
13. óra Mobilkommunikáció

A mobil kommunikációs eszközök egyre nagyobb
szerepet töltenek be a mindennapi életünkben.
A laptop, tablet, mobiltelefon, PDA mind a 
mobileszközök közé tartozik.



Szélessávú adatátviteli megoldások

A mobilkommunikáció fejlődése jelenleg olyan
korszakhoz ért, amelyben a szélessávú adatátviteli
megoldások kerültek előtérbe. A mobil távközlési rendszerek 
közül az 5G technológia a legfejlettebb, amely akár 5–10 
Gbit/s (gigabits per secundum) adatátviteli sebességet is 
biztosíthat. Ez nagyon nagy sebesség, ma (2018-ban) a 
vezetékes internet átlagos sebessége is kb. 20-30 Mbit/s-ra
tehető.



Okostelefon és  svájci bicska

A legelterjedtebb mobileszköznek az okostelefon számít. 
Telefonként, digitális fényképezőgépként, mp3-lejátszóként, 
e-book olvasóként vagy számítógépként is használhatók. Az 
okostelefon-alkalmazások (appok) mobileszközökön futó 
számítógépes programok.



Op.rendszerek

Az iOS és az Android felhasználói felülete is
a hagyományos ikonokra épít. A Windows Phone
készülékek interaktív csempéken jelenítik
meg az alkalmazásokat, amelyek naprakész 
információt képesek mutatni. A negyedik rendszer a 
BlackBerry, főképp Amerikában terjedt el. Az első 
mobil rendszerek között volt még a Symbian főképp a 
Nokia telefonok rendszere volt.



Op.rendszerek alakulása



Hasznos tanácsok!

• Mindig használj PIN-kódot és képernyőzárat!
• Jegyezd fel a telefonod műszaki adatait!
• A készüléklopást azonnal jelentsd a szolgáltatónak
és a rendőrségnek!



Hasznos tanácsok!

• A telefonnal fotózás esetén fontos tudnod,
hogy bizonyos helyeken nem illik, vagy akár
tilos fotózni. A lefényképezett személyektől is
engedélyt kell kérni.
• Óvatosan bánj az emeltdíjas SMS-sel!
• Védd a kijelzőt fóliával, használj megfelelő tokot is!
• Nagyértékű telefonra biztosítást is érdemes kötni!



Amire fontos odafigyelni!

- főként brit iskolákban terjedő Happy Slapping nevű őrület 
során számos tanulót bántalmaztak társaik, csak azért, hogy
az esetet felvéve feltöltsék azt az internetre
- a közterületi rablások igen nagy százalékban a drága 
mobiltelefonok ellen irányulnak.
- Az Internet-hozzáféréssel rendelkező telefonok
előretörésével pedig megnőtt az iskolai vizsgákon
való csalások, puskázások száma is.
- Erős a  függőség kialakulása.



Amire fontos odafigyelni!

- A tanórák alatti mobilozás felettébb alkalmasak a figyelem 
megzavarására.
- A mobilt használó diákok nagy része semmi kivetnivalót nem 
talál abban, hogy óra közben a telefonját nyomogatja, így ez a 
tanárok iránti tisztelet csökkenését és egyfajta általános 
udvariatlanságot is magával hoz.



Amire fontos odafigyelni!

- A minél több funkcióval bíró, drága eszközzel sokuk csak 
felvág a többiek elött, akik viszont nem rendelkeznek
ilyen készülékkel, könnyen kirekesztődhetnek az 
osztályközösségből.
- Az új technológia egészségre gyakorolt hatását még nem 
ismerjük.
- Még nem alakult ki a mobiltelefon-használat kultúrája.
- Nehezen kontrollálható.



Gyűjtő munka!

-Keress az Internet segítségével olyan mobil applikációkat, 
amelyek elősegítik a tanulmányaidat. Válaszod írd le a 
füzetedbe!
1. ____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________


