modemen keresztül (műszakilag elavult megoldás). 

Sávszélessége max. 56 kbps. A kapcsolathoz telefonvonal kell, ami percdíjat von 

maga után. Az internetre kapcsolódáshoz előbb tárcsázni és kapcsolódni kell a 

szolgáltatóhoz. 

 ISDN modemen keresztül (szintén elavult megoldás). Sávszélesség max. 64-128 

kbps. A kapcsolathoz szintén telefonvonal kell, ami percdíjat von maga után. Az 

internetre kapcsolódáshoz itt is előbb tárcsázni és kapcsolódni kell a szolgáltatóhoz. 



 ADSL kapcsolat. Modemet igényel, amit általában a szolgáltató helyez ki a 

felhasználóhoz. Szélessávú átvitelt biztosít. Bár modemes a kapcsolat, de ez nem 

mefolyásolja a hozzáférés sebességét. Bár telefonvonalat igényel, de nincs „percdíj”. 

 TV-kábeles elérés. Egy un. kábelmodemet igényel, amit általában itt is a szolgáltató 

helyez ki a felhasználóhoz. Szélessávú átvitelt biztosít. Bár modemes a kapcsolat, de 

nincs tárcsázás. A számítógép bekapcsolása alatt folyamatosan tagja a szolgáltató 

alhálózatának. 

 LAN hálózat. Házi használatban ritka megoldás. A felhasználó számítógépe egy 

vezetékes LAN (Local Area Network) tagja. A számítógép bekapcsolása alatt 

folyamatosan tagja a szolgáltató alhálózatának. 

 Mikrohullámú kapcsolat (esetleg WIFI). Azonos a LAN hálózatban leírtakkal. De itt 

a közvetítő közeg nem vezeték, hanem a mikrohullám, vagy ahhoz közeli frekvenciájú 

rendszer. 

 WAP, Mobiltelefonos kapcsolat (GPRS General Packet Radio Service). A 

mobiltelefon szolgáltató biztosít a mobiltelefonra, vagy speciálisan felkészített 

számítógépre az internet hozzáférést. Általában az előfizetési díj mellett további 

adatforgalmi díj is terheli az előfizetést. Mobil rendszer. A szolgáltató által lefedett 

teljes területen biztosítja az internetezést. Leginkább a laptop-ok tulajdonosai között 

illetve a más módon el nem érhető területeken közkedvelt. 

Letölthető adatmenyiségben és hozzáférési idő szerint lehet: 

- korlátlan: adatmennyiséget és internetes időt szabadon használható kapcsolat. 

- részben korlátozott: az előfizetési díj egy adott adatmennyiség letöltését foglalja 

magában. A túlforgalmat kiszámlázzák, vagy egy alacsonyabb sávszélességbe sorolják 

vissza a felhasználót. 

- korlátozott: Időtartomány, vagy letöltési keret kimerülése után megszakad a 

kapcsolat. Pl. Közterületeken, Internet kávézókban, … elhelyezett fizetős 

számítógépek. 

Le- és feltöltési sebesség alapján is változhat a különböző szolgáltatók előfizetési díja.  

Pl: 

 

 

 
 

3.a.2. Elektonikus postafiók (e-mail cím). 



Ez az a másik szolgáltatás, amit a legtöbb internet szolgáltató biztosít az előfizetők számára. 

Outlook-kal és/ vagy web-es felületen kezelhető postafiókok. Ezekhez további kedvezmények 

adhatók: 

- Nagyobb tárhely 

- SPAM,  vírus- és általános szűrés 

- Csatolt állományok méreteinek figyelmen kívül hagyása 

3.a.3. Tárhely biztosítás: 

Leveleink, vagy egyéb adataink tárolására a szolgáltató által biztosított tárolókapacitás. 

3.a.4. Web tárhely biztosítás: 

A saját honlapunknak biztosított  tárhely.  

3.a.5. Domain név biztosítás: 

A weblapunk hozzáférhetőségét a saját domain név megléte biztosítja. Ezt a szolgáltató 

adhatja az internet előfizetéssel, vagy pótdíj fejében. 

3.a.6. Blog (internetes napló) biztosítása. 

A ma annyira népszerű Blog-okhoz biztosit kezelőfelületet. 

3.a.7 Web oldak készítés, karbantartás. 

Mivel ez a szolgáltatás nagyon emberi munka igényes, ezért csak a legdrágább csomagok 

tartalmaznak ilyen ajánlatot. Általában csak a Buisness (Üzleti) felhasználók tudják 

megfizetni ezeket. 

3.b. Hardver: hálózati kártya/modem 

Eddig többnyire az internetezés módszereiről beszéltünk. Nézzük, hogy milyen hardver 

eszközök szükségesek ehhez: 

3.b.1. Analóg modem 

Mára már teljesen elavult eszköz. Lehet 

beépített, vagy külső. 

 

 

 

 

 

 

 



3.b.2. ISDN modem 

Szintén az elavult internet elérési eszközök 

közé tartozik. Lehet beépített, vagy külső. 

Gyakran a szolgáltató adja az ISDN vonalhoz 

az NT egységbe beépítve. 

 

 

 

3.b.3. ADSL/TV kábelmodem csatlakozás 

Közös jellemzője, hogy a 

számítógépnek kell 

rendelkeznie felinstallált, 

un.: Hálózati kártyával, 

amiről az internetezni 

szándékozónak kell 

gondoskodnia. 

 Az ADSL jelet az 

előfizető a vezetékes 

telefonszolgáltatótól 

kapja,  ugyanazon a 

vezetéken, amin telefonál. 

Ehhez a szolgáltató 

biztosítani szokott egy un. szűrőt, ami az ADSL és a telefon jelet kettéválasztja. Szintén ő 

biztosítja az ADSL modemet is. 

 

 

TV kábelmodem esetén alig változik a helyzet. Szintén kell a felhasználó gépében lennie egy 

hálózati kártyának, szolgáltató biztosítja a kábelmodemet, ami a TV antennavezetékéről 

leválasztja az internetezéshez szükséges jelet. Nem említettük idáig, de ez a rendszer csak 

kábel TV-s vételnél működik, ahol a kábel TV szolgáltató képes az internet szolgáltatásra is. 

 

 
 



3.b.4. Router 

Egy eszköz, mely a hálózatok közötti forgalmat továbbítja. A továbbításról a hálózati réteg 

információi, ill. az útválasztási tábla alapján születik döntés, gyakran útválasztási protokollok 

közreműködésével.  

Eddig csak arról beszéltünk, hogy egy felhasználó egy előfizetési vonalat használ. 

Amennyiben egy felhasználó több számítógépet szeretne kötni egy szélessávú internetvonalra, 

akkor van szükség a routerre (útvonalválasztó, átjáró), ennek segítségével egy otthoni 

kishálózatot tud létrehozni. Ma a kereskedelemben alapvetően kétféle router kapható: 

- Vezetékes: A routerre az otthoni számítógépeinket – általában UTP kábellel – 

csatlakoztatjuk, gyakorlatilag korlátlan számban. 

- Vezetékes, vezeték nélküli kiegészítéssel (WIFI): A routerre mind vezetékes, mind 

vezeték nélküli eszközökkel csatlakozhatunk.  

A routerek beállítását célszerű szakemberre bízni. Különösen vonatkozik ez a wifi routerekre, 

hiszen ez a vezeték nélküli hálózat jó lehetőséget biztosít szomszédjaink vagy az 

internetvadászó idegenek számára, hogy a mi vonalunkon keresztül lépjenek ki a világhálóra. 

Ugyanakkor védtelenné válhatunk külső behatolás ellen, ami személyes adataink 

hozzáférését, értékes dokumentumaink megsemmisítését is eredményezheti. 

 

 
 

3.c. Szoftver: böngészőprogram 

A böngésző egy olyan program, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy internetes 

oldalakat lehessen velük nézegetni. Ennek megfelelően általában meg lehet adni, hogy 

milyen címről töltsön le egy oldalt. Az ilyen címet URL-nek hívják. Az URL segítségével 

lehet a világhálón a keresett állományt megtalálni. Mint azonban arra felhívtuk a figyelmet, az 

URL nem csak távoli cím lehet, hanem a saját gépünkre is mutathat. 

