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A számítástechnika története

Õskor

Az õsember számolóeszközei a kavicsok, fadarabok, zsinórra kö-
tött csomók, vésett jelek és egyéb hasonló eszközök voltak. Ezek az
eszközök nem csak kifejezték a mennyiségeket, hanem „tárolták” is
azokat. A kéz ujjai (digitus) is megfeleltek a számolásra! A legjelentõ-
sebb lépés a számfogalom kialakulása volt. Ez igen hosszú történelmi
folyamat eredményeként jött létre, mely után a számokat már nem
kötötték tárgyakhoz.

Ókor

Legrégebbi írásos emlékek Mezopotámiából maradtak ránk. Négy-
ezer éves számtanpéldák bizonyítják a babilóniaiak matematika tudá-
sát. I. e. 1800-1600 évvel a Hammurappi dinasztia uralkodása idején
Mezopotámiában fejlõdött leginkább a matematika tudománya. Is-
merték az egyszeregyet, szorzótábláik voltak. Reciproktáblázatokat
készítettek az osztás könnyítésére. Az algebra apparátusát nem is-
merték, mindent algoritmikusan írtak le, ami a feladatok megoldásá-
hoz szükséges volt. Az emberiség kezdettõl fogva törekedett arra,
hogy olyan eszközöket készítsen, melyekkel a számolási mûveletek
megkönnyíthetõk.

Az elsõ ilyen eszköz az
ABAKUSZ (számolótábla)
volt. 2-3000 évvel ezelõtt a ka-
vicsokkal való számolásból fej-
lõdött ki. Egyiptomban, Gö-
rögországban és az ázsiai or-
szágokban használták elõször.
A 14. századtól kezdve terjedt
el Kínában. A kínaiak már a
legkorábbi idõktõl kezdve tízes számrendszert használnak. Ez a rend-
szer könnyen alkalmazható sorok és oszlopok mátrixával való szá-
molásra, ahol a vízszintes helyi érték (jobbról balra haladva) önmagá-
ban meghatározza, hogy a tíz hányadik hatványáról van szó. Ezen az
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1. ábra: ABACUS



elven alapul az abakusz is, amely emlékeztet az orosz golyós számo-
lógépre. Derékszögû keretében legalább kilenc, egymással párhuza-
mos drótot vagy zsineget feszítettek ki, és a keretet a zsinegek irányá-
ban merõleges léccel két, nem egyenlõ rész-re osztották. A nagyobbik
rekeszben mindegyik huzalra öt mozgatható golyót fûztek, s kisebb
rekeszekben egyet, illetve gyakrabban kettõt. Az elõbbiek mint-ha a
kéz öt ujjának felelnének meg, az utóbbiak pedig egy, illetve két kéz-
nek. Az abakuszon igen nagy sebességgel végezhetõ a számítás. A kö-
zépkor végén Japánban is elterjedt a kínai számolótábla, itt szoroban
a neve. Ezek az eszközök mindkét országban napjainkig megõrizték
népszerûségüket, az áruházak kasszáiból az elektromos számológé-
pek, komputerek sem tudták kiszorítani.

Idõszámítás után kb. 780-850 között élt a kor legnagyobb arab ma-
tematikusa, Muhammad ibn Músza al-Hvárizmi. 820 körül írta meg
a hindu számolást ismertetõ könyvét, mely sajnos elveszett. Latin for-
dítása azonban fennmaradt, ezt egy angol szerzetes a XII. században
fordította latinra. Ebbõl a könyvbõl, és más arab forrásokból ismerték
meg egyre szélesebb körben az európai földrészen ezt az újfajta szá-
molást. Így vált közkeletûvé az a téves nézet, hogy a mai számolás
arab számolás, valójában azonban indiai eredetû!

Középkor

Albrecht Dürer (1471-1528) magyar származású német festõ és gra-
fikus volt. A Gyula melletti Ajtós községben született, használta az
„ajtósi” nemesi elõnevet. Tanulmányozta a perspektíva tanát, a szög-
harmadolás problémáját. Bûvös négyzetet szerkesztett és hatással
volt a számjegyek mai formá-
jának kialakulására.

