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1. Bevezetés és célkitűzések

Az Internet egy olyan szerveződése a számítógépek és telefonvonalak hálózatának, amelynek
pontjai képesek kapcsolatba lépni a hálózat bármely más pontjával. Ezért az Internetnek nincs
egy központi gépe, amely a legtöbb adatot tartalmazza, minden gép a kapcsolatban, egyedi és
egyenlő fontossággal rendelkezik.
Bár eredetileg katonai célokra találták ki, gyorsan általános kommunikációs, információtovábbító
médiává vált, majd maguktól adódtak az emberi kapcsolatteremtés és kommunikáció újabb, eddig
még ismeretlen formái. Az eredetileg elsősorban oktatási intézményekben elérhető hálózatra
egyre több intézmény, szervezet, cég kapcsolódott, a szolgáltatást hamarosan a nagyközönségnek
is felkínálták (I8).
Ez a rohamos terjedés azon is lemérhető, hogy hazánkban 2001 elején még csak 18% volt az
Internethez hozzáférők aránya, de 2005-re ez az arány 33%-ra emelkedett (I10). És a növekedés
még mindig nem állt meg, ezt bizonyítja az a cikk is, amely szerint 2006 végére már 1 millió
magyar háztartásban lesz Internet (I11).
A nagyarányú növekedés ellenére az oktatásban még mindig elég kevés szerepe van a
számítógépeknek és az Internetnek. Habár az iskolák jól el vannak látva eszközökkel, az elmúlt
egy évben a tanárok 43%-a használt csak az óráján legalább egyszer számítógépet (I9). Az 1.
ábra is azt mutatja, hogy az iskolák nagy részében rendelkezésre állnak azok az eszközök,
amelyek megkönnyítenék a pedagógusok helyzetét.
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1. ábra: Az iskolai Internet-ellátottság mértéke Európában

Az Internet felhasználása az oktatásban előnyt jelenthet, bár vannak hátrányai. Mivel az
Internetet bárki szerkesztheti, ezért nem minden információnak van valóságalapja, ezen kívül
nagyon nagy a választási lehetőség a témákon belül is. Ezért ha az ember keres valamit, sokszor
órákat kell a gép előtt eltöltenie, amíg megtalálja.
Ezért egy olyan honlap létrehozása volt a célom, amely összefogóan, rendszerezetten tartalmaz
olyan biztos forrásokon nyugvó adatokat, amelyeket a biológia általános iskolai oktatásához
segédletként lehet felhasználni.
A fiatalabb generáció könnyebben elsajátította az Internet előnyeit. Rengeteg információhoz
juthatnak hozzá néhány gombnyomással. Ezeket az információkat könnyebben sajátíthatják el,
főképp akkor, ha az adott kommunikációs csatornák segítségével értelmezik is. Ezért az oktatási
segédanyag kialakításánál, igyekeztem a nyitottságra törekedni, és a gyorsabb megértést egy
fórum kialakításával segítettem.
Azok az adatok, amelyek szétszóródva ott vannak az Interneten, a szaklapokban és a
könyvekben, így egy helyen, rendszerezve jelennek meg, és egy aktív, dinamikus kiegészítő
képzési-lehetőséget valósítanak meg.
Mivel az információgyűjtés sok időbe telik, és ez akadályt szabhat a weboldal fejlődésének. Ezért
kezdetben a fontosabb állatfajok bemutatására törekszem, ezen belül is inkább a magyar
élőhelyekre, mert fontosnak érzem, hogy a magyar ifjúság legalább ezekről az állatokról tudjon,
és hogy adott esetben eligazodjanak közöttük.
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A weboldal élőhelyük szerint csoportosítva mutatja meg az állatokat, ami azért jó, mert jobb
rálátást nyújt a fiataloknak, az állatok földrajzi elhelyezkedéséről, és ismeretlen tájakat is jobban
megismerhetnek általa. Megtalálhatóak benne az Földi élőhelyek, és kiemelten jelennek meg a
magyarországiak. Ez a két csoport képzi az élőhelyek elsődleges felosztását. A Föld élőhelyeit
földrészenként is csoportosítottam. Ez azért volt fontos, mert például a Dél-Amerikai trópusi
esőerdőben élő állatfajok nem egyeznek meg az Ázsiában található trópusi esőerdők állatfajaival.
Tapasztalataim szerint a magyar oktatási rendszerben jelentek már meg hasonló jellegű
szoftverek, de ezek költségesek, és alkalmazásukra általában nem jut idő a tanórák keretein belül.
Az Internet pedig ma már sok háztartásban elérhető, vagy az iskolában, könyvtárban tudják
használni, ráadásul nem is olyan költséges forma, ezen kívül folyamatosan bővíthető.
Az állatfajok bemutatása mellett az oldal érdekessége, hogy az oldalon megszerzett ismeretet a
fiatalok kvízek kitöltésével megerősíthetik, azokból is tanulhatnak. Ezen kívül a jobb
kommunikációt fórum is segíti.
Az oldal a „Webállat” fantázianevet kapta az állatok és az Internet összefüggése miatt. A
névválasztásnál törekedtem, a könnyen megjegyezhető, vidám, lényegre törő és egyedi névre. A
honlap fejlesztésekor egy egyszerű menürendszert alakítottam ki, hogy az általános iskolások
könnyen tudjanak rajta tájékozódni, és megtaláljanak rajta mindent, ami érdekelheti őket.
A rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt, az oldal még csak prototípusnak tekinthető, amin a
főbb használati területek (élőhelyek) már rajta vannak, de még nem tökéletes, és rengeteg
fejlesztési lehetőséget hordoz magában.
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2. Irodalmi áttekintés
Egy oktatási segédanyag kialakításához elég széleskörű ismeretanyag szükséges, ezért
igyekezetem a legfrissebb információkat felhasználni. Ennek egyik legjobb módszere az
Internetes források kiaknázása lehet. Épp ezért a nyomtatott irodalom mellett nagy előnyben
részesítettem az Internetes információkat.
Mivel ilyen jellegű honlap még nincs a magyar honlapok között, nem volt igazán konkurenciám,
de hasonló CD-k már léteznek, és inkább ezekkel tudtam összehasonlítani a weblapot. Ezekkel
szemben viszont olyan előnyei vannak egy Internetes segédanyagnak, amivel szemben hosszú
távon nem lehet sikere egy CD-nek, vagy esetleg egy DVD-nek.
A honlapom témájához a legközelebb álló anyagot a www.bioport.hu-n (I1) találtam meg. Ezen
az oldalon, rendszertanilag csoportosították az állatokat, és az élőhelyeknél a világ főbb
élőhelyeit vették számba. De az állatok mellett a növényeket és a mitológiai élőlényeket is
bemutatják. Amiben különbözik az oldalamtól az, hogy nem a magyar oktatási viszonyokat veszi
alapul, és nem interaktív. Nagy előnye azonban, hogy biztos információkat tartalmaz,
folyamatosan frissül, többen is dolgoznak rajta, és érdekes.
Több olyan CD-t is megnéztem, amelyek olyan céllal készültek, mint a „Webállat”. Ezeknek
számos előnyük van, némelyiken van felolvasó program (Az állatok birodalma), hogy az olvasni
nem tudó gyerekek is megértsék, a rengeteg kép mellett hangokat, érdekes játékokat (A Föld
állatai - Emlősök, 2003.) is tartalmaznak, és jó leírások vannak az állatokról. A 2. ábra Az
állatok birodalma I. című CD működését mutatja.
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2. ábra: Multimédiás szoftver működés közben