A WWW (amit egyesek - tévesen - azonosítanak az Internettel) olyan hálózati szolgáltatás, 

ami lehetővé teszi azt, hogy bárki tetszőleges tartalmat (dokumentumokat, képeket, zenéket, 

filmeket, stb.) tegyen elérhetővé más emberek (néha egy korlátozott csoport) számára. Több 

ilyen célú rendszer is létezik, viszont a WWW fontos tulajdonsága, hogy az egyes 

információk között kapcsolatokat (hivatkozások, linkek) adhatunk meg, amelyek lehetővé 

teszik, hogy azonnal más dokumentumok tartalmát olvashassuk (többek között ez tette a 

WWW-t olyan népszerűvé). A szabványok használata lehetségessé teszi, hogy ezt a - 

napjainkra óriásira duzzadt - információhalmazt részben egységes eszközökkel érhessük el. 

Általában a WWW eléréséhez böngészőprogramot használunk. A böngészőprogramoknak 

nagyon sok változata létezik, de abban megegyeznek, hogy a szabványok valamely közös 



halmazát használják fel arra, hogy ezt a tartalmat elérhessék. Ilyen fontos szabványok (az itt 

leírt szabványok ismertetése nem minden esetben pontos, inkább az egyszerű megértést 

szolgálják):  

HTTP protokoll: ez egy olyan szabvány, ami meghatározza, hogy a böngészőprogramok 

milyen üzenetek segítségével kérhetnek el a WWW-szerverektől adatokat, és azok milyen 

módon válaszolhatnak a kérésekre  

HTML nyelv: meghatározza, hogy egy "általános" WWW-dokumentum milyen részekből 

épül fel, és a dokumentum egyes részeit milyen szabályok szerint kell megszerkeszteni. E 

nyelv felhasználásával tudunk saját weboldalakat készíteni.  

Böngészőprogramok, amiket a Kabinet munkaállomásain használhatunk: 

Figyelem! Az egyes böngészőprogramok az oldalak gyorsabb eléréséhez ún. gyorsítótárakat 

(cache) használnak. Ezek a merevlemezen (home könyvtárban) tárolódnak, növelve ezzel a 

foglalt helyet 

Mozilla (Debian, Windows): szabad licenszű termékcsalád. Tartalmaz webböngészőt, 

levelezőprogramot, HTML-szerkesztőt, naptárat, és még sok egyéb kényelmi szolgáltatást  

Opera Szintén ingyenes böngészőngyenes  

Chrome A google által kifejlesztett böngésző 

Mozilla Firefox (Debian, Windows): a Mozilla termékcsaládból "kiragadott" böngésző. 

Gyors, szabad licenszű, sok szabványt támogat és egyre népszerűbb.  

Konqueror (Debian): Linux disztribúciók használata esetén gyakran találkozhatunk vele, 

főleg ha telepítve van a KDE grafikus környezet.  

Lynx/Links (Debian): mindkettő szöveges módú (konzolos) böngészőprogram. Előnyük, 

hogy nagyon gyorsan lehet kezelni őket (billentyűparancsokkal), és csak a lényeges 

(szöveges) tartalmat jelenítik meg, ezáltal nem veszünk el a ránk zúduló multimédiás 

áradatban. Lehetnek azonban olyan oldalak, amelyek megtekintésére nem alkalmas. Ez 

adódhat abból, hogy az oldal készítője nem elég körültekintően járt el az oldala 

megtervezésekor, vagy csupán abból, hogy az oldalon lényeges grafikus elemek (pl. képek) 

vannak. A lynx a "kezdetlegesebb" változat, amivel találkozhattunk már a h123456 alakú 

hallgatói azonosító elkészítésekor. A Links már fejlettebb, kereteket, FTP-t és sok más 

egyebet támogat. Kényelmes menürendszerrel rendelkezik.  

Internet Explorer (Windows): a Windows alapértelmezett böngészőprogramja. Emiatt 

nagyon sokan használják. Sokszor lehet hallani, hogy ismét biztonsági rést fedeztek fel az 

Explorerben. Ez nem jelenti azt, hogy más böngészőprogramok esetén nem találnak ilyeneket, 

de a sok felhasználóból adódóan sokkal többen foglalkoznak a feltörésével, biztonsági 

réseinek kiaknázásával.  

wget (Debian): a mai értelemben nem igazán böngészőprogram, hiszen egy parancssorból 

vezérelhető programról van szó. Nagyon jól jöhet azonban, ha valaholvá távolról vagyunk 

bejelentkezve és le szeretnénk tölteni néhány dolgot. (Tulajdonképpen egy nagyon elterjedt 

letöltögető-programról van szó.) Támogatja a WWW-letöltéseket, de FTP szerverekről is 

tudunk információt lekérni.  

és még sok más program, amit érdemes kipróbálni... 

4. A böngészőprogram felépítése 

4.a. Az Internet Explorer böngésző beállításai 

A titkosság és a számítógép biztonságának megtartása érdekében, vagy az Internet Explorer 

az egyéni elvárásoknak megfelelő működésének biztosításához módosíthatja a beállításokat. 

Alább található néhány hivatkozás, amelyek az Internet Explorer beállításainak 

módosításához biztosítanak információkat. 

ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc1945.txt
http://www.w3.org/TR/html401/


Az Internet Explorer általános beállításai 

Módosítani lehet a kezdőlapot, törölni a böngészési előzményeket, módosítani a keresési 

beállításokat, megváltoztatni a fülbeállításokat, vagy elvégezni az Internet Explorer 

megjelenésének testreszabását.  

Az Internet Explorer biztonsági beállításainak megváltoztatása 

Beállítható az alapértelmezett és egyéni biztonsági szint az internet, intranet és adott 

webhelyek számára. 

Az Internet Explorer adatvédelmi beállításainak megváltoztatása 

Módosítható a cookie-k és az előugró ablakok blokkolásának beállításai. 

Az Internet Explorer tartalombeállításainak megváltoztatása 

Bekapcsolható a tartalmi tanácsadó vagy módosítható annak beállításai, meg jeleníthető és 

kezelhető a biztonsági tanúsítványok, módosítani lehet az automatikus kiegészítés vagy a 

hírcsatorna (RSS) beállításait. 

Az Internet Explorer kapcsolat beállításai: ajánlott hivatkozások 

Be tudunk állítani egy internetkapcsolatot, hozzá tudunk adni vagy módosítani tudunk 

telefonos és virtuális magánhálózati (VPN) beállításokat, vagy a helyi hálózat (LAN) 

beállításait. 

Az Internet Explorer által használt programokra vonatkozó beállítások megváltoztatása 

Változtatható az alapértelmezett webböngésző, e-mail program, HTML-szerkesztő, 

hírcsoportolvasó vagy internettelefon, és kezelhető a webböngésző bővítményei. 

Az Internet Explorer speciális beállításainak megváltoztatása 

A kisegítő lehetőségek, a böngészés, a HTTP-protokollkezelés, a nemzetközi tartománynevek 

kezelésének, a Java virtuális gép használata, a multimédia, a nyomtatás, a keresés és a 

biztonság speciális beállításainak módosítása vagy alaphelyzetbe állítható az Internet Explorer 

minden beállítása. 

 

4.b. Biztonsági kérdések: 

Malware: A „malicious software” (rosszindulatú szoftver) kifejezés rövidítése, többnyire az 

összes olyan számítógépes programot malware-nek hívjuk, amely káros műveleteket hajt 

végre. Ide tartoznak a vírusok, férgek, trójaiak, spyware-ek… minden finomság. 

 

4.b.1. Tűzfal: 

A tűzfal (angolul firewall) a számítástechnikában olyan kiszolgáló (számítógép vagy 

program), amelyet a lokális és a külső hálózat közé, a csatlakozási pontra telepítenek, 

célja annak biztosítása, 

hogy a hálózaton keresztül 

egy adott számítógépbe ne 

történhessen illetéktelen be-

(és ki-)hatolás. Ezzel együtt 

lehetővé teszi a kifelé 

irányuló forgalom 

ellenőrzését is. A tűzfal akkor 

alkalmazható hatékonyan, ha 

a teljes kifelé menő forgalom 

ezen keresztül zajlik le. 