John Napier of Murschi-
ston (1550 - 1617) nagy mate-
matikus volt. A pontos logarit-
mus táblázatok készítéséhez
használta eszközét, a „Napiér-
csontok”-at. Csontok, és falé-
cek segítségével gépesítette a
szorzást.
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2. ábra: Napiér-csontocskák



Wilhelm Schickard (1592-
1635) 1623-ban megépítette
mechanikus számológépét,
mely a négy alapmûvelettel
tudott számolni. Gépének
alapja egy tízállapotú forgó-
kerék volt. Vázlatai alapján
Kepler elkészítette a fogaslé-
ces változatot.

Újkor

Blaise Pascal (1623-1662) hí-
res  tudós  és  filozófus  volt.
1642-ben megépítette a két-
alapmûveletes mechanikus
számológépét. Egy óraszerke-
zetet  alakított  át  úgy,  hogy  a
számlap mozgott, a mutató
pedig állt. Munkássága elõtt
tisztelegve Niklaus Wirth
1968-ban az általa definiált
programozási nyelvet elne-
vezte PASCAL-nak.

Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716) német filozófus és
matematikus volt. Pascal gépét
fejlesztette tovább. Elkészítette
a világ elsõ, valódi négy alap-
mûveletes számológépét. Kézi
forgató meghajtású volt, moz-
gatható beállító mûvel. A töké-
letesítést Pascal gépéhez ké-
pest a bordás henger (vagy bordás tengely) alkalmazása jelentette.

Charles Xavier Thomas (1785-1840) 1820-ban Franciaországban ké-
szítette el az Aritmometer nevû gépet. Ez már csak egy Leibniz-féle
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3. ábra: Schickard gépe

4. ábra: Pascaline

5. ábra: Leibniz gépe



bordás hengerrel mûködött.
Ebbõl a gépbõl az elsõ 50 év-
ben 1500 darabot készítettek.
Négy alapmûveletes, mechani-
kus mûködésû volt. A számo-
lógép tökéletesítéséhez tarto-
zott késõbb a billentyûzet és a
tengelyek forgatására a villa-
mos meghajtás alkalmazása is.

Charles Babbage (1792-
1871) a számítástechnika talán
egyik legkiemelkedõbb alakjaként ismert. Egész életét a számolóesz-

közök készítésének, fejlesztésének
szentelte! Korának híres matematikusa
volt, melyet mi sem igazolhat jobban,
mint az, hogy a Cambridge-i egyete-
men tanított, ahol egykor a híres New-
ton (1642-1727) is. Babbage nevezhetõ
a számítástechnika õsatyjának. Leghí-
resebb két számoló eszköze a követke-
zõ néven vált ismertté:

DIFFERENCE ENGINE - a világ
elsõ, speciális célú, mechanikus mû-
ködésû,
digitális

számítógépe volt. Erre a gépre azért
volt szükség, mert a korabeli függ-
vénytáblázatok rengeteg hibát tartal-
maztak, így a hajózás igen veszélyes-
sé is válhatott, hiszen a navigáláshoz
a függvénytáblázatokat használták.
Ez a gép viszonylag gyorsan és pon-
tosan számolt a véges differenciák
módszerével függvényértékeket. Saj-
nos mindez csak a tervezés szintjén
valósulhatott meg, a korabeli ipar fej-
letlensége miatt!

-  12 -

A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETE

6. ábra: Thomas aritnometere

7. ábra: Difference Engine

8. ábra: Analytical Engine



ANALYTICAL ENGINE -
egy korszerûbb gép, melynek
terveit 1833-ban készítette el.
Ehhez felhasználta a kor textil-
iparát forradalmasító szövõszék
lyukkártya  vezérlését  (J.  M.
Jacqard). Mechanikus mûködé-
sû, univerzális, külsõ programo-
zású, digitális számítógép volt.