Ezeknek a programoknak azonban számos olyan problémával is szembesülniük kell, amit az
Internet megold. Egyrészt nem olyan költséges, másrészt könnyebb bővíteni, frissíteni, ami egy
oktató szoftvernél sokkal hosszabb idő. Másrészt a CD-nek, DVD-nek korlátozott a tárhelykapacitása.
A honlapom épp ezért életképesebb, mint bármely nyomtatott, és egyéb adathordozóra rögzített
leírás, vagy szemléltető eszköz. Könnyebb lesz elérni, a felhasználók számára olcsóbb is lesz, és
gyorsabban lehet fejleszteni, akár a felhasználók bevonásával is, és a tárhely-kapacitást könnyebb
bővíteni, nem kell a korlátozni az ismeretanyagot.
Az adatok feldolgozásánál rengeteg forrás állt rendelkezésemre, egy részük könyv formájában,
egy másik részük, pedig Internetes forrás.
A vizes élőhelyek kidolgozásánál például nagy segítségemre volt a www.terra.hu (I2). Ezen az
oldalon, a Magyarországon honos növényeket, gombákat, halakat mutatják be, de számomra
inkább a halak leírása, és az élőhelyeik bemutatása miatt volt fontos. A saját adatbázisom
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kialakításánál figyelembe vettem, és felhasználtam az itt leírtakat.
Szintén nagy segítségemre volt a Tengerek, vizek című könyv is (Szabóné-Veres, 1998). Ez a
könyv kisiskolásoknak szól, és szép illusztrációjával könnyen megérteti a gyerekekkel a leírtakat.
Ez a könyv egy olyan sorozat része, ami az élőhelyeket mutatja be megfelelő részletezettséggel,
és pontossággal.
Az élőhelyek kialakításánál és rendszerezésénél több forrást is figyelembe vettem, mivel
mindegyik más szempontot alkalmazott a felosztásra vonatkozólag. Ezért komoly problémát
okozott, hogy végül miként állítsam fel a sorrendet. A legtöbb helyen az élőhelyeket a növényzet
alapján különbözették meg, de az állatok elterjedése nem esik egybe a növények elterjedésével.
Épp ezért az állatokat kellett külön csoportosítani, és az alapján meghatározni az élőhelyeket.
A legmeghatározóbb értesüléseket a novenyzetiterkep.hu-ról (I3), a www.fsz.bme.hu-ról(I4), a
botanika.hu-ról (I6), a Körös-Maros Nemzeti Park honlapjáról (I5), és az Állatrendszertan
(JUHÁSZ-KOZÁK, 2002) című, gyakorlati jegyzetből szereztem.
A novenyzetiterkep.hu (I3) Magyarország növényzetét mutatja be képekben. Az
élőhelyeket a növényzeti társulások alapján különbözetik meg. Az oldalon képek segítségével
térképezik fel a növényzetet, ezért a képekhez tartozik egy űrlap is, amelyen a kép és a
fényképezett táj adatai vannak nyilvántartva.
Varga Béláné tanulmánya (I4) az ember és természet kapcsolatáról szól. A leírás az
élőhelyek növényzetének bemutatásával kezd, felsorolja ez erdeinkben élő fontosabb fafajokat,
lágyszárú növényeket, gombákat, és azután tér rá az állatokra. A tanulmány röviden tömören, de
jól fogalmazza meg a mondanivalóját.
Az előbbi tanulmánnyal szemben a magyarországi élőhelyek hierarchikus jegyzéke (I6), csak a
növényzeti társulások alapján osztályozza az élőhelyeket. A minden részletre kiterjedő jegyzék a
magyarországi CORINE Biotopes program keretében készült el.
Ahhoz, hogy a magyarországi élőhelyeket teljes biztonsággal ki tudjam alakítani,
megnéztem a hazai Nemzeti Parkok honlapjait (…..) is. Ezen honlapok számos hasznos
információt tartalmaznak, azonban a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján találtam meg a
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legtöbb, a weboldalam adatbázisának fejlesztéséhez felhasználható információt (I5).
Az élőhelyek kialakításában, és rendszerezésében Az Élővilág atlasza is hasznos
információkkal szolgált (Attenborough, 1998). Az atlasz, azon kívül, hogy bemutatja az egyes
élőhelyeket, rámutat az élet fontos körfolyamataira, a természet változására és az ember alakító
tevékenységére is.
A szárazföldi élőhelyek jellemzőinek rendezéséhez az Internetes forrásokon kívül a Pillantás a
természetbe ismeretterjesztő sorozat köteteit használtam fel (Veres, 2005; Veres, 2006; Kiss
Bitay, 2005). Ezek a kötetek annak a már korábban említett sorozatnak a felújított kiadásai,
amelybe a Tengerek, vizek című könyv is tartozott. A füves puszták élővilága és a sorozat többi
darabja hasonlóan nagyszerű grafikailag és tartalmilag is, és inkább a kisiskolásoknak szólnak. A
könyv a címben szereplő élőhelyet mutatja be, majd az élőhely előfordulási típusait, és közben
megismertet bennünket az ott élő állatokkal.
A Interneten fellelhető információk közül az állatok általános jellemzésénél Az állatok világa
(I19) digitális változatát vetettem össze az állatfajok egyedi jellemzéseivel. Nagyon sok
információt szolgáltat a Wikipédia honlapja is, mind a magyar (I21), mind a német (I22), mind az
angol (I23), ám mivel azt az ismeretalapot mindenki szerkesztheti, könnyen kétségbe vonhatóak
az adatok, és nagyon szerteágazóak a leírások is.
A nagymacskák leírásához egy érdekes német oldalt használtam fel (I18), itt a leopárdok,
jaguárok, párducok leírásával találkozhatunk.
A magyarországi erdei élőhelyek meghatározásánál a „Védett erdei állatok” című könyvet
(SCHMIDT-BUDAI, 2002.) vettem alapul, mert kifejezetten gyerekeknek íródott és érthető
leírást adott az állatokról.
Az állatok eszmei értékét a 13/2001. (V. 9.) KÖM RENDELET és a 23/2005 (VIII.31) KvVM
rendelet alapján határoztam meg (I16). A rendelet a védett és a fokozottan védett növény és
állatfajokat, és eszmei értékeiket teszi közzé.
A források egy része az állatok leírásának kialakításában segített, míg egy másik része a
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képanyag összeállításában.
A képekkel kapcsolatban felmerült a legalitás kérdése is, a képek egy részét a DE-MTK
Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék bocsátotta rendelkezésemre, másrészük
szkennelt (DOSSENBACH, 1992), míg egy részük olyan Internetes oldalakról kelült letöltésre,
ahol nem emeltek ellene kifogást.
Az élőhelyek összeállításánál egy általános-iskolai biológia-földrajz szakos pedagógus is segített,
az ő javaslatára lett a földi élőhelyeknek még egy alcsoportosítása kontinensek szerint.
A hírek egy részét a National Geographic magyar nyelvű oldalán találtam (I20), más részük
különböző híroldalakról került ki.
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3. Módszerek