 



4.b.2. Vírusok: 

Az interneten több veszéllyel kell szembenéznünk, a számítógépes vírusok nagy problémát 

jelentenek a felhasználók számára. 

 

A vírus olyan számítógépes program, amely önmagát sokszorozni képes, és romboló 

rutint tartalmaz. Ha nincs benne romboló rutin, akkor féregnek, ha pedig önmagát nem 

képes sokszorozni, akkor trójai programnak nevezzük. 

Vírustípusok: 

 

Boot vírusok 

Fertőzött rendszerlemezzel terjednek. Rendszerinduláskor betöltődnek a memóriába, és 

megfertőznek minden rendelkezésre álló lemezegységet. Következő indításkor, ha nem egy 

"tiszta" rendszerlemezről indítunk, a vírus töltődik be, és folytatja tevékenységét. 

Az ilyen vírusok felderítését az is nehezíti, hogy az állományok hossza nem változik meg. 

 

 

 

Fájl vírusok 

Olyan vírusok, amelyek fájlokkal terjednek. Általában kis méretűek és hozzáfűzik magukat 

valamilyen futtatható fájlhoz. A fájl mérete a vírus hosszával megnő. Léteznek COM, EXE, 

vagy DLL fájlokat fertőzni képes változatok, de fertőzhetnek más állományokat is. 

 

Makró vírusok 

A Microsoft Visual Basic makró nyelvén íródtak, és dokumentum fájlokkal terjednek. 

 

Férgek 

Ezen típusú programoknak nem a szaporodás a céljuk, hanem hogy megszerezzék a 

jelszavainkat, személyes információkat gyűjtsenek, majd ezeket eljutassák a készítő részére. 

 

Trójai vírusok 

Álcázó vírusok, ártalmatlannak tűnő programok, amiket a gyanútlan felhasználó elindít, kaput 

nyit az internet felé, ezek után bármilyen műveletet végrehajthatnak távolról 

számítógépünkön. Pl. Ilyen trójai programok segítségével használhatják fel számítógépünket  

támadásra, vagy illetéktelen hozzáférésre. 

 

 

A legnagyobb problémát az okozza, ha egy vírus valamilyen támadást, vagy spam áradatot 

indít az internetes hálózaton keresztül. Ilyen esetekben a előfizető tehető felelőssé, mivel 

számítógépéről indultak ezek az illegális tevékenységek. Amennyiben az internet-szolgáltató  

ilyen tevékenységet tapasztal, akkor jelzi az előfizetőnek. 

A internet-szolgáltatásunk esetén további problémát jelenthet az is, ha a vírusok aktivitása 

olyan mértékű, hogy jelentős forgalmat generál, ezzel is csökkentve a szolgáltatási csomagnak 

megfelelő havi átvihető adatmennyiséget. 

 

A vírusok fájlok letöltésével vagy a levelezések során kerülhetnek számítógépünkre. 

Vannak vírusok, amik bizonyos körülmények között már a levél elolvasása során fertőznek. 

Ezért javasoljuk, hogy az ismeretlen levelekkel mindig óvatosan bánjunk, a mellékleteket ne 

nyissuk meg. 

 



A chello levelező-kiszolgálóin 2004. szeptember. 15–től működik vírusellenőrzés. 

Gyakorlatilag az összes chello felhasználó email címeire érkező leveleket ellenőrizzük, 

amennyiben ezt a szolgáltatást az előfizető nem kapcsolta ki. 

 

A vírusok irtására különböző vírusírtó csomagok léteznek. Ezeket a szoftvereket 

folyamatosan frissítik, hogy az időközben megjelent újabb vírusokat is felismerjék. Tudni kell 

azonban azt, hogy olyan szoftver nem létezik, amely minden vírust felismer, ezért célszerű 

több víruskereső program használata, valamint, hogy mindig a legújabb frissítésekkel 

kiegészített programot használjunk. 

 

4.b.3. Adware-ek és Spyware-ek: 

Az utóbbi időkben annyira elterjedtek a különböző reklám és kémprogramok, hogy külön 

fejezetet érdemelnek. Ezek a programok nem vírusok, így külön kell védekeznünk ellenük. Az 

adware és spyware programok két külön kategória, azonban a határ közöttük nagyon 

elmosódott. Azért mégis csak jobb őket külön-külön tárgyalni.  

 

spyware : A „spy software” (kémprogram) kifejezés rövidítése. Ez is a malware-ek egy 

fajtája, amely működésének lényege, hogy a rendszerbe (pl. a Te gépedbe) bejutva (bizalmas, 

vagy kevésbé bizalmas) adatokat gyűjt össze és azokat egy ismeretlen félnek továbbítja. 

Miért jó ez annak a bizonyos ismeretlennek? Egy névtelen ingyenes postafiók létrehozása 

(erre fogadja az összelopott adatokat) és egy ilyen spyware rászabadítása a netre nem nagy 

befektetés, ahhoz képest, amekkora károkat lehet okozni egy-egy jól összevadászott jelszóval 

(gondoljunk csak az elektronikus bankokra, vagy bármely e-shopra). 

A terjedésre nehéz általános szabályt megállapítani, igazából senki nincs biztonságban, aki 

használja az internetet. Bármely weboldalon könnyedén el lehet helyezni olyan kódot, amely 

kihasználva az operációs rendszer (többnyire Windows) réseit titokban felmászik a gépre. De 

érkezhet csatolt fájllal is… szinte bárhogy. Az egyetlen közös vonás, hogy mind a bejutás, 

mind a működés közben a legnagyobb „halkságra” törekszik, hiszen a célja pontosan az, hogy 

minél tovább futhasson. 

Pl. a SpywareQuake nevű remekmű, amely bejutás után spyware irtónak álcázza magát, így 

próbálva a felhasználó bizalmába férkőzni. Elég megtévesztő dolog, de ha észnél vagyunk 

könnyű kiszúrni, hiszen gyakorlatilag nem csinál semmit és ami még fontosabb : nem mi 

telepítettük! :) 

adware : A „ad software” („reklámszoftver”) kifejezés rövidítése. A spywarehez hasonló 

csendességgel kerül fel a gépre, de ennek a hatásait már pár pillanat elteltével élvezhetjük. 

Felbukkanó ablakok mindenhol, benne XXX tartalmak, nők, pasik, a lehető legkevesebb 

ruhával, a legdurvább pózokban :) Főleg ilyen típusú „reklámokkal” árasztanak el. 

Mik a figyelmeztető jelek a spyware-ek esetében? 

Az esetek többségében jelentős mértékű lassulás (gép működését és/vagy netezést tekintve). 

Ha van tűzfal, akkor az jelezhet, hogy kifele akar kommunikálni egy ismeretlen program. 

Ennél többet nehéz felsorakoztatni, ha egy jól elkészített kémprogramról van szó. 

Minden ilyen esetben (vírusírtó vagy „kémvadász”) a legfontosabb amit meg kell tennünk az 

a programok frissítése… napról napra jönnek ki az újabb változatai a malware-eknek, 

úgyhogy nem ártanak azok a frissítések. :) 

 

Típusaik: 

- Kémprogramok. Adatokat  gyűjtenek a felhasználóról vagy cégéről, és ezeket az ada-

tokat valamilyen (profitszerzési) céllal továbbítják anyacégük vagy annak partnere felé. 



- Jelszótolvajok. A felhasz-náló azonosítóinak megszerzésére szakosodnak. 

- Naplózóprogramok  (logge-rek). Nemcsak statikus adatokat gyűjtenek, hanem egy 

sor eseményt - billentyűleütések (keylogge rek), meglátogatott weblapok,  megnyitott 

dokumentumok - részletesen nap-lóznak és  ezeket a naplóállományokat küldik 

„haza". 

- Megfigyelő ágensek. Sok olyan ágens is létezik (a surveillance-programok megfigyelők, 

távoli rendszermonitorok), amellyel egy az egyben, valós időben mi figyelhető, vagy 

később reprodukálható, hogy mi történt a felhasználó vagy a vállalat gépén. Ezek a 

trójai jellegű programok néha lehetővé teszik a számítógép távoli kezelését és a 

fájlátvitelt is (remote administrator programok). 