George Boole (1815-1864) a
róla elnevezett Boole-algebra és
logikai matematika létrehozá-
sával alkotott maradandót. Al-
gebrájában csak 3 mûvelet szerepel a metszet, unió, és a komple-
menterképzés.

Hermann Hollerith (1860-1929) gépével az 1890-es amerikai nép-
számlálás adatait dolgozták fel sokkal gyorsabban, mint addig bármi-
kor! Már adatfeldolgozásra is alkalmas volt a számítógép, nem csak
numerikus, mechanikus számításokra! Munkássága nyomán alakult
meg a Tabulating Machine Company, melybõl 1924-ben létrejött az
IBM (International Business Machines Corporation) cég.

Kozma László (1902-1983) magyar mérnök Antwerpenben terve-
zett telefonközpontok számára különféle számláló szerkezeteket. Út-
törõ munkássága elismeréseként 1996-ban posztumusz kitüntetést

kapott (Computer Pioneer
Awards - A Számítástechnika
Úttörõje) Kalmár Lászlóval
(1905-1976), a logikai gépek
kutatójával megosztva.

Howard Aiken (1900-1973)
építette meg Amerikában a
MARK I-IV nevû gépeket
(1939-1944), amelyek majdnem
teljesen Babbage gépének má-
solatai voltak, elektromechani-
kus kivitelben. Átmenetet ké-

peztek a mechanikus és az elektronikus gépek között.
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9. ábra: Hollerith gépe

10. ábra: Zuse gépe a Z3



Konrad Zuse (1910-1995) német építészmérnök (!) volt. 1938-ban
kondenzátorok, ellenállások segítségével jelfogós számítógépet szer-
kesztett, ami a relék mechanikus alkatrészei miatt nem volt teljesen
megbízható, és teljesen elektronikus. Babbage elveinek és saját ötlete-
inek felhasználásával egyre jobb gépeket szerkesztett. A számokat és
a mûveleti utasításokat binárisan ábrázolta, lebegõpontos aritmetikát
használt. 1941-ben elkészítette a világ elsõ, jól mûködõ, igazi számí-
tógépét, a Z3-at!

Legújabb kor

A második világháború
alatt megkezdõdött a lassú re-
lék (jelfogók) lecserélése a
gyorsabb elektroncsövekre.
1946-ban adták át John Presper
Eckert (1919-1995) és John
William Mauchly (1907-1980)
irányításával az elsõ tisztán

elektronikus (elektroncsöves) mûködésû
számítógépet, az ENIAC-ot. (Electronic
Nume-rical Integrator And Computer -
Elektronikus digitális integrátor és számító-
gép). Több ezer elektroncsövet tartalmazott,
húsz számot tudott tárolni, és mai szemmel
nézve érdekes módon tízes számrendszer-
ben mûködött.

Neumann János (1903-1957) a XX. század
egyik legnagyobb magyar matematikusa
volt. Több tudomány területén is maradan-
dót alkotott. A modern számítógépek alap-
elveit 1946-ban, egy elõadásában fejtette ki.
Ezek még ma is érvényben vannak. Ezen az

elven épült meg az EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic
Computer - Elektronikus diszkrét változós automatikus számító-
gép), melyet a szakma csak JOHNIVAC-nak nevezett, Neumann ér-
demeire utalva ezzel a szójátékkal.
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11. ábra: ENIAC

12. ábra: Neumann János



A Neumann-elvek a következõk:
1) A számítógép legyen teljesen elektronikus és a kettes számrend-
szert használja (ezt könnyû megvalósítani kétállapotú elektronikus
áramkörökkel).
2) A számítógép legyen soros mûködésû (a gép az egyes utasításo-
kat csak egyenként és egymás után hajtsa végre).
3) A számítógép tartalmazzon belsõ memóriát (a részeredmények
tárolására célszerû belsõ memóriát használni, így gyorsabb a gép).
4) A tárolt program elve (az utasítások kifejezhetõk számmal, azaz
adatként kezelhetõk, így szintén tárolhatók a belsõ memóriában).
5) A számítógép legyen uni-
verzális (a különféle felada-
tok elvégzéséhez ne kelljen
újabb speciális berendezése-
ket készíteni, mindent egy
megfelelõ számítógép vé-
gezzen el).
1936-ban született Gróf