A honlap létrehozásához számos programra, és módszerre volt szükségem. Ebben a fejezetben
ezeket mutatom be.
A weboldal megírására a programnyelvek közül a PHP-t
választottam, mert nyílt forráskódú, ingyenes, és ez elterjedése,
ismertsége igen magas. A PHP egy elterjedt nyílt forráskódú
szerver-oldali programozási nyelv, amely szintaktikája leginkább a C
programozási nyelvéhez hasonlít (I13). Rasmus Lerdorf alkotta meg.
A működési elv alapján a kód lefut az adott szerveren, és az eredményét, vagyis a HTML kódot
küldi el a böngészőnek. A PHP épp ezért jó, mert a szerveren fut le, és így a fejlesztő nyelvet
nem látják a kliens oldalon, és így nehezebb feltörni.
A PHP nyelvezet elsajátításához a php.net (I14), és a „Tanuljuk meg a PHP4 használatát 24 óra
alatt” című könyv (ZANDSTRA, 2001) segített hozzá. Az SQL nyelvezet alapjait tanulmányaim
során sajátítottam el.
A PHP és HTML kód szerkesztéséhez a Dreamwaver 8-at használtam (16), melynek nagy előnye,
hogy a HTML kódokat az írás során megmutatja, és a design felületen is tudunk szerkeszteni.
A

honlap

megvalósításához

szükségem

volt

egy

tárhelyre, és egy webcímre, Ezt kezdetben az ultraweb.hu
biztosította számomra (I15). Az UW egy olyan tárhely
szolgáltató, ahol a regisztráció ellenében, ingyen biztosítanak 200 MB tárhelyet, ahova ftp-vel
feltölthetjük a honlap elemeit, MySQL adatbázist is biztosítanak, és a PHP futását, hogy
dinamikus honlapok is feltölthetőek legyenek, ugyanakkor egy postafiók is rendelkezésre áll az emailek fogadására. Az ingyenes tárhely használat ellenében a szolgáltató egy bannert
(reklámcsík) jelenít meg a honlapon.
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Mivel szükségem volt egy domain névre és egy
hozzá

tartozó

tárhelyre,

kedvezményesen

béreltem tárhelyet a WEB-SERVER Kft-nél. A tárhely mellett persze phpMyAdmin elérést is
biztosítanak, amivel az adatbázisomat könnyebben tudom kezelni.
A tárhely és domain név igénylés után a weboldal címe www.weballat.hu lett.
A honlap elemeit egy ftp kliens segítségével töltöttem fel a tárhelyre. Az ftp feltöltés egyetlen
hátulütője az volt, hogy a kapcsolat nagyon rövid idő alatt megszakadt az ultraweb szerverével,
ezért gyakran kellett újrakapcsolódnom, ami időigényes volt, de ez a probléma megoldódott,
mivel a Web-server Kft. ftp kapcsolata nem szakad meg olyan rövid idő alatt.
Az adatbázist az Interneten töltöttem fel a phpMyAdmin funkción keresztül, amivel a kezelés
egyszerű, és rugalmas.
Az oldal fórum részét a phpbb.tx.hu-ról (I12) töltöttem le, a letöltéshez csak egy regisztrációt
kértek. Az oldalról letölthetőek különböző sablonok és kiegészítők is, a sablonokkal a fórum
arculatát alakíthatjuk ki. Sikerült egy olyan sablont találnom, ami épp illett a „Webállat”-hoz, és
egy kiegészítő csomagot is letöltöttem, ami lehetővé tette a fórumon a zöld smile-k (mosolygó
arcok) használatát.
A fórum azért volt szükséges, hogy a kommunikációt elősegítse az oldalon, így könnyebben
megvitathatóak az oldallal kapcsolatos gondolatok, és javaslatokat is lehet tenni. A phpbb
honlapjának logóját a 4. ábrán láthatják:

3. ábra: A phpbb logója

A fejlesztés során figyeltem arra, hogy mivel weboldalról van szó, többféleképpen is
megtekintheti az ember. Épp ezért a fejlesztés ellenőrzését Internet Explorer és Mozilla Firefox
alatt is elvégeztem.
A rajzok és screenshot-ok (képernyőkép) kezelésére a GIMP nevű programot használtam fel (I7).
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4. Eredmények

4.1. Adatbázis
Egy dinamikus honlap egyik legfontosabb része az adatbázis, ez tartalmazza az összes adatot, ami
az oldal működéséhez elengedhetetlen, ezen kívül a weblapon fellelhető információk is az
adatbázisban vannak eltárolva.
Az adatbázis kialakításánál több tényezőt is figyelembe vettem.
Az egyik ilyen tényező volt annak meghatározása, hogy pontosan milyen adatokra van
szükség a működéshez. Az adatok összesítése után táblákba rendeztem őket, a szerint, hogy
milyen folyamatokhoz tartoznak. Ezután már csak a táblák közötti kapcsolatokat kellett
kialakítanom.
A másik ilyen tényező a folyamatos bővítési lehetőség. Mind a táblákat, mind az
adatszerkezetet úgy alakítottam ki, hogy bármikor lehessen bővíteni. Ennek csak a tárhely mérete
szabhat határt, de hosszú távon ez is kiküszöbölhető.
A harmadik fontos tényező a folyamatos frissíthetőség, és a naprakész információk.
Ebben nagy segítség, hogy az adatokat az adatbázis kezeli, mert így egyszerűbb átlátni, és
szerkeszteni is, mintha az oldal egyes egységei külön oldalakat alkotnának, és azokat kellene
folyamatosan aktualizálni.
A negyedik ilyen tényező a többi rendszerrel való kompatibilitás. Szükséges, hogy az
adatbázis összeegyeztethető legyen az adatokat felhasználó rendszerrel, és a fejlesztő környezet is
tudja kezelni.
Az utolsó igen fontos tényező a biztonság. Ezért megfelelő időközönként biztonsági
másolat készül az adatbázisról, hogy ne fordulhasson elő adatvesztés. Az adatbázishoz csak
jelszóval lehet hozzáférni. Ezért a jelszót figyelmesen kell megválasztani, védve az avatatlan
kezekbe kerüléstől.
A „Webállat” adatbázisát összesen 8 tábla alkotja, nem számítva a fórumhoz tartozó táblákat.
Nem minden tábla áll szoros kapcsolatban egymással, de mindnek fontos szerepe van. A fórum
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tábláit, és szerkezetét majd a fórum leírásánál fejtem ki bővebben.
A táblák kapcsolatait az 5. ábra mutatja be:

5. ábra: A webállat adatbázis kapcsolati rendszere

4.1.1. A „felhasznalo” tábla szerkezete
Ez a tábla tartalmazza a felhasználó adatait. Közvetlenül nem kapcsolódik a többi táblához.
Azonban vannak funkciók, melyeknél szükséges a regisztráció. Például a játékokat is csak úgy
lehet használni, ha a felhasználó belépett a rendszerbe. Erre a pontozás miatt van szükség, és
hogy a későbbikben az eredményeiket top 10-es listákba tudjuk rendezni. Az elsődleges kulcs a
„nick” mező, ami egyértelműen azonosítja a bejelentkezőt. Ezért a regisztrációnál külön ki kellett
kötni, hogy ha már van ilyen felhasználónév, akkor másikat kell választani.
Az eletkor és a nem mezőkre azért van szükség, hogy fel tudjuk mérni, hogy kik látogatják a
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honlapot. Az admin, és moderator mezők a felhasználó jogosultságait mutatják, az admin
szerkeszthet, a moderátornak viszont ennél kevesebb jogosultsága van. A kitiltva mezőre azért
van szükség, mert ha csak kitörölnénk az illetőt a rendszerből, újra regisztrálhatna ugyanazzal a
névvel, de ettől még másik névvel regisztrálhatnak.
A felhasznalo tábla adatszerkezetét az 1. táblázat ábrázolja:
1. táblázat: A felhasznalo tábla szerkezete

felhasznalo
Mezőnév
nick
vnev
knev
emilcim
jelszo
varos
utca
hszam
avatar
eletkor
nem
irszam
pontok
admin
kitiltva
moderator

Típus
Varchar(20)
Varchar(20)
Varchar(20)
Varchar(30)
Varchar(20)
Varchar(40)
Varchar(40)
tinyint(3)
Varchar(60)

Kulcs
PRI

enum('7-8', '9-10',
'11-12', '13-14',
'14 felett')
tinyint(1)
tinyint(4)
int(7)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)

4.1.2. A „kviz” tábla struktúrája
Ennek a táblának sincs közvetlen kapcsolata a többivel. Ebben tároltam le a kvíz kérdéseket, ami
a játék részét képezi, és azok válaszait, a kérdéseket a sorszámuk alapján lehet azonosítani. A 3
lehetségesen megadható válasz közül mindig az első válasz a helyes, ez megkönnyíti a kérdések
és válaszok adatbázisba tölthetőségét, és a tárolás is kisebb helyet vesz igénybe, mintha a
válaszok mellé külön mezőkbe lenne felvéve, hogy melyik helyes, és melyik helytelen.
A 2 fajta kvíz miatt egy plusz mezőt kellett beiktatni, amivel el lehet dönteni, hogy a kvíz melyik
játékhoz tartozik, ezt a kepkviz mező jelzi, ha az értéke 1, akkor a képes kvízhez tartozik a kérdés,
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ellenkező esetben, pedig a sima kvízhez.
A kvíz tábla szerkezetét a 2. táblázat mutatja:
2. táblázat: A kvíz tábla