- Adware-ek (reklámprogramok). Olyan -- nagyrészt kéretlen -- hirdetéseket köz-

vetítenek a felhasználónak, amelyek más programok felületén vagy önálló ablakban 

jelennek meg. Azokat a programokat is adware-eknek nevezik, amelyek szabadon 

használhatók, ha elviseljük, hogy közben hirdetéseket kell nézegetnünk, ezért az előző 

mondatban említett típust megkülönböztetésül szokás még parazitaprogramnak, illetve 

WEB-es kötődés esetén parasiteware-nek is nevezni, mivel úgy függ az őt „éltető" 

programtól vagy webhelytől, ahogyan a biológiai élősdiek a gazdaszervezettől. 

- BHO-k (Browser Helper Objects -böngésző-segédobjektumok). Olyan kis 

programocskák, amelyek automatikusan futnak valamelyik internetböngésző in-

dulásakor. Vannak olyan esetek, amikor ez kifejezetten hasznos - például a Google 

vagy a Yahoo böngészősávjának esetében -, viszont az már kellemetlen, ha a BHO-k az 

internetezési szokások megfigyelésére szakosodnak. 

- Böngésző-eltérítők (browser hijack-ers). A böngészőprogram lap- vagy kapcsolati 

beállításainak átírásával eltérítik az internetes forgalmat. Attól függően, hogy mit írnak át, 

szokás Error-, Homepage-, Search- stb. hijackerekről beszélni. 

- Rendszer-eltérítők (system hijack-ers). A rendszer alapbeállításait átállítva arra 

használják a gép erőforrásait, hogy valamilyen célfeladatot oldjanak meg. Ez durvább 

esetben lehet például saját maguk szaporítása DoS-támadás előkészítéséhez. 

- Tracking cookie-k (magyar fordításban - kissé sületlenül - „nyomkövető sütik"). 
Nem programok, hanem olyan, a meglátogatott webhelyek által elültetett 

böngészősegítő adatok, amelyekkel figyelemmel kísérhető a gép vágy a felhasználó 

internethasználata. 

- Thiefware-ek (tolvajprogramok). Más webhelyek tracking cookie-jait átírva térítik el 

az böngészőt. 

- Webpoloskák (web bugs). Rendszerint a honlapokba vagy e-mailekbe ágyazott kicsi, 

láthatatlan képek, amelyek a hozzájuk rendelt kóddal lehetővé teszik a felhasználó 

követését. 

- Hostile ActiveX-ek (ellenséges ActiveX-vezérlők). Weblapokról letölthető rosszindulatú 

Windows-programok. 

- Hostile Java-kódok. Olyan kártékony programok, amelyeket a böngészők minden 

alapfeltevés (hogy tudniillik a javakód az „tartalom" és nem „program") ellenére úgy 

tudnak futtatni, hogy hozzáférhetnek a felhasználó gépéhez. 

- Hostile scriptek. Akár egy weblapról, akár egy levélből vagy közvetlenül valamilyen 

script- (szöveges) interpreter futtatja őket. 

- Fájlcserélők. Az internetes fájlcserélő rendszerek és kliensprogramjaik az esetek egy 

részében kémprogramok, máskor nem, de mindenképpen segíthetik az 

ágensprogramok terjedését, másrészt jelentős szerepük van az illegális szoftver-, zene- és 

filmterjesztésben. 

- IRC war (IRC háború). Az a jelenség, amikor csevegőrendszereket használnak fel 

bármilyen rosszindulatú kód (adott esetben spyware) terjesztésére. 



- Bundled (csatolt) programok. Más, akár kereskedelmi programokhoz kapcsolt 

kémprogramok. Eunclled programokat binderekkel (kötőkkel) lehet készíteni, 

packerekkei (csomagolókkal) lehet tömöríteni és elrejteni, majd később a droppernek 

(pottyantó) nevezett kód aktivizálja a kémprogramot. 

- „Drive-by download"-ok. Ha nem is szó szerinti, de a „megvezetéses letöltés" talán a 

helyes fordítás. Nem spyware-ek ugyan, de ezek a megtévesztően szövegezett 

felpattanó böngészőablakok komoly szerepet játszanak az ügynökprogramok 

terjedésében. 

- Loaderek (töltögetők). Még ablakot sem nyitnak meg, úgy töltik le a kártékony kódot 

- igaz, előtte valahogyan azért fel kell kerülniük a gépre. 

- Notifierek (emlékeztetők). Hazaszólnak a készítőnek, hogy a felhasználó szá-

mítógépére az előző módszerek valamelyikével sikeresen települt valamilyen 

kémprogram. 

- Annoyance-ek. Kifejezetten szórakozásból, a felhasználó bosszantására készülnek, de 

közvetlen kárt nem okoznak, csak, mondjuk, fejreállítják a képernyőt, vagy például az 

ANSI bomberek átprogramozzák a billentyűzetet. 

- Diaierek. A gép modemjén keresztül emeltdíjas telefonszámokat hívnak fel. 

- War diaierek (harci hívók). Egyszerre több számot is fel tudnak hívni a modemmel. 

- Phreaking toolok (mókaeszközök). Telefonvonalakat lehet lehallgatni velük, modem 

segítségével. 

- Nukerek („atomozók"). Lebénítják a gépet vagy bizonyos funkcióit a rendszer 

alapbeállításainak megváltoztatásával vagy más módszerrel. 

- Killerek (gyilkosok). Lekapcsolják a biztonsági programokat - például a tűzfal- vagy 

vírusvédő rendszereket. 

- Flooderek (árasztók). Valamilyen mechanizmussal túlterhelik a rendszert vagy az 

internetkapcsolatot. 

- Port scannerek (kapupásztázók). Általuk lehet megvizsgálni azt, hogy egy távoli 

gép mely internetes csatornái nyitottak. 

- Snifferek (szimatolók). Két hálózati vagy internetes hely közötti adatforgalmat lehet 

megfigyelni. 

- Spooferek (átejtők). Segítségükkel a megfigyelők elmaszkolhatják internetes 

azonosítójukat, így saját magukat is. 

 

5. Szoftverkarbantartás, üzemeltetés: 

5.a. Szoftvertelepítés: 

A számítógépünk programokkal (szoftverekkel) képes kiszolgálni újabb és újabb igényünket. 

pl.: DVD film megnézése, video telefonálás, Adóhatóság felé történő bevallások megküldése, 

egy levél megírása, … Ezekhez célprogramokat szerzünk be, amelyeket a számítógépünkön 

működőképes állapotba kell hoznunk. Ez a művelet a telepítés. 

A kapott programot általában valamilyen adathordozón kapjuk. Ezen a telepítendő program 

általában tömörített formátumban van. Amennyiben telepítési útmutatót is mellékeltek a 

programhoz, olvassuk el. Előfordul egyre gyakrabban, hogy ezeket az útmutatókat, telepítési 

segédleteteket valamilyen elektronikus dokumentum formájában a program mellett találjuk. 

Ha más segítségünk nincs, akkor az adathordozón lévő setup nevű fájlt szoktuk elindítani, 

amivel megkezdődik a telepítési folyamat. Általában néhány kérdésnél többet nem tesz fel 

számunkra a telepítő, amit némi megfontolás után megválaszolunk. Bizonytalanság esetén 

javasolom a telepítő által felajánlott beállítási érték elfogadását. A telepítés végeztével a 



telepítő gyakran kér minket, hogy engedélyezzünk egy újraindítást. Ezután a feltelepített 

program használhatóvá válik a gépünkön. 