András (Andrew S. Grove), aki
az elektronikai ipar talán egyik
legnagyobb cégének, az
INTEL processzorgyárnak volt
az elnöke. A TIME magazin 1997-ben az év emberének választotta ad-
digi munkásságának, üzleti eredményeinek és közéleti tevékenységé-
nek elismeréseként. 1949-ben Wilkes, a Cambridge-i egyetemen elké-
szítette a világ elsõ, belsõ programvezérlésû, Neumann-elven mûkö-
dõ, elektronikus számítógépét, az EDSAC-ot. Az 1950-es évek máso-
dik felében kialakultak a világ legnagyobb számítógépgyártó cégei,
UNIVAC, IBM, CDC, HONEYWELL. Megjelentek a diódák, tranzisz-
torok, ferrittárak. 1962-tõl megjelentek a mágneslemezek, az 1970-es
évek elején pedig az integrált áramkörök. Csökken a méret és nõ a tel-
jesítmény! 1971-ben készült el az elsõ mikroprocesszor, 1977-ben pe-
dig piacra került az elsõ személyi számítógép (Personal Computer,
PC). Ez a gép a PET nevet kapta. A rohamos fejlõdés a mai napig tart.

Az 1970-es 1980-as években különféle egyszerû számítógépek je-
lentek meg a piacon, az egyéni felhasználók és az iskolák körében is.
Néhány gépet alkatrész formájában „zacskóban” árultak, a kísérlete-
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13. ábra: EDSAC



zõk otthon összeállíthatták a
gépet - megfelelõ szakismeret
birtokában. Az ilyen gépek jel-
lemzõje az volt, hogy a billen-
tyûzet általában egybeépült a
központi egységet tartalmazó
házzal, a monitor szerepét egy
tv készülék töltötte be, háttér-
tárolónak (kazettás) magnót
használtak. (Home Computer,
Home Lab, Primo, ZX81, stb.)

Az 1980-as évek elején a kö-
zépiskolák a HT 1080 - Z
(School Computer) számító-

gép megjelenésével jutottak elõször központilag számítástechnikai
eszközhöz. Alapvetõ BASIC utasításokkal lehetett programozni, feke-
te-fehér karakteres képek megjelenítésére volt alkalmas. Beépített
magnetofonja segítségével programokat és adatokat lehetett rögzíte-
ni és betölteni. Késõbb az alap HT konfigurációt fejlesztették (színes
kép, nagyobb memória, és óra-
jel stb.), de a nyugati technoló-
giák kiszorították a piacról ezt
a Z80-as processzorú gépet.

A BASIC nyelvet Kemény
János (John Kemény 1926-
1992) és Thomas E. Kurtz fej-
lesztette ki az USA-ban 1964
körül. Céljuk az volt, hogy
könnyen érthetõ, egyszerû
módon vezérelhetõvé tegyék
a számítógépeket. Ezt tükrözi
a BASIC mozaikszó megfele-
lõje is (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code azaz  Kez-
dõk Szimbolikus Kódrendszere). A házi használatra szánt szinte va-
lamennyi kisgépnek ez volt a belsõ beépített programnyelve. A PC-
k piaci elõretörésével és az újabb nyelvek megjelenésével a BASIC
szerepe csökkent.
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15. ábra: HT 1080 - Z

14. ábra: Az elsõ PC - PET



A korszak meghatározó otthoni (játék) gépei az Amiga, Atari,
Commodore 64, (késõbb Commodore +4 és Commodore 128) vala-
mint a ZX Spectrum. Jellemzõen ezek a gépek is BASIC nyelvet „be-
szélték”, illetve gépi kódban programozhatók voltak. Megjelenítõ
eszközként a TV képernyõt használták és megjelentek a mágnesleme-
zes háttértárak is. Egy következõ fejlõdési szintet képviselt a Commo-
dore 128, ami már átmenetet képez a PC-s és a Commodore típusú
gyártmányok között. Ez a gép egyszerre tartalmazta a CP/M operá-
ciósrend-szert, valamint a Commodore gépek addig megszokott jel-
lemzõit. Másik jellegzetessége e gépeknek a grafikai és zenei egysé-
gek fejlettsége volt. Szintetikus zenéket fõleg az Amiga gépekkel ké-
szítettek.
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16. ábra: Commodore 64



Elméleti alapok

Informatikai alapfogalmak

Hír
A hír közölt, továbbított, mozgásban levõ ismeretet jelent.

