
Előszó

Az embereknek, de talán különösen az idősebbeknek szinte fel-
foghatatlan az a sebesség, amellyel a legmodernebb korban a 
technika fejlődik. Mondhatnám, hogy csak kapkodják a fejüket 
a különböző modern „kütyük” láttán, melyeket unokáik kezé-
ben látnak. Táblagépek, okostelefonok… Nemegyszer viszont 
ők maguk is tulajdonosává válnak egy ilyen eszköznek, amikor 
ajándékba kapnak egy új készüléket, netán megörökölnek egyet 
valamelyik családtagjuktól. Ilyenkor nem csoda, hogy félve ve-
szik kezükbe, és még ha vannak is számítástechnikai ismereteik, 
nem tudják, mit kezdjenek az új szerzeménnyel. Kezüknek ide-
gen az érintőképernyő kezelése is, időbe telik, míg megszokják. 
(Megjegyzem, ez nem csak az idősekre lehet igaz.)

Ez a könyv az elődökhöz – a Fel a netre, öregem! eddigi kiadá-
saihoz – hasonlóan az időseknek próbál közérthető nyelven se-
gítséget nyújtani az interneten való bolyongásban – most táb-
lagépeken és okostelefonokon. Ezúttal azonban nem kezdjük a 
kályhától: feltételezem, hogy olvasóim legalább a Fel a netre, öre
gem! kiadásaiban lévő ismeretanyag birtokában vannak, továbbá 
az eszközök kezelésének bemutatását csak annyira korlátozom, 
amennyire az a célunk eléréséhez feltétlenül szükséges. Az esz-
közökön futó programok – a mobil alkalmazások – telepítési le-
hetőségeinek bemutatása mellett megismerünk néhányat a fon-
tosabb és gyakran használatos témakörökben, majd a böngészés 
és a közösségi média területét érintjük. A kapcsolattartás módjai-
nak mobil megvalósítása után pedig megtanuljuk, hogyan kezel-
jük a fájlokat a mobileszközökön.
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A könyv végén található egy angol–magyar szótár azokkal 
a kifejezésekkel és frázisokkal, amelyek a könyvben tárgyalt té-
máknál leggyakrabban felmerülhetnek angol nyelven. A szótár 
az angol nyelven elérhető alkalmazások használatához kíván se-
gítséget nyújtani. 

Bízom benne, hogy a Fel a netre, öregem! – Táblagépen és okos
telefonon megközelíti majd a sorozat előző köteteinek népszerű-
ségét, és segít lépést tartani a 21. századdal.

A szerző
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 3
Hasznos alkalmazások 
– nem csak idősebbeknek

Már tudunk alkalmazásokat te-
lepíteni a mobileszközünkre, 
többé-kevésbé ismerjük a ke-
zelésüket is, sőt meg is tudunk 
szabadulni tőlük, ha már nincs 
rájuk szükségünk. Itt az ideje, 
hogy közelebbről is szemügyre 
vegyük őket.

Az alkalmazásoknak se sze-
ri, se száma, szinte nincs is olyan 
területe az életünknek, amelyhez 
ne találnánk alkalmazást. Ezek egy része a szórakoztatást céloz-
za (pl. játékok), mások az életünk megkönnyítésére vállalkoznak. 
Megfelelő alkalmazásokkal felszerelt okoseszközünk birtokában 
nincs is már szükségünk külön számológépre, határidőnapló-
ra és jegyzetfüzetre, fényképezőgépre és fényképalbumra, GPS-
készülékre, zseblámpára, iránytűre, mérőszalagra és még sorol-
hatnánk, akár a végtelenségig…

Lássuk tehát, milyen hasznos applikációkkal tölthetjük meg 
mobileszközünket – természetesen a teljesség igénye nélkül. 
Az alábbiakban olyan területeket érintek, amelyek között szinte 
mindenki találhat kedvére valót. Nem térek ki azonban az olyan 
egyszerű, egyfunkciós alkalmazásokra, mint a számológép, éb-
resztőóra, zseblámpa és így tovább. Ha szükségünk van ilyen 
alkalmazásra, keressünk rá kulcsszó alapján az operációs rend-

Miről szól  
ez a fejezet?