5.b. Szoftverfrissítések (update): 

Minden berendezés, amiben egy számítógép üzemel (számítógép, mobiltelefon, DVD 

lejátszó, autó, …), programlépéseket hajt végre. Mivel ezeket a programokat emberek – 

programozók – írták, hibákat tartalmazhatnak, illetve a gyorsan változó követelmények újabb 

és újabb elvárásokat támasztanak az eszközökkel szemben, szükséges ezeknek a 

programoknak a javítása, átdolgozása. A programokat a programozók un.: verziószámmal 

látják el. Ez segít tájékozódni a frissítések kiválasztásában. A javított, átdolgozott 

programoknak a számítógépünkbe való telepítését nevezzük programfrissítésnek. Ezt a 

műveletet, vagy a frissítendő szoftver automatikusan felkínálja számunkra – ezzel nagyban 

megkönnyítve az életünket --, vagy nekünk kell állandóan figyelemmel kísérnünk az újabb 

verziók megjelenését, el kell végeznünk a letöltést, és lépéseket kell tennünk a régi 

programunk lecserélése érdekében. Amennyiben elhanyagoljuk ezt a tevékenységünket, a 

rendszerünk lassan elavul, vírusölőnk alkalmatlan lesz elvégezni feladatát, a programjaink 

nem lesznek naprakészek. 

5.c. Mentés: 

A mentés mottója: Ha a számítógépünk tönkre megy, a szerviz néhány napon belül vadonat új 

gépet tud adni a számunkra, de a napok, hónapok, évek munkájával begépelt, megszerzett 

adatainkat, képeinket, leveleinket csak napok, hónapok és évek alatt tudjuk ismét összerakni, 

ha egyáltalán sikerül! 

A mentés második mottója: Az ördög nem alszik, tehát előbb-utóbb mi sem fogunk. 

A számítógépünkben a legfontosabb dolog az adat. Ezt igazából csak akkor tudjuk meg, ha 

elvesznek. Ennek megelőzésére mentsük őket.  

Két igazán jó adatmentési eszköz áll rendelkezésünkre erre a célra: Az optikai lemezek (CD, 

DVD) és a PEN drive. 

Az optikai adathordozók élettartama nem ismert eléggé. 

5.d. Plug-in (beépülő) programok: 

Egy adott szoftverbe vagy hardverbe opcionálisan beépíthető, annak képességeit bővítő vagy 

módosító kiegészítő modul. Az ilyen technológiával felépített termék tudása bővíthető, az 

egyéni ízlésnek, vagy a megoldandó feladatnak megfelelően. Ezeket be kell szerezni, fel kell 

telepíteni és frissíteni kell. 

5.e. Hasznos programok: 

Ebben a részben elsősorban az un.: utility-kről írok. Ezeket segédprogramoknak nevezzük 

magyarul. Legismertebb képviselőik a TotalCommander, vagy WindowsCommander. Ezek 

segítségével könnyebb a fájlműveletek elvégzése, a tömörített állományok kezelése, a távoli 

gépek elérése. 

5.f. Windows frissítése (Windows update): 



Az 5.b. pontban kitértünk rá, 

hogy a programok egy részénél 

a programok frissítésével nem 

kell a felhasználónak 

különösebben foglalkoznia, 

mert a szoftver ezt a feladatot 

leveszi a vállunkról. Ilyen a 

Windows is. Gyakorlatilag a 

vezérlőpultban kell egyszer 

beállítanunk a frissítési 

paramétereket, és a 

későbbiekben csak 

engedélyeznünk kell a letöltött 

frissítések telepítését. 

 

 

 

6. Internetes keresés: 

A keresőszolgáltatások szerepe 

A keresőoldalak célja technikailag a weben található hatalmas mennyiségű információ között 

keresve a beírt Kereső-kifejezésnek megfelelő információforrások kilistázása és Rangsorolása 

úgy, hogy a Céltudatosan kereső felhasználó a Kulcsszavak segítségével megadott kérdéséra a 

legjobb minőségű, legrelevánsabb oldalakat találhassa meg.  

 

Keresés és az információ rendszerezése  

Az, hogy egy információ-tároló rendszerben – egyszerűbben információforrásban – hogyan 

lehet keresni, azt a rendszer felépítése alapvetően befolyásolja. Az alábbiakban a főbb 

információkezelő rendszer-típusok, az információhoz való hozzáférés szerint történő 

csoportosítása következik. 

6.a. Lineáris információtároló rendszerek (egydimenziós) 

Általában: Az információ tárolása, létrehozása, fellelése lineáris módon történik. 

Leggyakrabban időrendben, vagy gondolatmenet szerint következnek az egyes 

információegységek.  

A web helyeken: Jelenleg ez a legnépszerűbb, legdivatosabb honlaptípus, melyet Web 

blognak neveznek. A web blogok esetén legtöbbször csak az időrendi sorrend a szervezőerő, 

melyet az archiválás tesz némileg átláthatóbbá, illetve a mai modern weblogoknál már 

elterjedt a címkézés használata is. 

6.b. Hierarchikus rendszerek 

Általában: Az információt fa-struktúrának megfelelő, egymásba ágyazott kategóriák 

segítségével csoportosító rendszer, melyből a megfelelő kategóriák kiválasztásával, a köztük 

való böngészéssel lehet kinyerni az adatokat. A csoportok rendszerező elve rendkívül sokféle 

lehet, mint például a származás (botanikában), témakör a tematikus besorolásoknál, illetve 

több elv kombinációja is, mint a számítógépeken tárolt mappák és fájlok esetén. 



Az interneten: A weboldalak rendszerezésében régen fontos szerepet töltöttek be a Tematikus 

katalógusok (tematikus portálok) pl.: terkep.lap.hu. De a weboldalak nagyságrendje 

meghaladta már azt a szintet, ami kezelhető lenne hierarchikus csoportokba sorolással. 

Egyrészt az web helyek csoportosítása emberi közreműködést igényel, mely nem tud lépést 

tartani a fejlődéssel, másrészt ekkora mennyiségű információt kezelhető formában nehéz 

ebben a formában prezentálni. 

6.c. Nem hierarchikus hálózatok 

Általában: Az egyes információegységek között többszörös kapcsolatok léteznek, melyek az 

egymással összefüggő adatok között teremtenek közvetlen kapcsolatot. A keresett információ 

fellelése e kontextusba ágyazott hivatkozások segítségével történik. 

Az interneten: Nos, ez a hipertext általános leírása is, az egész internet egy ilyen típusú 

információkezelő rendszer. 

A web helyeken: Talán a WIKI mondható a klasszikus hipertext ideájához legközelebb eső 

tartalomkezelési műfajnak. Mivel nagyon egyszerű az egyes oldalak között hivatkozásokat 

létesíteni, ezért sűrű, és ennél fogva jól használható hivatkozás-hálózat épülhet ki az oldal 

alegységei között. 

6.d. Szabadszavas keresésen alapuló rendszerek 

Általában: Az információegységekben található adathoz Kulcsszavak alapján történő 

hozzáférést biztosító rendszer. Elsődleges funkciója szerint megjeleníti az összes olyan 

egységet, mely megfelel a kulcsszavakra épülő Kereső-kifejezéseknek. Legfontosabb 

másodlagos funkciója, a rangsorolás, mely során speciális tényezők figyelembevételével 

rangsort állít fel a találatok között. Így a relevánsabb egységek kerülnek az élre, ami 

megkönnyíti a megfelelő információ fellelését. 

Az interneten: A webes információkeresés leggyakrabban használt eszközei a Szabadszavas 

keresők. 

A weboldalakon: A használható weboldal fontos eleme a keresőmező, mely segítségével az 

oldal tartalmára szűkítve kereshetünk.  

 

Általánosságban elmondható,  

hogy ritka a vegytisztán egyik, vagy másik kategóriába sorolható rendszer. Minél többfajta 

rendszer áll rendelkezésre az adatok eléréséhez, annál hatékonyabban, könnyebben 

használható az információforrás. Például ezen az oldalon az alábbi hozzáférési lehetőségek 

találhatóak meg: 

Lineáris: az egyes fejezetekben található oldalak sorrendje megváltoztataható, a felhasználói 

felületen van következő és előző oldalra mutató link. 

Hierarchikus: az oldalak szülő oldala szabadon változtatható, a tartalomjegyzékre kattintva 

megtekinthetjük az egész webhely összes lapjának rendszerezését. 

Szabadszavas hozzáférés: keresőmező is létezik, jelenleg külső szolgáltató, a Google Inc. 

szolgáltatásaként. 