Kviz
Mezőnév
sorszam
kerdes
valasz1
valasz2
valasz3
kepkviz

Típus
int(5)
varchar(200)
varchar(200)
varchar(200)
varchar(200)
Tinyint(1)

Extra
auto_increment

Kulcs
PRI

4.1.3. A „mondasok” tábla szerkezeti vázlata
Ez egy nagyon egyszerű tábla, csupán pár érdekes szólást-mondást, tényt, és mottót tartalmaz,
illetve azok azonosító sorszámát, és szerzőjét, ha van. A tábla elemeit képező mondások a
főoldalt teszik érdekesebbé.
A szerkezetét a 3. táblázat mutatja:
3. táblázat: A mondasok tábla struktúrája

Mondasok
Mezőnév
Sorszam
Mondas
Ki

Típus
int(4)
varchar(200)
varchar(60)

Extra
auto_increment

Kulcs
PRI

4.1.4. Az „elohely” tábla
Az élőhelyek adatait tartalmazó táblakapcsolatban áll a kep és az allat táblával is. A kep tábla
szam mezője a sorszam mezőnek felel meg, az allat tábla elohelyszam mezője, pedig szintén a
sorszam tulajdonságnak felel meg. Ezek alapján tudja eldönteni a program, hogy melyik kép, és
állat melyik élőhelyhez tartozik. A magyar mező alapján kiderül, hogy az élőhely
Magyarországhoz tartozik-e vagy sem.
Az elohely tábla szerkezetét a 4. táblázat ábrázolja:
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4. táblázat: Az elohely tábla felépítése

Elohely
Mezőnév
Sorszam
Nev
leiras
magyar

Típus
int(3)
varchar(40)
longtext
tinyint(1)

Extra
auto_increment

Kulcs
PRI

4.1.5. A „kep” tábla felépítése
A honlapon sok képre van szükség, hiszen ezek teszik szemléletesebbé a leírtakat, és a
bemutatásnál szemléltetik, az állatokat illetve élőhelyeket. Mivel egy kép egyaránt köthető
élőhelyhez és állathoz, és azok sorszámát szam mezőben tároljuk, külön meg kell jelölnünk, hogy
melyik táblához köthető a kép, erre szolgál a hova mező. Az adatbázisban nem a képeket
tároljuk, hanem az elérési utat, mert a programok futási ideje hosszúra nyúlna. A fokep mező, azt
jelzi, hogy az adott kép jelenik-e meg a leírás felett egy állatnál vagy élőhelynél, vagy pedig csak
a szövegben lesz benne. Ahhoz, hogy a képek származását vissza lehessen követni, ha bármi
probléma adódik, fel kellett venni egy újabb mezőt, ami összeköti a forras táblával. A szarmazas
mező megegyezik a foras tábla sorszam mezőjével.
A kep tábla szerkezetét az 5. táblázat ábrázolja:
5. táblázat: A kep tábla felépítése

Kep
Mezőnév
kepcim
alairas
hova
szam
fokep
szermazas

Típus
varchar(60)
varchar(100)
tinyint(1)
Int(5)
tinyint(1)
Int(3)

Kulcs
PRI

4.1.6. Az „allat” tábla elemei
A tábla az állatokról szóló adatokat tartalmazza, ahogy már korábban kiderült a kep és az elohely
táblákkal áll közvetlen kapcsolatban. Az állatokat sorszám alapján különbözteti meg a rendszer,
mert bár a nev és latinnev mezők is egyértelműen egyedivé teszik a rekordokat, de a sorszám
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alapján könnyebb egyszerűbb egymáshoz rendelni a képekkel és élőhelyekkel.
Az allat tábla elemeit a 6. tábla tartalmazza:
6. táblázat: Az allat tábla struktúrája

Allat
Mezőnév
sorszam
nev

Típus
int(6)
varchar(30)

latinnev

varchar(60)

leiras
elohelyszam

Longtext
int(6)

Extra
auto_increment

Kulcs
PRI

4.1.7. A „hirek” tábla bemutatása
A honlapon megjelenő hírek adatait tárolom ebben a táblában. A hírek sorszám alapján
azonosíthatóak, bár a címük alapján is történhetne, az azonosítás. A cim mező köti össze a hirek
táblát a forras táblával. Magán a híreknek van egy rövid előzetesük is, ami a figyelemfelkeltést
szolgálja. A szerzo mezőben a hír szerzője van feltüntetve.
A hirek tábla elemeit a 7. tábla mutatja:
7. táblázat: A hirek tábla felépítése

Hirek
Mezőnév
sorszam
datum
cím
elozetes
szoveg
szerzo

Típus
int(6)
date
varchar(100)
text
longtext
varchar(70)

Extra
auto_increment

Kulcs
PRI

4.1.8. A „forras” tábla szerkezete
A források feljegyzése és táblázatba rendezése több okból is fontos volt. Nemcsak a
visszakövethetőség miatt, hanem hogy egy helyen átláthatóan legyenek megtalálhatóak.
Közvetlen kapcsolatban áll a kep és a hirek táblával, de nem csak ezen adatok forrásai vannak a
táblában, hanem olyanok is, amelyek az állatok és az élőhelyek kidolgozásában segítettek.
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A tábla tartalmazza a forrás, szerzőjét (szerzo), címét ( cim), ha könyvről van szó, akkor a kiadót
(kiado) is, Internetes forrás esetén, pedig a linket (link). A könyvek és Internetes források közt a
konyv-e mező tesz különbséget.
A forras tábla szerkezetét a 8. tábla szemlélteti:
8. táblázat: A forras tábla elemei

