GYEREK – NET - VARÁZS
Internet project

A programsorozat célja, hogy mire végzünk, akkorra minden gyermek számára olyanok
legyenek az Internet címek, mint a hagyományos címek vagy telefonszámok és mindenkinek
magától értetődő legyen, ha valamilyen információt meg kell keresni a világhálón vagy
elektronikus úton szeretnének levelezi, beszélgetni valakivel, illetve saját blogot, fórumot
létrehozni.

Fejleszteni kívánt kompetenciák:

 Logikus gondolkodás. Rendszerező képesség.
 Szociális kompetencia fejlesztése, együttműködési készség fejlesztése
 Digitális írástudás kompetenciái, szövegalkotási kompetencia
 problémamegoldó

képesség

(probléma

felvetése,

meghatározása,

alternatívák áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztása)
 kreativitás
 felelősségtudat, magabiztosság
 kritikus szemlélet, hibából való tanulás
 kapcsolattartás, kapcsolatépítés
 az eredményre és a folyamatok véghezvitelére történő fókuszálás fejlesztése.

megoldási

1. A személyes adatok körültekintő kezeléséről.
Viselkedési kultúra a neten. Biztonság.
Felhasználandó dia: GYEREK-NET-VARÁZS
A foglalkozás célja, hogy játékosan mutassam be, hogyan lehet okosan kezelni a személyes
adatokat. A Internet behálózza az egész világot, összeköti egymással a számítógépeket és a
különböző weboldalakat, köztük, gyerekeknek fiataloknak és felnőtteknek szólókat egyaránt.
Az internet olyan, mint egy iskolai udvar. Csomó pletyka, beszélgetés, flört és súrlódás alakul
ki, csak az a különbség, hogy itt világszerte bárki megfigyelheti az eseményeket. A fiatalok
zöme azonban nincs tisztában azzal, hogy a világhálón nem csak barátokkal találkozhatnak.
Aki valakire valamilyen bizalmas információt, képet stb. rábíz, az olyan, mintha az iskolai
faliújságra tenné ki. Aki pedig valamit elmond, az megosztja az információt az egész világgal.
Ezért fontos a személyes adatok és a képek felelős kezelése.
Sok fiatal lelkesen kihasználja az internet nyújtotta lehetőségeket. Chatelnek, blogot
vezetnek, nyilvánosságra hozzák fotóikat és videóikat. De csak kevesen tudják, hogy ezzel
milyen kockázatokat vállalnak. Az egyszer a világhálóra felkerült személyes adatok ugyanis
nagyon gyorsan elterjedhetnek és utána már lehetetlen őket törölni. Vannak olyanok, akiknek
a kedvenc időtöltése abból áll, hogy nyilvánosan sértegetnek vagy durván kigúnyolnak
másokat. Még rosszabbak azok, akik úgy viselkednek, mintha a barátaid lennének: bizalmas
dolgokat akarnak megtudni rólad, majd nyilvánosságra hozzák, hogy a fórumban mindenki
elolvashassa. Hogyan védekezz ellenük? Ne vedd magadra, ha bántanak, és hagyd magukra
nyugodtan őket. Ne használj olyan becenevet, amely felkelti a tréfálkozók figyelmét. Soha ne
add meg senkinek semmilyen okból a személyes adataidat: a telefonszámod vagy a lakcímed,
kellemetlen meglepetések érhetnek.
Az Interneten kórokozók - vírusok, férgek, kémprogramok - is terjednek, amelyek
megbetegíthetik és tönkretehetik a számítógépedet. A számítógépet tűzfallal és vírusirtó
programokkal lehet védeni a támadásoktól. A veszélyes programok külön fajtái a
kémprogramok, amelyek segítségével egy idegen kikémlelheti, hogy mivel foglalatoskodsz a
számítógépen, és ellophatja fontos személyes adataidat, ezeket kémprogram-eltávolító
programokkal távolíthatjuk el a merevlemezről.
Ezek az ártó programok gyakran e-mailben érkeznek másoktól vagy az internetről tölthetők
le. Előfordulhat, hogy letöltesz egy képet, egy csengőhangot vagy egy MP3-fájlt, majd amikor