Nemhierarchikus hálózat: mivel az oldal technikailag és műfajilag egyWiki, az egyes lapok 

között sűrű hivatkozáshálózat segíti (vagy bonyolítja) a navigálást. 

 

 



google.com Lehet magyar nyelvű felülettel és angollal, némettel is használni Van 

képkeresője, ami bizonyos esetekben nagyon hasznos lehet  

yahoo.com Angol nyelvű kereső. Nagyon könnyen lehet bonyolult összetett keresési 

feltételeket meg adni.  

qol.com/aol.de Angol illetve német nyelvű kereső. Német nyelvű oldalakat nagyon jól lehet 

keresni ezzel.  

heureka.hu Magyar nyelvű kereső. Nagyon sokszor segít a keresésben az ékezettelenítés 

szolgáltatás, amit itt egy kattintással lehet ki-be kapcsolni.  

goliat.hu Magyal nyelvű kereső. Ebben a keresőben is nagyon könnyen lehet megadni, hogy 

milyen szervereken végezzen keresést, és nagyon jó a katalógusa (témakör keresője).  

origo.hu (alta vizsla) Magyal nyelvű kereső. Ebben a keresőben is nagyon könnyen lehet 

megadni, hogy milyen szervereken végezzen keresést, és nagyon jó a katalógusa (témakör 

keresője).  

mek.oszk.hu Magyar nyelvű könyvkereső. Nem kifejezetten internetes kereső, inkább 

elektronikus könyvtár, könyvek keresésére magyar nyelven nem sok hasonló adatbázist 

találni. 

 
Hatékony információkeresés az interneten 

A keresett információ típusa alapjaiban határozza meg, hogy mit, mivel és hogyan érdemes keresni. Ezen az 

oldalon elsősorban a weboldalakon található szövegek közötti keresésről lesz szó. A zenék (Mp3), videók, 

Képek keresése során a szöveges információ keresésétől eltérő módszereket, és gyakran más, Speciális kereső 

oldalakat kell használni.  

A Szabadszavas keresőkkel csak a weben található információ egy részében, az úgynevezett Látható weben 

kereshetünk. A Láthatatlan weben található információk fellelése jóval körülményesebb, de nem lehetetlen, 

nemúgy a semmilyen weboldalon sem olvasható adatok esetén. Tehát a világ összes információjának csak egy 

kis része van jelen az interneten, ráadásul a Fontos keresők ennek csak egy kisebb hányadát veszik fel 

adatbázisukba. Mindezek ellenére meglepõen sok kérdésre választ találhatunk a keresők segítségével: mielõtt 

másoknak vagy magunknak feltennénk egy kérdést, mindig jusson eszünkbe, hogy "Google a barátod!", 

bármilyen természetű is legyen az a kérdés.  

A webes információkeresés másik fontos szempontja, hogy milyen nyelveken keressünk. Mivel a magyar nem 

tartozik a Weben legelterjedtebb nyelvek közé, ezért statisztikailag nagyon nagy az esélye, hogy a kérdéses 

témában angolul vagy németül pl. sokkal több információ érhető el.  

Szöveges információ keresése kulcsszavakkal 

Az egyes Információszervező rendszerek másképp szervezik az adatokat, ezért a bennük való keresés, az 

információhoz való hozzáférés módja is különbözõ. A szöveges információk keresése leggyakrabban 

Szabadszavas keresők segítségével történik, melyek teljesen automatizált módszerekkel gyűjtött adatbázisból 

keresik ki a megfelelő találatokat, majd rangsorolják azokat. A találatok rendszerezésében két fő tényező játszik 

szerepet: az első a felhasználó által megadott Kereső-kifejezés, a másik pedig a kereső saját Rangsorolási 

mechanizmusa. A különböző Kulcsszavakra nemcsak a találati halmaz lesz más és más, hanem a találati oldalak 

rangsorolása is eszerint módosul. A hatékony szabadszavas keresés kulcsa tehát a jó Kereső-kifejezés 

megválasztása: ez dönti el, hogy milyen oldalak kerülhetnek képbe egyáltalán. 

Elmúltak már azok az idők, amikor gyakran találkoztunk a megadott kulcsszavak egy részét tartalmazó 

találatokkal. Mind a weben, mind a keresők adatbázisában annyi oldal található, hogy legtöbbször a túl sok 

találat okozza a problémát. Ekkor gyakorlatilag a keresõk Rangsorolási algoritmusai határozzák meg, hogy 

milyen oldalak kerülnek a szemünk elé. Mivel a keresõk nem rendelkeznek mesterséges intelligenciával, nem 

feltétlenül "találják ki", hogy pontosan mit is keresünk, ezért nekünk kell jól megfogalmazni a kérdést, és nem 

utolsósorban figyelembe venni a keresők rangsorolási szokásait. A jó keresõ kifejezések megtalálása 

összességében elég intuitív folyamat, mely során jó hasznát vesszük a tapasztalatnak. 

Ha sok a találat 

Szűkítsük a keresést több megadott kulcsszóval, vagy a megadott kulcsszavak idézőjelbe tételével: ezzel a 

kifejezés pontosan a megadott formában tartalmazó oldalakra szűkítjük a keresést. Változtassuk meg a 

beállításokat úgy, hogy egyszerre ne csak 10, hanem többb találatot mutassson a kereső, így kevesebbet kell 

lapozni. Használhatjuk még a Speciális kereső-kifejezések egyik formuláját, a szavak kivonását a keresési 

feltételből a szó elé tett mínuszjellel. További gyakran használt szűkítési lehetőség, amikor nyelv vagy ország 

szerint szűkítjük a keresést. Előbbit a kezelőfelületen lehet beállítani, utóbbit például a site:.hu kifejezés 

hozzáadásával. 

Ha kevés a találat 

http://google.com/
http://yahoo.com/
http://qol.com/aol.de
http://heureka.hu/
http://goliat.hu/
http://vizsla.origo.hu/
http://mek.iif.hu/


Két okból kaphatunk túl kevés találatot: vagy tényleg kevés oldalon írnak a keresett témáról, vagy nem jól 

fogalmaztuk meg a kérdést. Az első esetben megpróbálkozhatunk másik kereső használatával, de talán 

érdemesebb először meggondolni, hogy miképpen adhatnánk meg másképp a kulcsszavakat. A 

legnyilvánvalóbb, ha kevesebb kulcsszót megadva bővítjük a keresési halmazt. 

Ha a találatok nem megfelelőek 

Gyakran előfordul, hogy bár rengeteg találatot kaptunk, de valahogy egyik sem ad választ az általunk feltett 

kérdésre. Ekkor a keresési kifejezés finomítása szükséges.  

helyesírási jellegű finomítás: rákeresni a kifejezés egybe, vagy külön (esetleg kötőjellel) írt változataira 

nyelvtani jellegű finomítás: mivel a keresők nem minden esetben végzik el magyar szavak Szótövezését, ezért 

olykor nekünk magunknak kell megpróbálkozni a szavak egyes és többes számával; ragozott formáival. 

fogalmi változtatás: különösen újabb keletű fogalmak esetén nem biztos, hogy mások is úgy nevezik meg az 

általunk keresett dolgokat, mint mi, ezért figyeljük a kapcsolódó témákkal foglalkozó oldalak szóhasználatát, és 

eszerint módosítsuk a kulcsszavakat.  

További problémás keresések 

Több, egymástól eltérő témakörökhöz kapcsolódó szavak, fogalmak esetén problémás lehet a kevésbé ismert, 

kevésbé népszerű fogalomra keresés. 

Ilyen például a Macintosh, ami egy almafajta és egy számítógépfajta is egyben, emiatt az almafajtáról szóló 

információkra rátalálni szabadszavas keresővel rendkívül körülményes. 

Nagy bevételt hozó témák esetén rengeteg webmester érdekelt abban, hogy lehetőleg minél előrébb kerüljön a 

találati rangsorokban, és nem feltétlenül csak olyan keresésekre, amelyek esetén valóban releváns az oldal. A sok 

Nagyipari keresőoptimalizálással készült oldal (gyakran konkrétan Web spam) megnehezítheti az információk 

fellelését.  

