Navigáció és böngészés az interneten
NAVIGÁCIÓ
Manapság egyre ritkább, hogy GPS, Google maps, vagy bármilyen más navigációs
eszköz/applikáció nélkül jussunk el egyik helyről a másikba. Ez persze nagyban
megkönnyíti és felgyorsítja az emberek dolgát, ám biztosan jót tesz a tájékozódási
képességeinknek? Mely alkalmazásokat érdemes használni, vagy megéri
beruházni egy GPS-re?

A GPS
GPS-t általában autókban találunk. Régebben a műszerfalra, vagy az ablakra
felszerelhető típusokkal tájékozódtak a használok, ám napjainkban sokkal
praktikusabbnak és egyszerűbbnek bizonyulnak az eleve a járművekbe épített
verziók. További nagy előnyük a beépített GPS-eknek, hogy okostelefonjainkkal
összehangolva nem csak az útvonalakat képesek mutatni, de az aktuális forgalmat
is képesek utazásunk hosszába belekalkulálni.
A navigációs telefonos appokkal szemben a hátránya, hogy míg azok javarészt
ingyenesek, egy külön GPS vásárlása több ezer forintba kerülhet, kapacitástól
függően.
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Telefonos navigációs applikációk
Ezeket bárhol elővehetjük és támaszkodhatunk rájuk, legyen szó gyaloglásról,
kerékpározásról, tömegközlekedésről vagy autóról. Mivel a telefonunkra van
töltve, azonnal elővehetjük, és néhány pillanat múlva más ki si számolta az
odavezető út hosszát, hol tudunk perceket nyerni, melyik busszal menjünk, az
milyen sűrűséggel jár...
Hátránya azonban, hogy mivel ez is a telefonunkon van sok minden mással együtt,
hajlamos gyorsan lemeríteni a készülékeinket, illetve internetre is szükség van a
pontos működéséhez.

Legnépszerűbb alkalmazások
1. Google maps
Talán az első app, ami mindenkinek az eszébe jut. Alapjáraton rá van töltve
az okostelefonokra, ha mégsem, ingyenesen beszerezhető. Könnyű,
egyértelmű a használata, tele van kiegészítő funkciókkal, mint a
hangvezérlés vagy a forgalmi dugó jelzése. A kiindulási helyünk és a célunk
megadása után kiválaszthatjuk a közlekedés módját, és már indulhatunk is.
Az időtartamot folyamatosan szemmel tarthatjuk a képernyő alján.
2. Waze
Manapság hatalmas népszerűségnek örvend a Waze is, amely hasonló
funkciókkal rendelkezik, mint a Google Maps, ám még pontosabb úti
körülményekkel képes szolgálni nekünk, például azt is képes jelezni, ha egy
elhagyott dísztárcsa hever az út közepén vagy rendőri irányítás alatt áll a
forgalom. Ingyenesen letölthető okostelefonjainkra.
3. Maps.me
A legpontosabb applikáció, ha címkeresésről van szó. Az előző két
alkalmazással szemben teljesen jól látszanak a címek a virtuális térképen, így
sokkal könnyebben megtaláljuk a keresett helyet. Offline, internet nélkül is
tökéletesen működik.
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Annak ellenére, hogy rendkívül hasznosak a navigációs eszközök, sajnos nem
tekinthetünk el a tény mellett, hogy ezzel jelentősen lecsökken az emberek
tájékozódási képessége.

BÖNGÉSZÉS AZ INTERNETEN
Böngészőket akkor használunk, amikor rá szeretnénk keresni valamire az
interneten. Ide írjuk be azokat a szavakat, fogalmakat amik segítenek ezekre
rátalálni.

Biztonságos használat
Mint minden programnak az interneten, a böngészőknek is lehet sötét oldala,
ezeket is megpróbálhatják feltörni hacker-ek, hogy adatainkat el tudják lopni.
Ezeket néhány praktikus lépéssel azonban megpróbálhatjuk kiküszöbölni:
1. Előzmények törlése
Azaz inkább nem elmentése. Ezt bármely általunk használt böngészőben
kikapcsolhatjuk, így senki nem fogja látni előzményeinket.
2. Cookie-k (sütik) engedélyezése
Az elmúlt néhány évben kezdtünk el rendszeresen találkozni a ‘sütik’
kifejezéssel. Ezek kis adatfájlok, melyek rengeteg információt
tartalmaznak arról, hogy milyen weboldalakon mennyi időt töltöttünk a
közelmúltban. És ez miért jó nekik? Mert így sokkal könnyebben leszűrik,
milyen reklámokat, hirdetéseket érdemes nekünk ajánlaniuk, hogy minél
nagyobb eséllyel kattintsunk rá az adott felületre, vagy akár vásároljunk
is onnan.
Ezek nem minden esetben rosszindulatúak, de valószínűleg sokkal több
információt tudnak rólunk, mint azt szeretnénk. Ám ezt is ki tudjuk
küszöbölni a kikapcsolás gombbal, csak így sok oldalhoz korlátozott lesz
a hozzáférésünk.
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Leggyakoribb böngészők
1. Google Chrome
Magyarországon napjainkban talán a legnépszerűbb böngésző. Gyors,
egyszerű, és egyre biztonságosabb. Ingyenesen letölthető, nem csak
számítógépre, de telefonra és táblagépre is egyaránt.
2. Mozilla Firefox
Valószínűleg a legbiztonságosabb böngésző. Kicsit bonyolultabb a
használata, mint Chrome-nak, de ha rájön az ember, és egy védettebb
felületet szeretne használni, lehet jobban megéri, mint az előző. Szintén
ingyenesen letölthető.
3. Internet Explorer/Microsoft Edge
Régebben az Explorer uraltaa magyar hálózatokat, azonban a rengeteg
biztonsági és egyéb hiba miatt a Microsoft leállt a fejlesztésével, és minden
energiájukat az Edge fejlesztésébe fektetik. Ezt a böngészőt minden olyan
téren igyekszenek jobbá tenni, ahol az Explorer félrement. Ha erre váltanánk
-amit maga a Microsoft is javasol-, minden adatunkat át tudjuk konvertálni
az új böngészőnkbe, így azok elvesztésétől nem kell tartanunk.
4. Opera
Kis méretű, egyszerű, ám jóval kevesebb funkcióval rendelkezik, mint az
előbbiekben felsoroltak. Elérhető iPhone telefonokhoz vagy Android
készülékekhez.
5. Safari
Az Apple böngészője. Hasonlóan előnyös tulajdonságokkal renelkezik, mint
a Google Chrome, ám egy kicsit lassabb nála.

Összefoglalva, böngészők nélkuül sokkal nehezebb lenne az internethasználat, ám
itt is érdemes odafigyelni a biztonságra és adataink védelmére.
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