Áttekintünk néhány fon-
tosabb területet, ame-
lyekhez az életünket 
meg könnyítő, hasznos 
alkal mazásokat találhatunk 
– akár magyar nyelven is.
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szerünknek megfelelő áruházban. Az egyszerű alkalmazások kö-
rülbelül ugyanazt tudják, így nagyot nem tévedhetünk, bárme-
lyiket is választjuk.

Figyelem!
Az alábbiakban javasolt alkalmazások listája a szerző szubjektív vé-
leményén alapul. Az alkalmazások nagy része ingyenes, de találunk 
köztük fizetőset is.

Tipp
Az áruházak óriási kínálatában sokszor igen nehéz megtalálnunk a 
valóban hasznos és nekünk való alkalmazásokat. Az interneten azon-
ban rengeteg olyan cikket olvashatunk, amelyek a szerzőik által ki-
próbált és hasznosnak értékelt alkalmazásokat ajánlanak. Az ajánlott 
applikációkat sokszor ilyen cikkek nélkül meg sem találnánk, ki sem 
próbálnánk, ezért időnként érdemes elolvasni néhányat. Keressünk rá 
a következő kulcsszavakra: hasznos alkalmazások androidra/ipadre/
iphone-ra – és kincsekre lelhetünk!

3.1. Takarítóalkalmazások
Takarítóalkalmazásoknak nevezem az ösz-
szes tisztító és karbantartó alkalmazást, ame-
lyek segítségével az eszköz tárhelyein és me-
móriájában nagytakarítást végezhetünk. A 
tisztítás során megszabadulhatunk a felesle-
ges információktól (ilyenek pl. a böngészé-
si előzmények) és a felesleges fájloktól (pl. 
duplikált fotók). A tisztítással és takarítás-
sal pár perc alatt jelentős mértékű memóriát 
szabadíthatunk fel. A takarítóalkalmazások 
alkalmazáskezelőként is használhatók, segít-
ségükkel eltávolíthatjuk feleslegessé vált al-
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kalmazásainkat, vagy átpakolhatjuk őket egy csatlakoztatott me-
móriakártyára, annak érdekében, hogy területet szabadítsunk fel 
az eszköz belső memóriájában. A takarítóalkalmazások rendsze-
res használatával gyorsabbá tehetjük az alkalmazások működé-
sét, és visszaszoríthatjuk a lefagyásokat is. Legtöbbjük vírusirtót 
is tartalmaz.

Javasolt alkalmazások: CleanMaster, CCleaner, Avast Cleanup

3.2. Térképek, közlekedés és navigáció
Nem kell magyaráznom, miért van szükségünk olykor térké-
pekre és egyéb, közlekedéssel kapcsolatos információforrá-
sokra. Ebben a témakörben mindenképpen megemlítendők az 
operációs rendszerek saját térképalkalmazásai, melyekkel elő-
re megtervezhetjük utazásunkat, illet-
ve GPS-navigátorként is használhatók. 
Az útvonaltervezésnél beállíthatjuk a ki-
indulási helyet és a célt, ahová el sze-
retnénk jutni, továbbá megadhatjuk a 
közlekedés módját: gépjárművel, tömeg-
közlekedéssel, illetve gyalogosan, eset-
leg kerékpárral utazunk. Elkerülhetjük 
az autópályákat és egyéb fizetős utakat, 
valamint a kompokat is. Megadhatunk 
kedvenc helyeket (pl. otthonunkat vagy 
munkahelyünket), így gyorsabban ki-
választhatjuk utazásunk állomásait. Az 
applikációk általában több alternatív út-
vonalat is terveznek, és megadják, hogy 
melyik útvonalon körülbelül milyen 
gyorsan érnénk el célunkhoz. Az útvo-
nalakat a térképen is megjelenítik, így 
könnyen kiválaszthatjuk, melyik útvo-
nal felel meg nekünk a leginkább. A kiválasztott útvonalon ez-
után elindíthatjuk a navigációt, amely a GPS-készülékekhez ha-
sonlóan – hanggal és vizuálisan – segíti utunkat. A valós idejű 

Útvonaltervezés a 
Google Térkép alkal
mazásban
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