megnyitod, helyettük egy vírus indul el. Légy nagyon óvatos, ha ismeretlen címről kapsz email üzenetet, vagy ha ismeretlen helyről töltődnek le fájlok! Ezeket jobb, ha nem nyitod
meg, hanem törlöd őket a számítógépről, még mielőtt megnyitnád őket.
Alapszabályok
1. Az Interneten, azaz a világhálón számtalan weboldalt találsz. Köztük hasznos és
barátságos lapokat, de olyanokat is, amelyek veszélyeket rejthetnek. Ezt nem mindig
könnyű eldönteni, ezért ha lehet, a családtagokkal együtt keresd fel az oldalakat. Kérj
segítséget anyától, apától, vagy a nagytesótól, vagy ha éppen nincsenek ott meséld el
nekik merre jártál a világhálón, mit láttál, mit csináltál.
2. A világhálón kincsekre lelhetsz, de könnyen el is tévedhetsz. Célszerű ezért a
kitaposott ösvényen haladni, olyan oldalakat felkeresni, amiket megbízható ismerősök
ajánlanak és a családoddal közösen megismertél, vagy kifejezetten gyerekbarát
oldalak.
3. A neved, a címed, a mobilszámod, a jelszavad megosztása másokkal olyan, mintha a
lakáskulcsodat adnád oda valakinek, ezért soha ne adj meg személyes adatokat!
/példa: Iwiw, Facebook – nem írom ki, hogy két hétre elmegy a család nyaralni!/
4. Csak akkor találkozz a neten megismert személlyel, ha szüleid is elkísérnek! Kérj
tőlük engedélyt a találkozóra - ha nem tudnak elkísérni, más felnőtt menjen veled!
5. Ne nyiss meg számodra ismeretlen e-mail-címről érkező üzeneteket! Ne nyiss meg
nem jól ismert személytől érkező e-mail - mellékleteket! Könnyen előfordulhat, hogy
ezek a számítógépre veszélyes vírusokat tartalmaznak!
6. Ne feledd, nem tudod ellenőrizni, hogy online-ismerőseid azok-e, akiknek mondják
magukat! /Példa: én is lehetek szőke, kék szemű 23 éves – és persze fiú is /
7. Meséld el szüleidnek, tanáraidnak, vagy akár nekem, ha valami aggaszt, ha olyan
dolgok történtek veled a net-en, amikre nem találsz magyarázatot vagy bizonytalanná
tesz! Bízz bennünk!
8. Mielőtt belépsz egy már létező chatre, vagy fórumba, ismerkedj meg annak
szabályaival.

2. Böngészőprogramok, keresőprogramok
Felhasználandó dia: SZÖRFÖZÉS A NET-EN
Az Internet használata közben általában valamit meg szeretnénk találni a világhálóba
bekapcsolt több millió gép között akár tanulmányainkhoz, akár csak szórakozás céljából.
Ehhez számos kereső szolgáltatás áll rendelkezésünkre.
Az Internet olyan, mint egy hatalmas és végtelen fiókos szekrény, melynek minden ajtaja
mögött fiókok, azokban újabb ajtók és újabb fiókok nyílnak meg. Ezekben a fiókokban
programokat találhatsz, de tárolhatsz bennük leveleket, képeket, zenét, filmeket, jóformán
bármit. Ezeket a böngészőprogramok segítségével kereshetjük fel. Ha ezeket használod, a
számítógép akár játszótér vagy mozi lehet, áruház, vagy hivatal, de ugyanígy iskola vagy akár
munkahely is.
Az operációs rendszer után talán a böngésző a legfontosabb szoftver a számítógépen. A
böngésző egy olyan szoftveres alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
a weben lévő oldalak tartalmát (szöveges, audio, vizuális, multimédiás) megtekintse.
Viszonylag sokféle böngésző program közül lehet választani. Különféle böngészőprogramok
léteznek (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome stb.).
A cél tehát nem más, mint megkeresni valamit az interneten. Ez nem egyszerű feladat, több
milliárdnyi oldal közül kell kiszűrni, amit meg szeretnénk találni. A keresett információ típusa
határozza meg, hogy mit, mivel és hogyan érdemes keresni. Erre több módszer is van:


az egyik lehetőség a keresőrobotok által folyamatosan pásztázott oldalak alapján
készített hatalmas adatbázisokban történő keresés, az internetes keresőprogramok
olyan dinamikus oldalak, amelyek a beírt kulcsszavakra, szövegrészletekre válaszként
rangsorolt találatokat jelenítenek meg az adatbázisuk alapján. pl. Google kereső,
http://google.com, WINDOWS LIVE SEARCH, Yahoo! stb.

 a másik pedig emberek által összeállított linkgyűjteményekben történő keresés.
Linkgyűjtemények pl. STARTLAP, Google webcímtár, hasznosoldalak, Webkat stb.
Az egyes oldalakhoz WEB-címek vezetnek. Ha ismered ezt, csak be kell írnod a böngésző
programba és megnyithatod az oldalt, ami a számítógéphez hasonlóan sok-sok információt
tárol. Ezekhez menüpontok vezetnek, amik ugyanúgy működnek, mint a számítógép ikonjai:
rájuk kell kattintani az egérrel, és megnyílik mögöttük az ajtó, a fiók, ami a kívánt tartalmat

rejti. Ha nem ismered az oldal pontos címét, a keresőprogramok segítenek. Be kell írnod a
keresőablakba, mire vagy kíváncsi, és a program megmutatja azokat az oldalakat, ahol
megtalálhatod.
KÉPEK, zenék keresése:
 a www.google.hu bemutatása, baloldal, keresés: képet, zenét stb.
És végezetül jó játékot….Jó barangolást kívánok !

3. Mire használhatod a Net-et?

-

Információ keresése, tanulás

-

Játékok, képregények, mesék a neten

-

online olvasás és játék, illetve azok legális letöltésének formái.

Felhasználandó dia: Mire használhatod a Net-et?
 Információ keresése, tanulás:
A felhasználó nem passzív befogadó, mint a TV-nél, hiszen maga választhatja meg, hogy
milyen információra van szüksége, mire kíváncsi, milyen információforrásból merít.
Dia megáll, próbakeresés, gyakorlási feladat: Tervezzünk kirándulást! Menjünk el a
Vadasparkba Szegedre! (látnivalók, mit nézhetünk még meg Szegeden, mikor van nyitva,
mennyibe kerül egy jegy, mivel menjünk / www.menetrendek.hu / ha Szegedre érünk, akkor
hogyan jutunk ki a Vadasparkba, /térkép, útvonaltervező/, hol tudunk ebédelni, van-e
szálláslehetőség Szegeden stb.) – a képek, teljes WEB-oldalak mentése a gépünkre egy
Tervezzünk kirándulást mappába. (Fontos, mert még ezt a mappát használni fogjuk!)
Közös megbeszélés: Szegedről és a Vadasparkról szóló anyagokat keresünk a neten, majd
képzeletbeli utazást teszünk (útvonaltervezés, menetrend, szállás, éttermek, költségek,
látványosságok stb., ezáltal annak bemutatása, hogyan kell a menetrendet használni, hogyan
kell egy város nevezetességeit (azok nyitvatartási idejét, belépőjegy árát stb.) keresni, majd

azokat a képeket, teljes WEB-oldalakat hogyan kell lementeni a gépünkre egy Tervezzünk
kirándulást mappába.
Egyéni munka: Te hová utaznál el szívesen? Tervezd meg az utazást! , majd az egyéni munka
eredményének bemutatása a csoport tagjainak, majd értékeljük a másik munkáját – eljutnánke a kitűzött célig azok alapján, amit a másik által megtudtunk róla, érdekelne-e bennünket az
elmondottak és megmutatottak alapján és mindent megtudtunk-e róla, amikre szükségünk van
ahhoz, hogy nekivágjunk az útnak.
 Szórakozás, kikapcsolódás:
 Ismerkedés érdekes és szórakoztató oldalakkal.


