segédanyag tanuláshoz

INFORMATIKA 9.

2. DIA

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
1. Informatika:
Az információ áramlással foglalkozó tantárgy; legfőbb eszköze a számítógép.

Az információ alapegysége: bit (kettes számrendszerben: 0 és 1)
ü

8 bit = 1 Byte (bájt)

Átváltások:
ü

1 kB (kiló) = 1024 B = 210 B

ü

1 MB (mega) = 1024 kB = 220 B

ü

1 GB (giga) = 1024 MB = 230 B

ü

1 TB (terra) = 1024 GB = 240 B

ü

1 PB (peta) = 1024 TB = 250 B

ü

(1 HB (hexa) = 1024 PB)

1 BIT tartalma:
0–1
nincs jel – van jel
nem – igen
mínusz – plusz

ERGONÓMIA: A dolgozó ember és környezetének viszonya.
A számítógép állandó használata egészségkárosító hatású lehet.

Odafigyelve sok veszély kiküszöbölhető:
helyes testtartás | monitorral szemben ne legyenek fényforrások | 50 percenként tartsunk szünetet!|

3. DIA

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
RAM

2. A számítógép felépítése

[Random Acces Memory]:

HARDVER – SZOFTVER
Ø Hardver: a kézzel megfogható alkatrészek (a test)

gyors elérésű
memória, mely
kikapcsoláskor
elveszti a tartalmait.

Két csoportja:
•
lényegi alkatrészek: alaplap (busz)| processzor (CPU)| memória (RAM)|
belső tárhely (HDD vagy SSD)|
•

perifériák: kimeneti (monitor, nyomtató, hangfal), bemeneti (billentyűzet,
egér, mikrofon), vegyes (érintő képernyő, multifunkciós nyomtató,
pendrive)

Ø

Szoftver: az alkatrészeket működésre
bíró programok (a lélek)

HÁTTÉRTÁRAK: tárolásra szolgáló
digitális eszközök. Fajtái:
• mágneses (floppy, HDD)
• optikai (CD, DVD)
• elektronikus (pendrive, Flash kártya)

CD és DVD: íráskor egy spirál mentén íródik rájuk az információ a közepétől a széle felé haladva. Olyan
közel helyezkednek el ezek a vonalak, hogy egy CD esetén 5,4 km a spirál hossza.

4. DIA

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
3. Operációs rendszer
legfontosabb alapprogram a számítógép helyes
működéséhez
Ø feladatai:
Ø

a külső és belső eszközök (hardver) kezelése [kernel]
•
felhasználók kezelése [shell]: grafikus és parancssoros vezérléssel
•
hibakezelés
Ø több programból épül fel (nincs minden része mindig használva)
•

4. Fájlkezelés
segédprogramok segítségével: Intéző, Commander
Ø
Ø
Ø

másolás, kivágás,
beillesztés
átnevezés
törlés

*KIEGÉSZÍTÉSEK

SZÁMÍTÓGÉPTEREM RENDJE:
1.
2.
3.
4.
5.

A gépeket szétszedni TILOS!
Tanár felügyelete nélkül a gépteremben diák nem
tartózkodhat!
Az asztalt, széket és gépet rendben hagyd magad után!
A gépteremben enni, inni TILOS!
[...]

5. DIA

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
4. Hálózatok
Ø
Ø
Ø

felhasználó [user]: számítógépet használó személy
jogosultságok: a felhasználók jogai a hálózaton
cél: a számítógépek kommunikációja

5. Rosszindulatú szoftverek
Ø

vírusok jellemzői:
o
o
o
o
o

Ø

kisméretűek
sokszorosítják magukat
rejtőzködnek
céljuk a károkozás
általában késleltetve hatnak

A FERTŐZÉS JELEI:
• váratlan leállás, újraindulás
• érthetetlenül lelassuló gép
• szabad helyek hirtelen
fogyása
• szokatlan jelenségek

védekezés: vírusirtó programokkal
A piárban pl. AVG-t
használunk!

SPAM: tömegesen küldött, nem kért üzenetek.
Sokszor megtévesztőek; terhelik az adatforgalmat és az adattárolást.

HACKER:
• a biztonsági rések felfedezői
• magas informatikai tudással
• általában nem jó célra
használják a tudásukat.

6. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
1. Képszerkesztés
Ø

PAINT
1. FELADAT: 100x100 képpontos rajzlap, rajta kör és
négyzet, majd mentés bmp-ben | kiszínezve is
elmentjük bmp-ben | mik a méretek? | miért?
2. FELADAT: nagyítsd fel 300%-nál nagyobbra a képet |
rácsvonalak megjelenítése | koordináták figyelése
3. FELADAT: fájl mentése másként: JPG-ben |
a fájlméretek hogyan változnak? | az előzőt
és ezt felnagyítva a vonalakkal mi történik?

Ø

PICASA3
1. FELADAT: vágás eszköz használata | vágd meg

BMP:
[bitmap picture]

a képet
képpontokra
bontja és ezeknek
a tulajdonságait
tárolja

JPG:
nem jegyzi meg
minden képpont
tulajdonságát –
veszteségesen
tömörített fájl

a képet úgy, hogy a mondanivaló erősödjön!
2. FELADAT: próbáld ki a vörös szem és a retus eszközt
egy arcot tartalmazó képen! |
3. FELADAT: készíts feliratot a képekhez | próbáld meg a feliratot elforgatni,
átméretezni | keress a képhez illő betűtípust és helyet!
RGB színtér: vörös (R), zöld (G), kék (B) színek keveréséből áll elő. Mindegyik szín 0-255
közötti értéket tud felvenni. Mindhárom szín 0, akkor fekete színt kapunk.

7. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
2. Szövegszerkesztés
A) SZÖVEGSZERKESZTÉS CÉLJA:
szép, ízléses (nem praktikus okok)
o átlátható (praktikus szempontok)
dokumentum készítése.
o

B) SZABÁLYOK:
o

o

o

Alapszabály: A SPACE = szóköz; ENTER = bekezdés vége. Pusztán térköz
kialakítására nem ezeket használjuk! [sortörés = SHIFT+ENTER]
Első lépés: szövegimportálás után a mindent mutat gomb lenyomásával a
felesleges „térközök” felszámolása.
Írásjelek szedése: az érintett szöveghez tapadnak (tapadás = ott nincs
szóköz)
KIVÉTEL:
o
o

gondolatjel (előtte is és utána is szóköz)
új informatikai nyelv... (pl. email, stb.)

Ez a „mindent
mutat„ gomb

8. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
C) MUNKATERÜLET:
margók

SZÖVEGTÜKÖR:
a margók által
határolt rész

FEJLÉC (élőfej)
LÁBLÉC (élőláb)

Oldalszám

9. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
WORD
1. FELADAT:
Micimackó 2. fejezetének
formázása a minta szerint.
1. Szöveg részek
áthozatala formázatlan
(txt) fájlból.
[Megtalálható: a közös
meghajtó megfelelő
részén!]

2.
3.
4.

Címek (az első két sor)
helyesre formázása.
Kép beszúrása és
formázása.
Lábléc készítése
oldalszámmal. (kisebb
méretben).

10. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
WORD
3. FELADAT:
Micimackó dokumentum
átalakítása.
1. Papírméret
megváltoztatása A6-ra.
2. Margók csökkentése 1
cm-re.
3. Képek átméretezése,
hogy a szöveg továbbra
is szép, olvasható
legyen! Maradjon a kép
mellett is szöveg!

4.
5.
HASZNOS SZÉPÍTÉS: érdemes javítani a verssorok szedésénél az
ENTER jeleket SHIFT+ENTER-re. A későbbiekben hasznunkra válik!
doga: 9-W1

6.

A szöveg bekezdései
legyenek balra
igazítottak.
Automatikus elválasztás
bekapcsolása.
Az oldalszámokat is
vedd kisebb méretűre!

11. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
C) GYAKORLÓ FELADATOK:

WORD
2. FELADAT:
1. Szöveg áthozatala
formázatlan txt-ből.
2. Kép beszúrása és a
szöveg mellé
helyezése.
3. A képhez színes
keret beállítása.
4. Cím formázása
5. A szöveg színezése
és helyes tagolása.
6. Iniciálé beszúrása.
7. A szöveg egyes
szavainak
megdöntése (a
minta szerint).

12. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
WORD
4. FELADAT:
1. Készíts egy word
dokumentumot a kedvenc
érdeklődési területeidről .
2. Papírméret: 10x15 cm,
fekvő. Margók mindenhol:
1,5 cm.
3. A fejléc taralma: NEVEM:
XY. A név kiskapitális. A
bekezdés alatt alsó vonás.
4. Legyen benne többszintű
felsorolás
5. Legyenek képi illusztrációk;
több is! kétféle képstílust is
használj! Optimalizáld!
6. A főbb pontokhoz használj
szövegstílust (1-2 szint).
7. A dokumentum végén
legyen az érdeklődi
területeidből
tartalomjegyzék.

13. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
D) SZÖVEGSZERKESZTÉS FŐBB EGYSÉGEI:
BETŰ
§

§

DOKUMENTUM

formázható: típusa | jellege | színe | mérete
különböző szedési módok (effektusok)
formázható: igazítás | behúzás | térköz | sorköz

PAPÍRMÉRETEK:
nemzetközi
szabvány szerint
használjuk az A3,
A4, A5 méreteket.
(Egymás
kétszeresei!)

SZAKASZ: töréspontok közötti részek
§

§

<

BEKEZDÉS: két enter közötti szövegrész
§

§

SZAKASZ

BETŰ: egy karakter
§

§

< BEKEZDÉS

alkalmazása: hasáboknál

DOKUMENTUM: a teljes szöveg
§
§

állítható: fájlnév | nyomtatás | elválasztás
továbbá: lapok mérete | tájolása | margók | fejléc | lábléc

14. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
3. Táblázatkezelés

szerkesztőléc

A) ALAP FOGALMAK:
o
o
o
o

munkalap
szerkesztőléc
cella (pl: B3)
tartomány (pl: B2:C4)

* Ha egyenlőségjellel (=) kezdünk egy cellatartalmat,
akkor utasítás következik (vagyis jelentése:
SZÁMOLD!)

B) ALAP MŰVELETEK:
o
o
o
o
o

összeadás (+)
kivonás (-)
osztás (/)
szorzás (*)
alap függvények
| összegzés | átlag | minimum | maximum |

cella (B3)

tartomány (D12:E15)

15. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
C) MŰVELETI
PÉLDÁK:

Függvények
varázslója
[jobb oldalt!]

utasítás

jelentése

=C3

A C3 mező tartalmát adja vissza.

=B5*C1

Összeszorozza a B5 és a C1 cellák tartalmát.

=D2/5

Elosztja a D2 cella tartalmát 5-el.

=(C1+20-C2)*C3

Hozzáad a C1-hez 20-at, majd kivonja belőle a
C2-t és az egészet megszorozza a C3 cellával!

=SZUM(C1:C10)

Összegezi a C1-C10 tartomány elemeit.

=ÁTLAG(D1:F10)

Átlagolja a D1-F10 által határolt tartományt!

=MIN(E2:E15)

Megkeresi az E2-E15 tartomány legkisebb
értékét.

=MAX(F2:G5)

Megkeresi az F2-G15 tartomány legnagyobb
elemét.

=DARAB(F2:G5)

Kiszámolja hány darab számmal kitöltött cella
van az adott tartományban (F2-G5)

Cellaegyesítés
Tájolás

Szegélyezés

Kifestés

16. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
D) FELADATOK:
1. Készítsük el az alábbi táblázatot és diagramot, úgy hogy mi semmit se
számoljunk – az excelt tanítsuk meg erre!
Ø

sorszámozás | jobbra rendezés | keretek | összesítés | átlag számítás | grafikon:
jelmagyarázat nélkül, címmel, értékeket mutatva, egy elemet átszínezve |

17. DIA

ALKALMAZÓI ISMERETEK
2. Osztálykirándulás-tervező felület
készítése.
[Ha az alap adatok változnak, a
számítások azonnal aktuálisak.]
Ø

E) GRAFIKONOK:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

cím beszúrása
értékek mutatása
átszínezés
új munkalapra
nem összefüggő
adatok kijelölése
térköz csökkentése

pipa szimbólum | Ft kinézet| festés |
műveletek, függvények használata|
grafikon (kördiagram)| diagram
értékek mutatása |