Forras
Mezőnév
sorszam
szerzo
cím
datum
kiado
link
konyv-e

Típus
int(3)
varchar(100)
varchar(100)
date
varchar(100)
varchar(200)
tinyint(1)

Extra
auto_increment

Kulcs
PRI

4.2. Design
A honlap felépítése mellett formailag is tekintetbe vettem, hogy az oldal 14 év alatti gyerekek
számára került kifejlesztésre. Éppen ezért egy játékos, vidám arculatot terveztem. Az oldal fő
színei a zöld és a világossárga, a zöld a természetet szimbolizálja, a sárga a napot és a
melegséget.
A weblapot jelképező logót is e színek felhasználásával alakítottam ki. A logónak tükröznie
kellett a honlap arculatát, épp ezért 3 állat szerepel benne, utalva az állatok sokoldalúságára, és
szépségére. Hasonló gonddal választottam meg a háttérképet is, olyat szerettem volna, amin kis
tappancsok vannak, de mivel nem találtam megfelelőt szerkesztettem egyet.
A fórum kinézetét is igyekeztem a „Webállat” design-jához alakítani, sikerült a sablonok között
egy olyanra bukkannom, ami színben tükrözi az oldalt.
A logó mását a 6. ábra mutatja:
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6. ábra: A „Webállat” honlap logója

4.3. A „Webállat” főbb szerkezeti részei
Az oldal főoldalán négy szerkezeti rész különíthető el. A felső bal sarokban kapott helyet a logó,
mellette, pedig a fő menüpontok. A fő menüsor alatt baloldalt helyezkednek el a felhasználóval
kapcsolatos elemek. A jobb oldalon, pedig az oldal épp aktuális tartalma tekinthető meg, ami a
menüpontoknak megfelelően változik.
Mivel a honlap működése az adatbázisra épül, a programkódot az egyszerűbb átláthatóság és
használhatóság miatt főleg SQL lekérdezések alkotják, Az SQL kódsorok mellett néhány helyen
használtam különleges függvényeket, de ezeket majd az alkalmazásuk helyén ki is emelem.
Ha végigbarangoljuk a honlapot, a következő állomásokon mehetünk végig:
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4.3.1. A Főoldal
Ez az oldal rendkívül fontos, mert a látogató ezt látja először, a főoldal alapján kap képet az egész
honlapról. Ezért már itt fel kell keltenünk az érdeklődést benne.
Ez az oldal tartalmazza a design elemeket és azokat a HTML kódokat, amelyek a honlap
alapszerkezetét alkotják. Erre az oldalra hívja meg a program a többi menüponthoz tartozó
kódrészeket. Ezért a többi fájlban nem kell újraírni a főoldal HTML szerkezetét.

Ez több

szempontból is jó, elég egyszer jól megírni az oldal szerkezetét, nem kell utána végigmásolni
mindenhova, ami idő- és tárhely-igényes. A többi fájlban elég csak a PHP kódra figyelni
Ez az oldalrész fogja össze a többit, ez csatlakozik közvetlenül az adatbázishoz, és ez hívja meg a
többi fájlt is.
A tartalmi részben egy rövid üdvözlő szöveget helyeztem el, legalul pedig érdekes és mókás
mottók váltakoznak.
A felhasználói részen két űrlap található, az egyik a belépésre szolgál, a másik az elfelejtett jelszó
újrakérésére. Ha a látogató még nincs regisztrálva, itt azt is megteheti, csak a regisztrációra kell
kattintania.
Elfelejtett jelszó esetén a program meghívja a mail() függvényt, aminek a címzettet, a feladót, az
üzenetet és a tárgyat kell megadni, az üzenet tartalmazza a felhasználó adatait, a nevet és a
jelszót.
A belépéshez csak a felhasználói nevet és a jelszót kell megadni, azután, pedig már csak annyi
látszik, hogy ki van belépve, és hány pontja van.

A főoldal a 7. ábrán látható:
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7. ábra: A főoldal

4.3.2. Regisztráció
Az oldal néhány részét csak a regisztrált tagok érik el, ezért van szükség erre a menüpontra.
Azok, akik szeretnének játszani a honlapon, néhány fontosabb adat megadásával ezt megtehetik.
Kötelező megadniuk egy felhasználói nevet, egy e-mail címet, és egy jelszót, és a megerősítését.
A többi adatot nem kötelező megadni, de ezen adatok alapján felmérhető, hogy mely korosztály
látogatja az oldalt. A felhasználói név egyértelműen azonosítja a felhasználót, ezért arra egy
külön kitételt kellett írjak, hogy ne lehessen 2 egyforma felhasználónév az adatbázisban.
A fórum részhez külön regisztráció szükséges, mivel a fórum külön adatbázissal rendelkezik.
A regisztrációs űrlap a 8. ábrán tekinthető meg:
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8. ábra: Regisztráció

4.3.3. Élőhelyek
Ez a honlap legfontosabb része. Itt lehet választani az élőhelyek közül, majd megtekinteni, az
összegyűjtött információkat. A látogatóknak először a Földi vagy a hazai élőhelyek közül kell
kiválasztani az élőhelyet, ami azután olvasható lesz. Az információk megtekintése után
választhatnak az ott élő állatok közül, ezt a lap alján megjelenő választó mező teszi lehetővé. A
választás után az állat leírása és képei jelennek meg. Az élőhelyek megjelenítésénél az összes
adat az adatbázisból van beolvasva, az adatszerkezet alapján előbb a címet, majd a főképet az
aláírással, azután pedig a leírást a többi képpel együtt kellett beolvastatnom. Itt különösen a kep
tábla kitételeire kellett odafigyeljek az SQL utasítások megadásánál.
Az alábbi folyamatot a 9. és 10. ábra szemlélteti:
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9. ábra: Az élőhely kiválasztása