www.gyerekfilm.hu,

www.mesebirodalom.hu,

www.mesetv.hu,

www.egyszervolt.hu, www.mesekastély.hu stb.
 Ismerkedés megbízható játékoldalakkal.


letölthető játékok
 (full és demo, felhívni a figyelmet arra, hogy legálisan full
általában csak a régi játékok tölthetőek le, illetve, ha újabbat
talál letölthetőt, akkor azok időkorlátosak, általában 60 perc
játékot engedélyeznek. Demo: időkorlát nélkül, de nem teljes
pályák.)



Online játszható játékok tematikus gyűjteményei:
 www.gribedli.hu,

www.startlapjátékok.hu,

www.jatekpolc.hu, www.jatekstart.com,
 Személyes kapcsolattartás:
 levelezés (g-mail, freemail stb)
 beszélgetés (Skype , Messenger stb.)
 Saját blog, fórum, honlap létrehozása

www.medu.hu,

4. Levelezés, naptár, dokumentumok mentése a netre.
Csevegő-programok, chat, skype, MSN.

Ha létrehozol egy ingyenes fiókot, akkor kapcsolatot tarthatsz fenn akár nagyon távolélő
ismerőseiddel is. Elkészítheted és megoszthatod saját dokumentumaidat, táblázataidat és
rajzaidat.
Az első foglalkozás felidézése, mit mondtunk a személyes adataink védelméről!
Akinek nincs még e-mail címe és anya szívesen megadja a telefonszámát, annak elkészítjük a
gmail-es fiókját.
Magyar nyelvű, viszonylag könnyen kezelhető web-felület. Nincsenek spam-ek, ha mégis
lenne, akkor az egy gombnyomásra a spam mappába átrakható. Megadhatók a levélben
linkek, színezhető, középre állítható a szöveg, méretezhető, aláhúzható, vastagítható, stb.
Csillagozhatók, címkézhetők a legfontosabb levelek, ezek külön mappába kerülnek.
Piszkozatok mappa van a befejezetlen leveleknek. Időközönként automatikus mentésre is sor
kerül. Címtárban tárolja az e-mail címeket. Ha valakinek itt szerepel a címe, akkor a levél
írásánál a címzett rész kitöltésének elkezdésekor felajánlja a nevet a címmel.
A Gmail levelezőfelületbe integrálta a Google Talk azonnali üzenetküldő szolgáltatását, így a
Gmailben létrejött egy Chat fül, akár szóban is beszélgethetünk mikrofon és hangszórók
segítségével. A felületen rögtön láthatjuk, ha egy partnerünk éppen elérhető az interneten, így
azonnal üzenetet küldhetünk neki e-mail helyett. Naptár funkcióval bír, dokumentumainkat,
képeinket lementhetjük.
Akinek nincs telefonszáma, azzal elkészítjük a freemail-es fiókját.
A levelezőprogramok funkcióinak megismerése, levélírás gyakorlása. Feladat: Írj levelet
nekünk az ohkiskonyvtar@gmail.com címre!
Képek keresése és csatolása (feladat: küld el nekünk levélben a KEDVENC KÉPEDET A
NETRŐL! a fiókunk címére, majd válaszolj az általunk küldött levélre), - illetve Word
csatolása. Chat-elj velünk! Csevegő-programok megismerése, chat, Skype, MSN.
/Amennyiben lehetőség van rá, akkor a nyomtató, scanner használatának megismertetése,
saját maguk által hozott képek beolvasása a gépre, majd csatolása a levélben./