Ilyen keresés például ha egy laptop konfigurációjára keresünk rá: először a kiegészítőket, (használt) modelleket 

áruló honlapok fognak feltűnni, nem pedig a gép konfigurációját pontosan leíró oldalak. 

Keresés kulcsszavak nélkül 

Más Információszervező rendszerekhez kell forduljunk, ha a kulcsszavakkal történő keresés nem vezetett 

eredményre, vagy pedig a keresés jellegénél fogva nem fogalmazható meg egzakt módon a Kereső-kifejezés: 

például ha nem tudjuk, hogy hogyan is hívják pontosan a keresett fogalmat, ha csak azt tudjuk, hogy hol, mikor 

láttuk, stb. 

Kutatás témakör alapján 

Ha nem találjuk a választ, egyik lehetőség, hogy a Szabadszavas keresők segítségével nem a keresett fogalomra, 

hanem a fogalom témakörére keresünk rá. Másik megoldás, hogy tematikus szervezésű információforrásokhoz 

fordulunk (Tematikus katalógusok, linkgyűjtemények), vagy egyéb Közösségi webhelyeket keresünk fel 

(Wikipédia, del.icio.us, [Google Answers]? stb.). 

Keresés a Wikipédia segítségével 

Az angol nyelvű Wikipédia segítségével gyakorlatilag lassan ugyanolyan arányban válaszolhatunk meg egyes 

kérdéseket, mint a Szabadszavas keresők által. A Wikipédia használatával ráadásul pontosabb, 

kiegyensúlyozottabb, és kontextusba helyezett információkhoz jutunk. A magyar változattal nem érdemes 

próbálkozni, mert egy nagyságrenddel kevesebb információ található rajta – még a magyar vonatkozású 

dolgokról is , mint az angol verzióban.  

Milyen eszközökkel érdemes keresni? 

 Információszervező rendszerek sokasága nyújtja szolgáltatásait a weben, sok esetben hasonló színvonalon. 

Google kereső 

 Clusty  

Wikipédia  

startlap.hu  
 

 
Kereső-adatbázisokhoz adatot gyűjtő számítógépek  

Keresőrobotoknak hívjuk (lásd még: kereső pókok, crawler, bot) azokat a programokat, melyek a Szabadszavas 

keresők számára gyűjtik össze a weblapokról az információkat (beindexelik az oldalakat), és bizonyos szabályok 

szerint automatikusan követik az egyes weboldalakon található linkeket. Ezek a robotok azonosítják magukat, és 

a rendes Látogatottsági statisztika megmutatja, hogy mikor jártak utoljára oldalunkon, és hány oldalt látogattak 

meg. 

Hogy jutnak el oldalunkra a robotok? 

A robotok akár a Keresőoldalakra regisztrálás révén, de leginkább a más webhelyekrõl az oldalunkra mutató 

Külső hivatkozásokat követve érkeznek oldalunkra. A sok Teljes értékű link garancia egyrészt arra, hogy 

sokfajta kereső robotja látogassa az oldalt, másrészt pedig arra, hogy a gyakori látogatásokkal rendszeresen 

újraindexelje az oldal tartalmát. 

Mit lát az oldalból a kereső(robot)? 

http://webni.innen.hu/Wikip_c3_a9dia
http://webni.innen.hu/DelIcioUs
http://webni.innen.hu/Keres_c3_a9s/createform?page=Google%20Answers
http://webni.innen.hu/Wikip_c3_a9dia
http://webni.innen.hu/Clusty
http://webni.innen.hu/Wikip_c3_a9dia


A különböző Böngészők eltérő módon értelmezik az oldalon található HTML kódot, az esetleges hibákat és 

szabványtól eltérő megoldásokat is igyekeznek megjeleníteni, ezáltal a rossz kód sokszor fel sem tűnik az oldal 

alkotóinak, viszont a keresőrobotok nem feltétlenül rendelkeznek a böngészők hibatűrő képességével. Ez lehet 

akár szándékos is: egyrészt az értékes weboldalak valószínűleg jobban vannak megírva, mint a kevésbé 

értékesek; illetve a HTML értelmezésénél sokat számíthat a szükséges processzoridő, ezért feltehetően 

takarékosan bánnak vele (azaz nem biztos, hogy olyan nagy tudású, hibatűrő értelmezőket használnak, mint a 

böngészők).  

Szintén az erőforrásokkal (pl. processzoridő) való takarékosság okán a keresőtechnológiák egyes, modern 

böngészők által értelmezhető technológiákat nem vesznek figyelembe (mint pl. JavaScript), ezáltal az ilyen, 

Problémás technológiák segítségével megírt oldalrészeket egyáltalán nem "látja" az adott kereső robotja. 

A fenti okok miatt előfordulhat, hogy nem tudják az egész oldalt "elolvasni", vagy nem tudnak (nem akarnak) 

továbbmenni egy bizonyos oldalról. Emiatt kell elkerülni a Problémás technológiákat és ragaszkodni a Webes 

szabványokhoz. Szöveges böngészők használatával, a weboldal forráskódjának átnézésével, illetve a Webes 

szabványok úgynevezett validátorainak segítségével meggyőződhetünk róla, hogy oldalunk nagy 

valószínűséggel problémamentesen indexelhető-e. Mivel a keresőtechnológiák zöme titkos, ezért nem tudhatjuk, 

hogy az egyes robotok pontosan milyen módon értelmezve, mit látnak az (X)HTML, vagy az (X)HTML-hez 

hasonló, a Böngészőkben többbé-kevésbé jól megjelenő oldalakból, ezért a legtöbb, amit tehetünk, hogy 

ragaszkodunk a webes ajánlásokhoz. Ekkor van ugyanis a legnagyobb esélyünk arra, hogy a keresőpókok elé 

nem gördül semmilyen technikai akadály, és ezáltal webhelyünk egésze kereshető legyen. 

A keresőpókok viselkedésének befolyásolása 

A robotoknak engedelmeskednie kell az oldalunkon elhelyezett robots.txt fájlban található "parancsoknak", vagy 

az egyes weblapokon található Meta tagoknak. E technika segítségével megtilthatjuk a robotoknak, hogy 

oldalunk bizonyos részét, részeit beindexeljék. Szinte minden, a keresőrobotokról szóló információ megtalálható 

itt: http://www.robotstxt.org/wc/robots.html 

A Google Sitemaps szolgáltatás segítségével pedig közvetlenül megmondhatjuk, hogy mely oldalakat indexelje 

be oldalunkról a Googlebot, a Google kereső robotja. 

Milyen utakon járnak a keresőrobotok? 

A keresőrobotok működésének tanulmányozására a http://drunkmenworkhere.org/218 oldalon található egy 

érdekes projekt leírása: Az oldal végtelen számú, automatikusan generált lapot kínál fel és regisztrálja a robotok 

ténykedését. Grafikusan is megjeleníti (egy fát rajzolva), hogy a keresőrobotok milyen mélységben hatoltak be 

az oldalra, emellett kiírja látogatásaik időpontját is. A http://drunkmenworkhere.org/219 oldalon pedig a projekt 

eredményeinek leírása található meg. 

A robotok olykor lekérnek olyan fals címeket is a szerverről, melyek egészen bizonyosan nem léteznek az adott 

a szerveren, mint például: /SlurpConfirm404?/IS_Support_Board.htm . Sokszor ugyanis csak ezzel a módszerrel 

lehet beazonosítani, hogy milyen weblapot küld a szerver, ha egy adott weblap már nem érhető el a kért URL-en, 

mert nem a szabványos „HTTP 404 Not Found” válasszal érkeznek az oldalak, hanem pl. HTTP 200 OK 

válasszal. A nem talált oldalakra adott automatikus válaszlap birtokában pedig ki lehet sakkozni, hogy egy adott 

oldalon milyen elérési útvonalak avultak el a keresőpók utolsó látogatása óta.  

Milyen gyakran látogatnak egyes oldalakat? 

A keresőrobotok leggyakrabban a nyitóoldalt látogatják. Minél távolabb van egy weblap a nyitóoldaltól (minél 

több kattintásra található), annál ritkábban jutnak el a robotok arra a lapra. Látogatásaik gyakoriságát többek 

között az oldalak frissülésének, változásának gyakorisága és az oldalra mutató Külső hivatkozások száma és 

fontossága is befolyásolja.  