10. ábra: Az élőhely megjelenítése

4.3.4. A Fórum
A fórum egy igen népszerű nyílt forráskódú rendszer, amit a http://phpbb.tx.hu/ című oldalról
töltöttem le (I12). Azért választottam ezt a megoldást, mert sokkal hatékonyabb volt egy
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ingyenes, felhasználóbarát kezelőfelülettel ellátott rendszert használni, ami már tökéletesen
kifejlesztésre került és kellően tesztelt.
A fórum saját kezelőfelülettel rendelkezik, ezért ide külön kell regisztrálni, ha valaki be szeretne
írni valamit. Nagy előnye a saját admin-rendszer, ami lehetőséget ad a beírások ellenőrzésére és
kontrollálására.
Másik nagy előnye, hogy az illetlen szavakat cenzúrázni lehet, és meg lehet adni azokat a
felhasználó neveket, amelyeket nem szeretnénk, ha használnánk a fórumozók.
A fórum igazodik a „Webállat” design-jához, még a smile-k is zöldek.
A fórum a 11. és 12. ábrán tekinthető meg:

11. ábra: A fórum
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12. ábra: A hozzászólások sémája

4.3.5. A Játékok
Eredetileg több játékot is terveztem, de még csak a kvíz és a képes kvíz van készen.
Csak regisztrált tagok játszhatnak az oldalon, mert a kvízekért kapott pontokat csak így tudjuk
rögzíteni az adattáblákban.
A kvíz 5 egyszerű kérdésből áll, melyre a válaszok megtalálhatóak az oldalon. A többi kvíz
oldalnál problémának találtam azt, hogy a kvíz elküldése után, csak azt tudtam meg, hogy hány jó
eredményem volt a kérdések közül, így nem tudtam meg, hogy mely válaszaim voltak helyesek,
és melyek helytelenek. Ezért a „Webállat” kvízeit úgy írtam meg, hogy a válaszok elküldése után
a függvény visszatér a jó és a rossz eredményekkel. Ha az összes válasz helyes, a felhasználó
pontjai 10-zel nőnek, így le lehet később mérni, azt, hogy ki mennyit tanult, fejlődött.
Természetesen a pontszámok alapján különböző toplistákat lehet felállítani, heti, havi toplistákat
is.
Az adtabázis úgy tárolja a kérdésekre adható válaszokat, hogy mindig a valasz1 a helyes
megoldás. Ez egyszerűbb, mint minden válaszlehetőség után felvenni egy új mezőt és abba
rögzíteni, hogy jó-e vagy sem a megoldás. Azért, hogy kivédjük a válaszok könnyű
kiismerhetőségét, a PHP kódba beépítettem egy shuffle() függvényt, ami megkeveri a válaszokat.
De nem csak a válaszokat kellett megkeverni, el kellett érjem azt is, hogy a kérdések is mindig
változzanak. Ezért a kérdések meghívásánál az SQL kódot úgy írtam meg, hogy tetszőleges
sorrendben hozzon fel 5 kérdést (select * from kviz where kepkviz=0 order by rand() limit 5).
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A 13. ábrán egy kitöltetlen, a 14. ábrán egy kész kvíz látható:

13. ábra: Egy kitöltetlen kvíz

14. ábra: A kvíz eredménye
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A képes kvíz is hasonló módon épül fel szerkezetileg, csak itt képekről kell kitalálni, hogy mit
ábrázolhatnak. Ez a játék inkább a vizuális képességekre épít, de itt könnyebb a képet az állathoz
kötni, és később könnyebb lesz majd egy másik környezetben felismerni az állatot.
A képes kvízt és rendes kvíztől a kviz tábla kepkviz mezője különbözteti meg.
A kvíz kitöltése után itt is visszatér a jó és rossz megoldásokkal. És a pontozás is ugyanazt a
mintát követi, mint a rendes kvíznél.
A 15. ábrán egy részlet látható a képes kvízből:

14. ábra: a képfelismerő kvíz részlete
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4.3.6. A Kapcsolat
Erre a menüpontra a visszacsatolási lehetőség miatt volt szükség, ha bárkinek valamilyen ötlete,
ellenvetése, feltevése lenne, bátran megoszthatja, velem akár név nélkül is.
A levélküldésnél meg kell adni a nevet, e-mail címet, és levél tartalmát. A levélküldésre a PHP
mail() függvényét alkalmaztam, ugyanúgy, mint az elfelejtett jelszónál, de itt fordított a helyzet, a
tárgyat automatikusan mellékeli a program, ahhoz amit a levélküldő megadott. A feladó címét az
űrlapból olvassa ki a program, és itt egy olyan e-mail cím lett megadva címzettnek, amire a
„Webállat”-tal kapcsolatos e-maileket fogadhatom.
A levél űrlapja a 16. ábrán látható:

16. ábra: A levélűrlap

4.3.7. Keresés
Az oldalon szükséges volt egy keresőt is megjelenítenem, hiszen, ha valaki egy konkrét állatot
keres, így gyorsabban megtalálja.
A keresővel még csak állatra lehet keresni, később majd az oldal tartalmi részeiben kereső
programot kell létrehoznom.
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Első lépésként a keresett állat nevét kell megadni, 17. ábra:

17. ábra: A kereső felület

Majd a keresés után feljött eredményből választani, és egy olyan felületet kapunk, ami akkor jön
fel, ha az élőhelyek után választjuk ki az állatot, 18. ábra:

57. ábra: A kiválasztott állat bemutatása

4.3.8 Hírek
A weboldal egyik érdekessége, a folyamatosan frissülő hír menü. A témába vágó legfontosabb
friss híreket válogatom össze a honlapra.
4.3.9 Források