5. Meghívó, prezentáció, fotókönyv készítése

Egy szülinapi parti, ballagás, vagy bármely nagyobb összejövetel már jóval az esemény előtt
kezdetét veszi, és utána is akad bőven tennivaló a "kiértékeléssel", a fényképek nézegetésével,
cserélgetésével. Az internet és a számítógép ezekre a "problémákra" ma már számtalan
egyszerű megoldást kínál.
A rajzoló és kiadványszerkesztő programokkal bármilyen meghívó elkészíthető, a fotók
albumokba rendezhetőek, melyek lementhetőek, kinyomtathatóak vagy akár megoszthatóak a
neten az ismerősökkel. Előre elkészített, és egymással kombinálható minták segítségével
percek alatt összeállítható a látványos meghívó is, és néhány kattintással már el is küldhető a
barátoknak, családtagoknak, bárkinek, akit szeretnénk meghívni.
Képek keresése, szerkesztése, képfeltöltés gyakorlása ingyenes programokkal.


Microsoft Office Picture Manager program megismertetése és
használatának gyakorlása

Ingyenes Online fotószerkesztő program megismertetése:
http://www.picnik.com/app#/home/welcome Könnyen szerkeszthetjük képeinket, akár a saját
gépünk könyvtárából akár a web-tárhelyünkről szeretnék egy-egy képet módosítani. A kész
képet elmenthetjük, és még regisztrálásra sincs szükség. Ha Firefox -al böngészünk, akkor
Van Firefoxba beépülő modul is, így könnyen elérhető, nem kell később keresgetni.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/picnik/ oldalról letölthető a gépekre.
Ismerkedés más, letölthető programokkal:


Shape Collage v2.0 (http://www.szoftverbazis.hu/letoltes/shape-collagev2-0-DK14.html )



Paint.NET 3.5.8 (magyar) Ingyenes képszerkesztő, tucatnyi effektussal.
(http://www.szoftverbazis.hu/kategoriak/fotorajzgrafikakepszerkesztokf
otojavitok.html)

Képfeltöltés gyakorlása a http://kepfeltoltes.hu oldalra az általunk elkészített képekkel.

Prezentáció készítése Microsoft Office PowerPoint segítségével a 3. alkalommal összegyűjtött
képekből. (Tervezzünk kirándulást! Menjünk el a Vadasparkba Szegedre! mappa)
Ha időnk engedi, akkor a prezentáció készítésének begyakorlására egyéni munkában
kerestethetünk képeket az őket egyénileg érdeklő témában (ez természetesen mindenkinél
más, lehet állatos, együttesek, előadók, vagy fiúknál autós, focis stb.) és azokból
készíttethetünk bemutatókat.

6. Beszélgetés a blogokról és saját blog készítése
 Mi a blog, mire használható?
Egy jó blog egyszerű és kényelmes módon teszi lehetővé, hogy megoszd a világgal, milyen
volt a tegnap esti film, a könyv, amit éppen olvastál, vagy kifejezheted vele azt a „nem
mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” érzést is. Bármiről írhatsz, éppen ami
eszedbe jut, vagy ami történt veled aznap. Tulajdonképpen hasonlít ahhoz, mikor valaki
naplót vezet. Csak emlékezz arra, amit a legelső alkalommal mondtunk a személyes adataid
védelméről és arról, hogy még véletlenül se bánts meg másokat!Az előre telepített fotóalbum,
naptár és a különféle multimédia lehetőségek segítségével pillanatok alatt megoszthatjuk a
szülinapi buli képeit, videóit is.
 Mi a különbség a blog és a fórum között?
A blogot tehát internetes naplónak is szokás nevezni. Valaki leírja a gondolatait és azt bárki
számára elérhetően és olvashatóan közzé teszi. A kommentekben bárki hozzáfűzheti
gondolatait és vitafórum szerűen vitázhat a blog indítójával, vagy a hozzászólók egymással. A
blognál a fenntartója, indítója a moderátor és ő dönti el, hogy kinek mit enged meg.
Fórum: Általában témaorientált és a chathoz képest a hozzászólóktól nagyobb fegyelmet
megkövetelő társalgási, kommunikációs eszköz. Jellemzője a témakörökre és azon belül is altémakörökre való felosztás. Új témát csak a témakörnek megfelelő helyen lehet indítani. A
témát, vagy topikot egy úgynevezett topikindító, azaz vitaindító szövegrésszel látják el. A
hozzászólások is csak a témába illeszkedhetnek. Törzsközönség és törzstagság alakul ki, a
hozzászólások megtételéhez regisztrációt kell tenni és bemutatkozást is kell írni. A
fórumoknak általában már van moderációs szabályzata és moderációja is, ami a kulturált vita
fenntartására ügyel. A fórumok könyvtárszerűen kategorizálva és archiválva is vannak, tehát

