ELŐSZÓ HELYETT. . .
Kedves Olvasó! Ön bizalmat szavazott könyvünknek, hogy új és hasznos tudást sajátítson el, amivel
életét könnyebbé, hatékonyabbá vagy akár boldogabbá is teheti. Biztosíthatom, hogy döntésével a
dolgok nehezén már túl van. A legnehezebb ugyanis maga az elhatározás, hogy feladjuk jól begyakorolt, mindennapi rutinjainkat és valami újat, jobbat sajátítsunk el helyettük. A többi már gyerekjáték. A továbbiakban látni fogjuk, hogy az internet megismerése egyáltalán nem az a fárasztó munka,
mint aminek sokan gondolják, hanem sokkal inkább egy izgalmas kaland. Vagy egy izgalmas kaland
kezdete?
Sajnos nem tudom, hogy Önt mi motiválta, amikor úgy döntött, hogy megismeri az internetet, ezt
a nagyszerű információs és kommunikációs eszközt. Jól ismerem viszont tucatnyi más ember történetét, akik ugyanezt a döntést korábban már meghozták. Egy kedves, akkor 72 éves hölgy például
azért tanult meg internetezni, hogy bármikor ingyen beszélhessen a világ túloldalán tanuló unokájával. Egy idősödő pénzügyi szakember pedig azért, mert rájött, hogy itt olyan információkhoz
is hozzájuthat, amelyekkel megszorongathatja ﬁatal, ambiciózus kollégáit. Egyik hallgatónkat, egy
egészségügyi szakembert külső okok kényszerítették internetezésre: egy állami szerv költségtakarékosság miatt úgy döntött, hogy a napi munkához szükséges dokumentumokat csak az interneten
teszi elérhetővé. A hölgy ezért kénytelen-kelletlen internet-hozzáférést vásárolt. Azóta érdeklődési
köre messze túlnőtt a minisztériumi honlapon és életét ma már elképzelni sem tudja internet nélkül.
Egy baráti társaságban pedig a napokban hallottam egy gyakorló anyukát, aki éppen böngészni
tanul, mert barátnői szerint a világhálón nagyon sok információt talál a babákról, kérdéseit pedig
más édesanyákkal is meg tudja vitatni. „Otthon vagyok, mégis kitárul előttem a világ!” lelkendezett,
én pedig megértően bólogattam.
Láthattuk, hogy mások mit nyertek a világhálóval. Persze most jogosan teheti fel a kérdést: mit
nyerek Én az internet által?
Bevallom, erre a kérdésre nehéz frappáns választ adnom. A felfedezés izgalmában eltöltött első hónapoktól eltekintve valószínűnek tartom, hogy az internet nem forgatja fel gyökeresen az Ön életét.
Viszont hasznos segítőre lel benne a mindennapok kis dolgaiban. Azt persze már nem tudom megmondani, hogy pontosan melyek is lesznek ezek a dolgok. Legfeljebb azt tudnám felsorolni, hogy
én mire használom az internetet. Ez nem is annyira rossz ötlet! Elmesélem, hogy mire használom a
világhálót – mondjuk egy unalmas, esősnek induló vasárnapon. Utána pedig döntse el mindenki
maga, hogy érdemes-e folytatni az olvasást…

Vasárnap és az internet
Habár az esti tv-híradóban még esőről beszéltek, azon
a bizonyos vasárnapon szinte elvakított a redőnyön besütő napfény.
Az első utam ezért rögtön a számítógép elé vezetett.
A lelkes amatőr meteorológusok által üzemeltetett
Időkép.hu weboldalon 10 perces frissítésű térkép mutatja a felhő- és esőhelyzetet. Eszerint az ország keleti
felében borult, felhős az idő, míg nyugaton szikrázó a
napsütés.
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Belenézek a webkamerák élő képébe is: valóban, míg
Mezőberényben súlyos, fekete felhők lógnak a templomtorony felett, addig Veszprémben és a Balaton
felett ragyogóan süt a nap. A szélirányból jól látszik,
hogy az esőfelhők lassan, de biztosan Budapest felé
vonulnak, így hamar megszületik a döntés: menekülés
a városból!
Persze nem ártana tudni, hogy merre. Legyen például
a Balaton! Visszafelé lenne egy kis elintéznivalóm Székesfehérváron. Kérdéses, hogy belefér-e mindez a mai
napba.

Erre a T-Online internetes útvonaltervezője azonnal
választ ad. A Budapest-Siófok-Székesfehérvár-Budapest etap összesen 222,1 km, a sebességhatárok észszerű betartásával ez a weboldal szerint 2:41 perc alatt
teljesíthető.