Információ
Az információ olyan jelsorozatok által hordozott hír, mely egy

rendszer számára új ismeretet jelent. Információnak nevezünk tehát
mindent, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az infor-
máció olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk
szert, ami addig nem volt a birtokunkban. Az információ legkisebb
egysége a bit. A számítástechnikában a programok is 1 bites informá-
ciókból épülnek fel. Ha az új ismeretrõl meg tudjuk állapítani, hogy
igaz vagy hamis, akkor az ismeret egy bit információnak felel meg.
Számítógépes megjelenítése a 0 vagy 1. További egységek (mivel a 2
hatványairól van szó, így a váltószám nem 1000, hanem 1024):

1 Byte = 8 Bit
1 K(Kilo)byte = 1024 Byte
1 M(Mega)byte = 1024 Kbyte
1 G(Giga)byte = 1024 Mbyte
1 T(Tera)byte = 1024 Gbyte

Információs rendszer
Az egymással kapcsolatban álló információs folyamatokat együtt

információs rendszernek nevezzük. Az információs rendszerrel
szemben támasztott követelmények: gyors és pontos kommunikáció,
nagy mennyiségû adat tárolása, gyors adatfeldolgozás. Ezen követel-
ményeknek a számítógép tökéletesen megfelel.
Informatika

Napjaink új tudományága az informatika. E tudomány a mérés-
technika, a hírközlés és a számítástechnika integrálódásaként jött lét-
re, az információs rendszerek egészével foglalkozik.
Adat

Adatnak nevezünk minden olyan ismeretet, mely elõzõleg már
rögzítésre került.
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Kommunikáció
A kommunikáció meghatározott célú információ csere. A kommu-

nikáció az információs mûveletek közül a közlést, átvitelt jelenti.
Kommunikációs-rendszer

Bármely elektronikus kommunikációs-rendszer célja a különféle
információk hatékony továbbítása egyik pontról vagy személytõl a
másikhoz. A hatékonyság értelmében az adott kommunikációs-rend-
szeren meghatározott idõn belül a lehetséges legtöbb, az eredetivel
azonos információt kell közölni. A kommunikációs rendszer fõ részei:
ADÓ - CSATORNA - VEVÕ.

ADÓ - az információ forrása. Üzenetét valamilyen jelkészlet jelei-
bõl állítja össze, bizonyos szabályok felhasználásával.
CSATORNA - továbbító eszköz. Jellege szerint lehet természetes
(hang, fény, stb.), illetve mesterséges (telefon, rádió, stb.). Mester-
séges csatorna használata esetén a jelet át kell alakítani (kódolás).
VEVÕ - az információ felvevõje, címzettje. Ha mesterséges csator-
nát használtunk, akkor a jelet vissza kell alakítani (dekódolás).
ZAJ - nem tartozéka az ideális kommunikációs rendszernek, de
sajnos mindenhol jelen van! Zaj lehet a természetes beszéd esetén
a környezetbõl érkezõ hanghullámok nagy része, a telefonvonal
„recsegése” és más, az eredeti információ értékét módosító hatás.

A számrendszerekrõl általában

Ma már mindenkinek természetesnek tûnik a tízes számrendszer
használata. Ennek lényege, hogy minden egységbõl 10 darabot egy
újabb, nagyobb egységbe foglalunk. 10 darab egyest új egységbe fog-
lalva azt mondjuk, hogy van 1 darab tízes egységünk. 10 darab tízes
egység ad 1 darab 100-as egységet és így tovább. Azt az értéket, ame-
lyik kifejezi, hogy az adott egységbõl mennyi van, alaki értéknek ne-
vezzük.