29

5. Értékelés
Az állatvilág igen gazdag, változatos, sok esetben izgalmas fajait összefoglalva nehéz ismertetni.
Mégis azt hiszem, sikerült a programom segítségével egy részét kiragadnom, és bemutatnom.
Természetesen ezeket az ismereteket továbbra is bővíteni kell, hogy az érdeklődők csoportja
mindig találjon valami újat az oldalon.
Az általam készített weblapnak, amint azt már korábban említettem vannak hiányosságai, de a
működő részek addig is kárpótolják a diákokat, amíg ezek elkészülnek.
A leginkább fejlesztésre szoruló rész az adatbázis. Nagyon sok adatot lehetne még felvinni, és a
Föld élőhelyeit is részletesebben ki kell még dolgozni.
További funkciókkal lehetne változatossá tenni az oldalt. A tervezett fejlesztések között szerepel,
hogy hanganyagok és animációk is szerepeljenek az oldalon. Egy képgalériát is létre lehetne
hozni a felhasználók rajzaiból, amennyiben beküldik azokat.
Szeretnék lehetőséget adni a látogatóknak, hogy a kedvenc élőlényüket, ha még nincs fent az
oldalon, fel tudják venni. Természetesen ez esetben, mielőtt az állat bekerülne az adatbázisba,
ellenőrizni kell a leírtakat.
Következő fejlesztésnek az admin-rendszer kiépítését tűztem ki. Így a honlapról magáról lehetne
felvenni az adatokat, természetesen külön admin-joggal rendelkezőknek, és nem az adatbázisba
kellene belépni hozzá.
Az oldalon levő játékokban is sok lehetőség van. A mostani kvíz mellé egy képfelismerő kérdéssorozatot is szeretnék mellékelni. A kvízek mellett egy olyan feladatsort is fel akarok rakni, ami
hasonlít a biológia verseny-feladatsorra, hogy a felkészülést segítsem.
Az állatok és élőhelyek bővítése közben a környezetvédelemre is nagyobb figyelmet szeretnék
fordítani, mert fontosnak tartom, hogy a jövő törekvő fiatalsága egy olyan szellemben nőjön fel,
ami védi és nem kizsákmányolja környezetét.
Az oldal további fejlesztésénél mindenképpen figyelembe akarom venni a célközönség, azaz a
diákok véleményét, hiszen az oldal nekik készült.
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6. Összefoglalás

Az alapötlet egy olyan honlap elkészítése volt, amely oktatási segédletként használható az
általános iskolákban a biológia és környezetismeret tantárgyakhoz. A weboldal élőhelyek alapján
szedi csoportba az állatokat. Külön csoportba a magyarországi élőhelyeket, külön Földünk
élőhelyeit. A feladat nagyságát tekintve, most csak a magyar élőhelyek kerültek kialakításra.
Korábban még nem készült ilyen jellegű oldal, szoftver viszont már igen. A szoftverekkel
szemben egy honlapnak számos előnye van. Például az Internetnek nagyobb a tároló kapacitása,
mint egy CD-nek, vagy egy DVD-nek, gyorsabban bővíthető, és egy honlap esetén csak az
Internet-elérés költségei számíthatóak fel. Az Internet lassan eljut minden háztartásba, de az
iskolák, könyvtárak többsége már rendelkezik olyan kapcsolatokkal, amelyek lehetővé teszik egy
honlap megtekintését.
A fő szempont a gyorsaságon van, a mai állandóan változó világban, ma már szükséges, hogy
minden gyorsabban fejlődjön.
Az adatbázis kialakításakor törekedtem a gyors bővíthetőségre, és rugalmasságra. A táblák
kezelik a felhasználók, élőhelyek, állatok adatait, a képeket, kvízeket, és a közöttük lévő
kapcsolatokat.
Az adatgyűjtés során különféle forrásokat használtam fel, többségük internetes forrás, de akadnak
közöttük könyvek is.
Az élőhelyek kialakulásánál problémát okozott, hogy a szakkönyvek, és egyéb források
különbözőképp osztották fel. Ezért inkább saját tanulmányimra támaszkodtam, amiben lehetett.
Az élőhelyek két csoportot alkotnak, az egyik csoportba a magyarországi élőhelyek, a másikba a
Földi élőhelyek. Ezt azért tartottam szükségesnek, hogy a magyar sajátosságok jobban teret
kapjanak, és bővebben, részletesebben lehessen kifejteni hazánk különleges élővilágát.
A Föld többi élőhelye egy földrészenkénti magosztással lett kibővítve. Erre az állatvilág
sokszínűsége miatt volt szükség. Ez állatföldrajzi szempontból is fontos lehet, hiszen így jobban
lehet azt szemléltetni, hogy az állatok fejlődése hogy alakult az evolúció során.
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A fejlesztés során a PHP nyelvet használtam, a népszerűsége és ingyenessége miatt. A
programozást a Dreamweaver 8 fejlesztőkörnyezet segítségével végeztem, ami egyaránt tudja
kezelni a PHP és HTML kódokat is. Tárhelyre is szükségem volt, erre a célra a WEB-SERVER
Kft. szolgáltatásait vettem igénybe. Így rendelkezem egy olyan postafiókkal is, amire tudom
fogadni a „Webállattal” kapcsolatban érkező leveleket.
A honlap megvalósítása során törekedtem arra, hogy a felépítése egyszerű és jól érthető legyen,
hogy könnyen el lehessen igazodni rajta.
Az oldal jól hasznosítható oktatási segédletként, és rengeteg fejlesztési lehetőséget rejt magában,
mind a honlap működését illetően, mind pedig az adatokat és az adatszerkezetet.
A munkám során elkészült a honlap, amely az említett funkciókra alkalmas, bár jelen állapotában
még csak prototípusnak tekinthető.
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7. Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom Jánvári Bélánénak, A Kazincy Ferenc Általános Iskola pedagógusának a jó
tanácsaiért, és konzulenseimnek Dr. Várallyai Lászlónak és Kozák Lajosnak.
Szeretnék köszönetet mondani a WEB-SERVER Kft-nek is a tárhely-ért.
Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lelkesen segítette munkámat.
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