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E-mail, imél, emil, e-levél

Az e-mail személyes kommunikációs csatornánk a 
világhálóhoz

Alapvető, ezért tudni való

Analógiák a hagyományos levelezéssel
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A látható levélfej

From:    Gipsz Jakab <gjak@now.here.net>       (Küldő)

To:      Cement Taszilo <tacem@ez.a.cim.em>    (Címzett)

Cc:      Tegla Helen dr. <tehelen@mashol.org>  (Kapja még)

Bcc:     joo.jozsef@otthon.lesz.ma        (Rejtetten kapja még)

Subject: Beszamolo a toparti kirandulasrol     (Tárgy)

postai borítékkal való analógia
(bár e-mailnél nem ezt nevezzük borítéknak)
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A levéltest

Megszólítás

Tagolt levéltest

Elköszönés

Aláírás (signature)
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A levélkezelő beállítása
Küldő címe (From)

Válasz cím (Reply-to)

Dátum, időzóna (Date, TZ, GMT+2, +0200)

Típus, kódolás (plain-text/us-ascii, ISO-8859-2)
(CP-1250, html)

Titkosítás (PGP)

Válasz előtag (Re:, RE:)
(Vá:, AW)    

Idézés jelzőkaraktere (“> “ )

Sürgősség jelzése (Precedence: normal, bulk, list) 

Egyéb beállítások (aláírás, díszítőelemek, stb.)
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Démonok, szellemek, ügynökök
MTA – Mail Transfer Agent

Levél Továbbító Ügynök
• Sendmail, qmail, exim, exchange

MDA – Mail Delivery Agent
Levél Kézbesítő Ügynök

• Kliensprogramok: mutt, TheBat, PMMail, OE

RFC – Request For Comment
RFC-822, RFC-2045..2049
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A nem látható levélfej (1.)
From owner-mintahir@voga.hirkozlo.hu Fri Oct 13 19:06:55 2000

Return-path: 

Envelope-to: berry@berry.tolna.net

Delivery-date: Fri, 13 Oct 2000 19:06:55 +0200

Received: from ns.tolna.net

        ([192.168.0.2] helo=agota.tolna.net ident=mail)

        by berry.tolna.net with esmtp (Exim 3.12 #1 (Debian))

        id 13k8IJ-0001YU-00

        for ; Fri, 13 Oct 2000 19:06:55 +0200

Received: from voga.hirkozlo.hu [172.16.3.46] (majordom)

        by agota.tolna.net with esmtp (Exim 3.12 #1 (Debian))

        for (multiple recipients)

        id 13k8II-0000CB-00; Fri, 13 Oct 2000 19:06:54 +0200

Received: (from majordom@localhost)

        by voga.hirkozlo.hu (8.9.3/8.9.3/Debian/GNU) id SAA00849

        for mintahir-outgoing; Fri, 13 Oct 2000 18:39:38 +0200

Delivered-To: 

X-To-MailBox: 

Received: from kiel.hirkozlo.hu (kiel.hirkozlo.hu [172.16.3.32])

        by voga.hirkozlo.hu (8.9.3/8.9.3/Debian/GNU) with SMTP id SAA00845

        for ; Fri, 13 Oct 2000 18:39:37 +0200

Message-Id: <200010131639.SAA00845@voga.hirkozlo.hu>
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A nem látható levélfej (2.)
From: "Kiraly Elemer" 

To: "Listserv1" 

Date: Fri, 13 Oct 2000 18:34:11 -0100 (CET)

Reply-To: "Kiraly Elemer" 

X-Mailer: PMMail 2.10.1999 for OS/2 Warp 4.00

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Content-Transfer-Encoding: 7bit

Subject: [ mintahir ] HirHozo HirLevel 2000.10.13,

Sender: owner-mintahir@voga.hirkozlo.hu

Precedence: bulk

Status: RO

Content-Length: 865

Lines: 15
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A nem látható levélfej (3.)
Kedves Baratom!

Orommel ertesitem, hogy megjelent nyomtatasban is uj, oszi/teli 

katalogusunk, s megkezdtuk a kipostazasat megrendeloinknek. 

     Udvozlettel:

             Kiraly Elemer     kiel@hirhozo.hu

             HIRHOZO POSTAS    hirhozo@hirhozo.hu

---

http://www.hirhozo.hu/

Katalogusunkat letoltheti honlapunkrol!

Koszonjuk, ha megtisztel bennunket megrendelesevel.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Levelezéstípusok
Magánlevelezés

Levelezőlisták

Hírcsoportok, usenet, BBS

 Webfórumok

• Webchatek
• IRC (Internet Relay Chat) 
• ICQ (I Seek You)
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Illemtan (1.)
Néhány alapszabály:

Jól beállított levelezőprogramot használjunk

A “To:” mezőben ne legyen több cím

Első levélnél 
• a legegyszerűbb levélformát használjuk
• kerüljük az ékezetes írást
• Mindig használjunk megszólítást

Cím mezőben ne használjunk ékezetet

Vezetéknév legyen elöl a cím mezőben

Címzet (dr, prof, ifj, jr) a név mögött

A levelet csak egy fajta formában küldjük 
(plain text)

Csatolt állományok küldésére ügyeljünk
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Illemtan (2.)
A levél legyen tömör, tagolt, visszafogott

Idézések, szabályos idézőtag  (“> “)

Kiemelések (CSUPA NAGYBETŰ helyett ** __ )

Mosolygók használata   :-)   :-(   ;-)   :-D 

Záróblokk, signature ne legyen terjengős

Listán előbb csak olvassunk

Ha támadnak bennünket, inkább váltsunk 
magánlevélre

Magánlevél idézése listára 
(tulajdonjog a miénk, a szerzői jog az íróé!)
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Illemtan (3.)
RFC-1855

Magyarul: Netikett (RFC-1855HU)

http://www.tolna.net/netdoc/rfc1855h.htm
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A levelezés árnyoldalai
Kéretlen reklámlevelek, spam

Hoaxok, lánclevelek

Hamis levelek, férgek, vírusok

Védekezés, spamfilterek, elő- és utófeldolgozók
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Az internetes levelezésről

Az előadás anyagát összeállította:

Erlich János
jerlich@tolna.net

CsaTolna Egyesület http://www.csatolna.hu/