akár évek multán is visszakereshetőek az ott leírtak. Többnek kiváló a kereső rendszere is. A
fejlődéssel már képek, videók és filmek elérhetőségének a lehetősége is elhelyezhető bennük,
a hozzászólásokat formázni is lehet.
 Ingyenes blog - tárhelyek felkeresése, azok bemutatása (www.ingyenblog.hu,
www.freeblog.hu, www.blogol.hu, www.naplom.com )
 egy kiválasztása (www.blogger.hu)
 és azon mindenkinek saját blog létrehozása. (http://blogger.hu/regisztracio)
A blogok egyéni arculatának kialakítása.

7. Fórumok. Saját fórum létrehozása. Ötleteljünk együtt a
fórum nevére és kinézetére!
Az íráskészség fejlesztése és a folyamatos kapcsolattartás érdekében készítjük el a
gyermekkönyvtári fórumunkat.
 A fórumokról tanultak felelevenítése.
 Bejelentkezés egy ingyenes oldalra (http://www.forummotion.com )
 Regisztrációk elvégzése, döntés a moderátorokról
 A fórum kinézetének kialakítása


ehhez képek, hátterek, sablonok keresése és feltöltése

 A játék menetének, szabályainak kidolgozása együtt.
 A fórumhoz tartozó technikák elsajátítása és gyakorlása:
- képszerkesztés

(www.kepkezelo.com)

feltöltése és törlése a neten.
- fotók kezelése az oldalunkon.

interneten,

fotók

kezelése,

azaz

8. Fórumunk feltöltése
 Helyszínek, fórumrészek, témák, kategóriák kialakítása, és az első lépések az általunk
kialakított online térben. (kreatív tér, nyelvi játékok szobája, stb., ezt érdemes a
gyerekekre bízni, hogy milyen szobákat szeretnének látni itt, nagyon kreatívak tudnak
lenni, nagyon sok igen jó ötletük van. )
 Képek keresése és feltöltése a helyszínekhez
 Kezdő történetek, keretek kialakítása és feltöltése
A helyszínek, fórumrészek, témák, kategóriák kialakítását, azt, hogy milyen szobákat
szeretnének látni itt, érdemes a gyerekekre bízni, nagyon kreatívak tudnak lenni, nagyon sok
igen jó ötletük van. Ezeket az igényeiknek megfelelően kell kialakítani, hiszen ez a későbbiek
folyamán bármikor módosítható, hozzáadható illetve törölhető bármi, a később felmerülő
igényeknek megfelelően.
Az igényes kialakítás nagyon időigényes!

9. Karakterek tervezése és elkészítése
Folytatjuk az előző alkalommal esetleg nem befejezett topic-ok kialakítását és feltöltését.
A fő vonulat mellett létrehozunk egy kreatív alkotóteret is a fórumon belül, ahol a gyerekek
feltölthetik rajzaikat, verseiket is.
Nyitunk külön topic-ot a közösségfejlesztő játékoknak, pld. szólánc, asszociáció.
Közös megbeszélés és igény alapján újabb és újabb topicokat nyithatunk bármilyen témában,
pld. versek, idézetek, kedvenc könyvek, vicces képek stb.
Kialakítunk egy olyan topic-ot is, ahol a gyerekek más bőrébe bújva szerepjátékot játszhatnak
a „nagyok” mintájára, ehhez elkészítjük magunknak a karaktert (mindenki magának!),
melynek „bőrébe akarunk bújni”, keresünk és feltöltünk magunknak egy olyan képet a netről,
mely jól kifejezi a választott karaktert, és végre --- elkezdhetjük a játékot!
A gyerekek:
- megismerkedhetnek a szerepjáték alapjaival,