Mivel vasárnap reggel nincs friss újság, elolvasom a
reggeli híreket az [origo] hírportálon, majd az egyik
kereskedelmi televízió internetes oldalán megnézem
annak a riportnak a végét, amiről péntek reggel lemaradtam.

Közben e-mailem jön: egy gyermekkori barátom, akit lassan már 15 éve nem láttam, bejelölt ismerősnek az iWiW közösségi oldalon. Azonnal visszaigazolom, majd elmentem a mobilszámát azzal a
határozott gondolattal, hogy felhívom, ha lesz rá egy szabad percem.
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Közben internetes telefonprogramom, a Skype jelzi, hogy egy a tengerentúl dolgozó ismerősöm éppen fellépett az internetre. Hajnali háromnegyed kettőkor? „Nem megy az alvás?” – küldök egy rövid üzenetet. „Vége
a klímámnak és döglesztő a meleg. Alvásról ezért szó sem lehet, ülök az
ablak előtt és szörfölök a hálón” jön meg azonnal a szöveges válasz.

De vissza az utazáshoz. Ha már Balaton, akkor nézzünk
egy jó éttermet is a Balaton partján! Még nincs főszezon,
a helyek többsége zárva van. Ráadásul annyira nem is
ismerem a Siófok környéki éttermeket. Ezért átfutom a
Startlap siófoki étterem-ajánlatát, majd a legszimpatikusabbnak tűnő étterem nevét beírom a Google keresőbe is. Rögtön az első helyen egy amatőr étteremkritikus,
Medwe weboldalára bukkanok, ahol jó másfél oldalas,
elégedett kritikát olvasok. Igaz a kritika lassan 2 évesnél is
idősebb, ez pedig nagy idő, én mégis megbízom benne.

Persze indulás előtt nem felejtem el megnézni az Útinform oldalát, nehogy órákig üljünk egy útfelújítás okozta dugóban.
…
Néhány órával és 222,1 km-rel később újra otthon. Csodálatos nap volt, óriási sétával a ragyogó
napsütésben, csak Érdnél kapott el az eső. Ezúttal az étteremmel sem fogtam mellé.
Digitális fényképezőmmel egy csomó képet készítettem, úgyhogy most
kiválogatom közülük a legjobbakat,
majd feltöltöm őket a Fotomarket
weboldalára. A fotóminőségű, papírra nyomott képek holnap házhoz
jönnek, ráadásul még a futár díjával
is olcsóbbak, mintha hagyományos
képeket hívnék elő. Ez egy tökéletes
nap volt!

Apropó: a fenti 11 internetes szolgáltatás és webhely csak töredéke mindannak, amit a továbbiakban
bemutatunk. Mit gondol, megéri belevágni?
A könyv népes szerzőcsapata nevében,
Kővári Tamás
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Könyvünk használata
Könyvünk az internet, különösképpen pedig a web, azaz a „böngészés” használatát taglalja szigorúan gyakorlati szemszögből. Óvakodtunk a bonyolult szaknyelvtől és a túlzott elméleti fejtegetésektől, ehelyett arra helyeztük a hangsúlyt, hogy élvezetes, olvasmányos és gyakorlatias legyen
könyvünk. Ennek természetes velejárója, hogy csak futólag érintünk bizonyos témákat, amelyeknek
más könyvek hosszú oldalakat szentelnek, miközben a tapasztalataink szerint nagy visszhangot kiváltó pontokat a szokottnál is alaposabban tárgyaljuk. A témák kényes egyensúlyának kialakításánál
annak a mintegy 600 kezdő internetezőnek a véleményét és javaslatait vettük ﬁgyelembe, akiket az
MKM oktatásai során szerencsénk nyílt megismerni.
Előfordulhat, hogy egyes olvasók még így is keveslik majd az általunk összeállított tudásanyagot.
Ennek csak örülni tudunk, mivel az internet megismeréséhez semmi sem fontosabb, mint a felfedezői kíváncsiság. Számukra az egyes fejezetekben tekintélyes mennyiségű webcímet gyűjtöttünk
össze, amelyeket követve a megszerzett tudásanyag szinte a végtelenségig bővíthető. Majdnem
mindegyik fejezet végén találunk továbbá egy könyvajánlót, ahol az adott fejezet témájához kapcsolódó, magyar nyelvű könyveket tekinthetjük át.

