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ban:
egy vagy  több személy letiltása egy adott csa-
tornáról (tehát nick névváltás után sem tud a 
felhasználó általában visszajelentkezni.)

banner:
„szalaghirdetés”, az internetes reklámo-
zás legáltalánosabban használt eszköze (a 
button „gomb” a bannernél kisebb pixel 
méretben megjelenő reklámhirdetés).

botnet:
„robot network”, zombi számítógépek háló-
zata, melyeket különböző vírusokkal és trójai 
szoftverekkel irányítása alá vesz egy cracker. 
A számítógép erőforrásait ezután a saját céljára 
használja, az esetek nagyobb részében a számí-
tógép tulajdonosa, használója tudta nélkül. 
Az ilyen botokkal irányított gépeket spamkül-
dők (a spambot zombigéppel óránként akár 
25 000 spamet is kiküldhetnek), valamint más 
bűnözői csoportok is ártó szándékkal használ-
ják (károkozás, megfélemlítés stb.). 

chat:
„csevegés”, két vagy több ember online tár-
salog, a chatprogramok biztosítanak ehhez 
teret (chatroom)

choice mom:
szinglimami.

clicks and mortar:
hagyományos és virtuális kereskedés ötvö-
zése 

cloud computing:

„ s z á m í t á s t e c h n i k a i 
felhő”, „felhő alapú in-
formatika”, a naponta 
bővülő informatikai 
szolgáltatást felölelő 
gyűjtőfogalomnál a szol-
gáltatások közös jellem-
zője, hogy azt nem a felhasználó számító-
gépe/vállalati számítóközpontja, hanem egy 
távoli szerver/a világ bármely pontján elhe-
lyezhető szerverközpont nyújtja. A leggya-
koribb felhő alapú szolgáltatások az inter-
netes levelezőrendszerek, tárhelyek, fejlesztő 
környezetek, virtuális munkaállomások (pl.: 
Gmail, Dropbox). Az ügyfél számára előny, 
hogy gazdaságos és személyre szabott infor-
matikai rendszerhez jut hozzá, de az alkal-
mazás adatvédelmi aggályokat vet fel (adatok 
mozgása nem nyomon követhető stb.)

cookie:
„süti”, rövid adatfájlok, melyeket a megláto-
gatott honlap helyez el a felhasználó számí-
tógépén, elvileg a felhasználó engedélyével. 
A cookie célja, hogy az adott infokommu-
nikációs, internetes szolgáltatást megköny-
nyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtá-
ja létezik, de általában két nagy csoportba 
sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, 
amelyet a honlap csak egy adott munka-
menet során (pl.: egy internetes bankolás 
biztonsági azonosítása alatt) helyez el a fel-
használó eszközén, a másik fajtája az állan-
dó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), 
amely addig a számítógépen marad, amíg a 
felhasználó le nem törli azt. 

Internetesszótár
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cyber bullying / bullying:
„internetes zaklatás”, az internet, mobil-
telefonok és egyéb modern technológiák 
közvetítésével olyan szövegek vagy képi 
tartalmak továbbítása vagy nyilvánosság-
ra hozatala, melyek alkalmasak egy másik 
személy megszégyenítésére, megalázására. 
A zaklatás ismétlődő jelleggel irányul egy 
kiszemelt áldozat ellen, amelytől az nem 
tudja önmagát megvédeni.

deleb:
dead celebrity, „halott híresség”

domain név:
egyedi azonosító az internet világában

e-commerce:
„elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”

Electronic Signature (e-Signature): 
„elektronikus aláírás”, jogi értelemben is 
elfogadott és informatikai úton előállított 
hiteles aláírás

grooming:
„becserkészés”, hamis identitás megadásá-
val ismerkedés a világhálón

hashtag:
„kettőskeresztelés”, a Twitter közösségi 
oldalon a hasonló hozzászólások keresése

hoax:
lánclevél, e-mailben terjedő álhírek, „kacsák”

lame:
„láma”, negatív jelző, gyakran ezzel jelzik 
saját magukról is felhasználók, hogy adott 
témakörben járatlanok, jóindulatú türel-
met kérnek, ha esetleg értelmetlen dolgot 

mondanának, vagy kérdeznének.

mém  (meme):
digitális fájl (többnyire kép) internetes ter-
jesztése azért, hogy egy kínos eseten vagy 
akár egy hamis híren/manipulált képen, 
videón stb. minél többen szórakozzanak 
(mémelés). 

msg (privát): 
külön beszélgetés, amit csak a beszélgető-
társsal ketten láthatunk, sokan helytelenül 
privátcsatornának hívják, de ha valakivel 
MSG-zünk, nem szükséges az illetővel egy 
csatornán lennünk.

neti-
kett:
v i s e l -
kedési 
n o r -
mák az 
i n t e r -
neten

nick:
„bece-
név”, a felhasználó által választott egyedi 
azonosító név.

offtopic:
témán kívüli

op vagy @:
a másik neve előtt: olyan személy (vagy 
bot), akinek az adott csatornán  - megbíz-
hatósága miatt - operátori jogai vannak 
(eltávolíthat másokat a csatornáról „kick”, 
megtilthatja a belépésüket „ban”. Általá-
nosságban fogalmazva megváltoztathatja a 
csatorna állapotát (mode). 
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plugin / social plugin:
tetszik és megosztás gombok

post:
üzenőfalon vagy a weboldalon üzenet ha-
gyása

smartphone:
„okostelefon”, külső alkalmazások telepíté-
sére és használatára alkalmas mobiltelefon 
sexting: erotikus tartalmú képi vagy szöve-
ges üzenet

streaming:
hang vagy videó valós idejű közvetítése (pl. 
egy online játékos az interneten  
közvetíti, ahogy éppen játszik).

teamspeak:
hanggal való kommunikáció azért, hogy 
halljuk a csoportban részt vevők reakcióit 
(receive only) illetve mi is hozzá tudjunk szól-
ni 

topic:
„téma”, a csatorna fejléce

torrent:
több számítógép között megosztott gyors le-
töltés központi szerver közbeiktatása nélkül 
(peer-to-peer), melynek során a letöltendő 
fájlt feldarabolják több kisebb fájlra és ezek-
nek a letöltését több számítógép végzi egy-
szerre (általában zeneszámok, filmek sok-
szor illegális letöltéséhez használják)

troll:
provokáló, közösségellenes módon tör-
ténő megnyilatkozás, „beszólás”. Ha-
sonló kifejezés a „Flame” – mikor a 
kommentelő kifejezetten indulatos hoz-

zászólásaival árasztja el a hírcsatornát.

unfriend:
ismerős elutasítása

URL:
Uniform Resource Locator, szabványosí-
tott internetes cím, az internetes dokumen-
tum helyét adja meg

website:
az egy elérési cím (domain) alatt található, 
egymással szoros kapcsolatban lévő Web-
oldalak együttese

webpage:
„weboldal”, egy olyan dokumentum, amely 
a Böngészőben egy oldalként jelenik meg. 
Tartalmazhat szöveget, Hyperlinkeket, 
képet, hangot, animációt, videót, illetve 
aktív, az oldal megjelenésekor elinduló 
programot is. A Homepage „kezdőoldal” 
a Website bevezető oldala és általában tar-
talomjegyzéke, ahonnan a Website szinte 
bármelyik részére eljuthatunk. A honlap 
általában az az oldal, ami egy domain név 
beírásakor megjelenik.