- íráskészségüket fejlesztve gyakorolhatják játékos keretek között az írás rejtelmeit,
- a szereplők bőrébe bújva az írás- és fogalmazási képességük mellett fejlődik empatikus
érzékük is.
Kiélhetik fantáziájukat, hiszen maguk írják tovább és tovább egymást segítve, egymással
játszva saját meséjüket, történeteiket.
Nagyon időigényes!

10. Most már mindent tudunk!
Hogyan legyünk láthatóak a neten?

Hogyan válhatunk láthatóvá a neten?
 A keresőrendszerek a domainnév, a kulcsszavak, az oldal tartalma és a linkek alapján
állítják fel oldalrangsorukat. Így az optimális helyezés eléréséhez e szempontokat kell
elsődlegesen figyelembe venni.
 mik ezek és mik azok a metadatok
-

az oldal tartalma
Úgy gondolom, ez mindenki számára világos. Azok a témák, melyekről
az oldal szól.

-

domain név

Az internetre csatlakozó számítógépek azonosítására szolgáló nevek, tehát egy
Internet helyet azonosító egyedi név. Az azonosítás műszakilag az IP címekkel
történik, ezek könnyebb megjegyezhetősége érdekében vezették be. Minden
domain névhez tartozik egy IP cím, minden IP-címhez tartozhat egy domain,
ami arra szolgál, hogy megkönnyítse a felhasználók eligazodását a webhelyek
között. Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól.
Például: sansz.org

A .hu az ország kétbetűs kódja, (jelen esetben Magyarországé). Ez az USA-n
kívül általános, míg az amerikai címek jellemző végződései pl.: .edu (oktatási),
.com (üzleti), .gov (kormányzati), .mil (katonai) intézmények jelölésére.
-

kulcsszavak

Egy weblaphoz a pontos és megfelelő kulcsszó megtalálása fontos, hiszen ettől
nő az oldal látogatottsága, a kulcsszók azok a szavak, melyek azokat a
tartalmakat leginkább kifejezik, melyekről az oldal szól.
-

linkek alapján
A linkeknek 3 típusát különböztetjük meg keresőoptimalitálás
szempontból, a belső linket, a kifelé mutató linket és a ránk mutató,
külső linket. Minél több külső vagy belső link mutat oldalunkra, annál
jobb. Az is számít, hogy a mi weboldalunk milyen weboldalakra
hivatkozik.


Belső linkek: elengedhetetlen eszköz arra, hogy megmutassuk a
keresőknek, az oldalainkat. A keresőrobotok linkeken keresztül
haladnak, tehát a főoldalunkra érve, az ott található linkek
alapján találják meg aloldalainkat.



Kifelé mutató linkek: ha a tartalmunknak megfelelő jó
keresőoptimalizálással rendelkező oldalakra hivatkozunk, nőni
fog oldalunk értéke keresőoptimalizálás szempontból.



Ránk mutató linkek, külső linkek: szintén nagyon fontos eszköz
weboldalunk

keresőoptimalizálás

szempontú

értékének

növeléséhez. Fontos, hogy a ránk mutató weboldal témája
kapcsolódjon a miénkhez, vagyis a link olyan környezetbe
legyen, ami a mi oldalunk tartalmához hasonló. Szintén fontos,
hogy a weboldal, ami ránk hivatkozik, keresőoptimalizálás
szempontból értékes legyen.
Fórumunk népszerűsítése honlapunkon (www.ohkiskonyvtar.try.hu ), iwiw-en, facebook-on,
társoldalakon, egyéb helyeken. Üzenetek megfogalmazása és továbbítása.
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