Szükséges tudásszint
A könyv olvasásába akár internetes tapasztalat nélkül is belevághatunk, ha legalább alapszinten
ismerjük valamelyik modernebb Windows operációs rendszer (Windows 98, 2000 vagy XP) használatát.
Könyvünk összeállításakor természetesen a tapasztalt internetezőkre is gondoltunk. Témáinkat
igyekeztük egészen újszerű szemszögekből is megközelíteni, hogy ne csak a kezdők tanulhassanak
újat. Szinte minden oldalon találunk a haladók számára is hasznos tippeket, érdekes háttér-információkat. Kimondottan a számítástechnikában járatos, gyakorlott internetezőkhöz szólnak könyvünk
„haladó” részei, amelyek a teljes tartalom mintegy 20%-át teszik ki. Itt elsősorban azokat a magasabb szintű ismeretet kívánó témákat vettük górcső alá, amelyeket tapasztaltabb hallgatóink a kurzusok során gyakran felvetettek (pl. saját internetnév bejegyzése, internet-hozzáférés megosztása
otthonunkban több gép között, Google proﬁ keresőtippek).

Könyvünk felépítése
Könyvünket két, egymástól eltérő ﬁlozóﬁát képviselő részre osztottuk. Az I. rész (1-4. fejezetek) a
szükséges elméleti háttér megszerzésében segít, míg a II. rész (5-12. fejezetek) a web használatának
(„böngészés”) gyakorlati oldalára koncentrál.
Természetesen Ön dönthet úgy, hogy kihagyja az I. részt és rögtön belevág a gyakorlatba. Így csak
ajánlani tudjuk, hogy akkor se lapozza át az elméletet, ha az elsőre unalmasnak és száraznak tűnik.
Az itt megtanult háttérismereteknek ugyanis a későbbiekben jó hasznát láthatjuk.
Könyvünk I. részének olvasásába akár számítógép nélkül is belefoghatunk, igaz egyes témáknál
(pl. a Skype program vagy biztonságtechnika) sokat segíthet, ha a megtanult ismeretek gyakorlati
kipróbálására is lehetőségünk nyílik. A II. részben tanultakat azonban már feltétlenül érdemes (lehetőleg szélessávú) internet-hozzáféréssel ellátott számítógépen kamatoztatnunk. Ha otthonunkban, munkahelyünkön nincs internet-hozzáférésünk, akkor forduljunk ismerőseinkhez, de akár egy
internetkávézóba is betérhetünk gyakorolni!
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Piktogramok
A zavartalan tanulást és könnyű eligazodást elősegítendő, könyvünk tartalmát egységesen strukturáltuk. Hogy az eltérő jellegű tartalmak között könnyen különbséget tehessünk, azokat különböző,
az egész könyvön végigvonuló piktogramokkal illusztráltuk.

Minden egyes fejezet elején megtaláljuk az adott fejezet tartalmának rövid
összefoglalóját, amelyet a célkeresztet formázó piktogrammal jelöltünk.

TIPP
A „Tipp” piktogrammal az adott témához kapcsolódó, hasznos gyakorlati tanácsokat jelöltük.

ÉRDEKESSÉGEK
Az „Érdekességek” piktogrammal az adott témához szervesen nem kapcsolódó, de érdekes és tanulságos háttéranyagokat jelöltük.

DEFINÍCIÓ
Habár igyekeztünk mellőzni a szakszavakat, néhány esetben nem tekinthettünk el használatuktól. E szakkifejezéseket gyűjti össze a könyvünk végén található szótár. A legfontosabb kifejezéseket emellett rögtön első előfordulási
helyükön is megmagyarázzuk, amelyet a „Deﬁníció” piktogrammal jeleztünk.

AJÁNLOTT LINKEK
Könyvünkben folyamatosan találkozhatunk az egyes témákhoz kapcsolódó,
vagy az adott tudásanyag bővítésére szolgáló weboldalak címeivel, amelyeket
az „Ajánlott linkek” piktogrammal jelöltünk.
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A FEJEZETHEZ AJÁNLOTT KÖNYVEK
Az egyes fejezetek végén összegyűjtöttük azokat a hazai kiadású könyveket,
amelyekben az adott fejezet témájával kapcsolatban találunk további információkat. Figyelem: az internet gyorsan változó világában már 2-3 év is óriási időnek számít, így az ennél régebbi könyveket kezeljük óvatossággal!

Minden fejezet végén összefoglaljuk a megtanult ismereteket, egyben néhány
mondatos ízelítőt is adunk a következő fejezethez.

HALADÓKNAK
Mint már említettük, könyvünk mintegy 20%-a kimondottan a számítástechnikához jól értő, haladó internetezőhöz szól, amelyet az itt látható piros csíkkal egyértelműen jelölünk is. Haladó részek
mindig az egyes fejezetek végén fordulnak elő, változó gyakorisággal. Míg például a 2. fejezet végén
egyáltalán nem találkozunk haladó résszel, addig a számítógépes hálózatok fejezetben összesen 14
oldalt szenteltünk ennek.
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