A Keresőoldalakra regisztrálás és a keresőrobotok első látogatása között akár négy-hat hét is eltelhet, attól 

függően, hogy milyen keresőről van szó. Először nagy valószínűséggel csak a nyitóoldalt fogják beindekszelni, 

későbbi ciklusban fedezik fel majd a webhely "mélyebben fekvő" részeit is.  

Mely pókok látogatják ezt a webhelyet? 

Az alábbiakban azokat a robotokat sorolom fel, melyek rendszeres látogatói oldalamnak, és érdemi mennyiségű 

weblapot indexelnek be róla. 

 

 

http://webni.innen.hu/GoogleSitemaps
http://webni.innen.hu/Keres_c5_91robot/createform?page=SlurpConfirm404


7. Google részletes bemutatása: 

Regisztrálástól a találatok 

közötti megjelenésig 

Az internetes keresőmotorok 

két részből állnak: az egyik 

összegyűjti, a másik 

rendszerezi az információt. 

Tágabb értelemben a 

weboldalak beindexelése, 

felgöngyölítése alatt azt a 

folyamatot értjük, mely során 

a Keresőrobotok 

meglátogatják a weboldalt, 

letöltik az ott található 

adatokat, majd a keresők 

adatközpontjai a gyors 

kereshetőségnek megfelelően 

feldolgozzák a letöltött adatokat, és eztán 

megjelenítik a keresőoldalak által kijelzett 

találati rangsorban.  

Hiába ismer háromtrilliónál több honlapot a 

Google, az irdatlan mennyiség a világháló 

viszonylag csekély része. Mély, rejtett, 

láthatatlan, sötét jelzőkkel illetett felszín alatti 

rétege kívül esik a szabványos keresők 

indexelésén, a botok kutakodásán. 

A rejtett adatbirodalom különböző 

forrásokból tevődik össze: Dinamikus 

tartalmakból, más oldalakhoz nem linkelt 

honlapokból, regisztrációt és bejelentkezést 

igénylő site-okból (private web), korlátozott 

hozzáférésű, szkriptelt, keresők által nem 

kezelt, specifikus formátumú - nem 

HTML/szöveg - tartalmakból. 

Szűkebb értelemben az indexelés (indexing) 

egy tetszőleges adathalmaz könnyen 

visszakereshető adatbázis formájába történő 

konvertálását, rendszerezését takarja, ami a keresőprogramok esetén az egyes kulcsszavak 

előfordulási helyeinek eltárolását jelenti. Az keresett kulcsszavakra első körben az azt 

tartalmazó weboldalak URL-jét keresi ki a keresőprogram egy speciális ún. Index 

adatbázisból, ami leginkább a könyvek végén található névmutatókra (angolul index) hasonlít.  

A Google fordításában közreműködők például a letapogat szót használják e komplex folyamat 

leírására, de találóbbnak gondolom a felgöngyölít szót, mely utal egyrészt a dolgok 

megtalálására, másrészt a problémák megválaszolására is. 

Az indexelés folyamata 

A Keresőoldalakra regisztrálás és Keresőrobot első látogatása között legrosszabb esetben akár 

egy hónap is eltelhet. Utána még pár napra lehet szükség, hogy az oldal adatai feldolgozásra 

kerüljenek, majd eztán megjelenjenek a Találati rangsorban. További időbe kerül az oldal 



helyezésének konszolidálódása, illetve az, hogy az oldal PageRank értéket kapjon. A 

bekerülés folyamata azzal gyorsítható meg, hogy fontos oldalakról Külső hivatkozásokat 

hozol létre. Ennek egy egyszerű módja akár a Katalógusokba regisztrálás is. Először 

vélhetőleg csak kevés oldal fog bekerülni a webhelyről, (lehet, hogy első körben csak a 

Nyitólap) és aztán a következő körben fog mélyebbre hatolni például a Google Inc. 

keresőrobotjai. Mindemellett kipróbálhatod a Google Sitemaps szolgáltatását a bekerülés 

meggyorsítására. 

Képek indexelése 

A képek indexelése némileg más tészta, mert külön zajlik a szöveg indekszelésétől. A 

Keresőrobotok nem húzzák le a képeket olyan gyakorisággal, mint a szöveget, mert az óriási 

adatforgalmat eredményezne. 

Részleges indekszelés a Google keresőnél 

A Google adatbázisában sok olyan weblap található, amiről gyakorlatilag csak egyetlen adata 

van a keresőnek, az Elérési útvonal. Ilyen lapok például a jelen webhely tartalomkezelője által 

nyújtott plusz szolgáltatásokhoz tartozó weblapok, melyeket nagy mennyiségben a Google 

Inc. keresőrobotjai csak kb. nyolc hónap elteltével kezdett beindekszelni. Ezeknél az 

oldalaknál ez teljesen rendben is van, hiszen a Látogatók számára önmagukban ezek teljesen 

értéktelen oldalak. 

 

Keresés: 

- Egyszerű keresés: Beírom a keresőmezőbe a keresett szót, és megkapom a találatokat. 

- Több szavas keresés: A beírt szavak logikai „és” kapcsolatban vannak egymással. Ha 

„vagy” kapcsolatot szeretnénk, akkor azt a nagybetűs „OR” operátorral kell jelezzük. 

- Kis és nagy betűk: A google nem tesz különbéget a kis és nagybetűk között. 

- Tiltott szavak: A keresőnek van egy listája, ami tartalmazza azokat a szavakat, 

amelyekre nem keres. Pl. az egybetűs szavak, vagy az angol the, a német der/die/das 

szó. Ha ezekre akarunk keresni, akkor vagy a kifejezést idézőjelbe tesszük, vagy egy 

„+” jelet teszünk a tiltott szó elé. Pl.: „Shrek I” azonos a Shrek +I kifejezéssel. 

- Rövidítések: Ha a szavak ragozott alakja csökkentené a hasznos találatok számát, 

akkor a szótő legyen csak begépelve a keresőablakba. 

- Negatív kijelölés: ha olyan találati eredményt szeretnénk, ahol egy adott szót ki 

szeretnénk zárni a találatokból, akkor az a szó elé egy „-„ jelet kell tenni. 

- Domain név keresés: site:xxxx alakban történik 

- Tartomány keresés: ha egy számtartományt keresünk, akkor a tartomány két szélső 

értéke között egy duplapontot (..) tegyünk. 

 

 

Találatok: 

A keresés találatai 

http://webni.innen.hu/PageRank


 

A. Google navigációs sor 

Ide klikkelve a google különböző szolgáltatásait érhetjük el. 

B. Keresőkifejezés mező 

Ide gépeljük be a keresendő terminológiát 

C. Kereső gomb 

Ráklikkelve a Google elinditja a keresést.  

D. Összetett keresés elindítása 

Erre a linkre kattintva az összetett keresőablak jelenik meg.  



E. Beállítások 

Erre a linkre kattintva tudjuk személyre szabni a keresőt. Itt állíthatjuk be a nyelvet, a keresett 

nyelvet, az laponkénti  találatok számát és a találatok ablakban elhalyezésének módját.  

F. Keresési statisztika 

Ebben a sorban található a megjelenítítt és az összes találatok száma, keresére fordított idő.  

G. Tartalmi szűrő 

 

I. Oldal cím 

K. URL of result 

This is the web address of the returned result. 

L. Méret 

A találat mérete. 

M. Tárolt tartalom 

Az utolsó tárolt tartalma a lapnak 

N. Hasonló lapok 

Hasonló lapok linkje. 

O. Behúzott találat 

Ha az adott web címen további találat van, akkor azt a google itt jelzi. 

P. More results (További találatok) 

Ha egy lapnál több, mint két találatot ismer fel a kereső, azt így jelzi. 

  

R. Kapcsolódó keresési terminológia 

 

 



Felhasznált irodalom: 

Máray Tamás: Hálózatok hálózata, az Internet 

Boda István: Internet. (tansegédlet) 

Jároli József: Keresők 

 