A tízes számrendszerben 10 darab különbözõ jel (számjegy) kell az
alaki értékek kifejezéséhez, 0-tól 9-ig. Az, hogy ez az alaki érték me-
lyik helyen fordul elõ, megmondja, hogy melyik csoportról van szó,
ez a helyi érték. Az egyes helyi értékek 10 megfelelõ hatványával is
kifejezhetõk:

Ezres = 103, százas = 102, egyes = 100, tized = 10-1 stb.
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Ha azonban a csoportosítás nem tízesével történik, akkor egy má-
sik, szintén helyi értékes számrendszerhez jutunk. Például legyen a
csoportosításunk egysége az 5. Ekkor a harmincnégy például a követ-
kezõképpen írható fel: egy ötös  csoport a „tízes”, azaz 5-ös helyi ér-
ték. Mivel 5 darab ötös csoport fog létrejönni, szükségünk lesz egy
„százas”, azaz 25 = 52 helyi értékre is. Ezen kívül lesz még egy ötös
csoport és négy egyes. A harmincnégybõl tehát 1 darab 25-ös, 1 darab
5-ös csoport és 4 darab egyes lesz: 1 x 52 + 1 x 51 + 4 x 50= 1145. Ilyen-
kor a számrendszer alapszámát az alsó indexben jelöljük. Természe-
tesen ebben a számrendszerben csak 5 darab alaki értékre van szük-
ség, 0-tól 4-ig.

Minden esetben annyi különbözõ alaki értékre (írásjelre, számjegy-
re) van szükség, amennyi a számrendszer alapszáma. Kisebb alap-
szám eseten kevesebb alaki értékre, de több helyi értékre van szük-
ség. Tíznél nagyobb alapszámú számrendszer esetén viszont tíznél
több alaki érték, jel kell.

A számítástechnikában igen elterjedt a kettes számrendszer hasz-
nálata. Éppen azért, mert mindössze két darab alaki értékre van szük-
ség, a 0-ra és az 1-re. Viszont ugyanaz a szám sokkal több helyi érté-
ket igényel.

Bár számunkra természetes és megszokott a tízes számrendszer, ez
azonban csak fokozatosan alakult ki. Több minden õrzi a mai napig
egyéb számrendszerek emlékét. Gondoljunk az idõ, illetve szög mé-
résénél alkalmazott 60-as váltásra (60 másodperc 1 perc, 60 perc 1
óra). A tízes számrendszerünk hindu eredetû, amely arab közvetítés-
sel jutott el Európába a középkorban. A régebbi idõkben az egyes kul-
túrák más-más módon számoltak.

A tizenhatos számrendszert ma is használják a számítástechniká-
ban. Itt természetesen nincs annyi számjegyünk, amennyi kellene. Se-
gítségül hívjuk az abc betûit A-tól F-ig: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13,
E = 14 ill. F = 15. A helyi értékeket az alapszám, azaz a 16 egész kite-
võs hatványai adják.

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a mindennapi életünk-
ben a tízes számrendszert használjuk. Azonban ez nem volt mindig
így, régen a különbözõ kultúrákban más és más számrendszerekkel
dolgoztak. A számítástechnikában viszont két számrendszert hasz-
nálnak a szakemberek, a kettes, illetve a tizenhatos számrendszere-
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ket. A kettes számrendszer használata egyértelmû, hiszen két szám-
jegy van, a 0 és az 1. Mivel a számítógépek elektromos mûködésûek,
így leegyszerûsítve, két helyzet van, „van áram”, illetve „nincs
áram”. Ehhez a két helyzethez pontosan hozzárendelhetõ a két szám-
jegy. Az, hogy melyiket melyikhez, csak megállapodás kérdése. A 16-
os számrendszert kódolásoknál használják a programozók.

Számolás kettes (binaris) számrendszerben

A tízes számrendszert naponta használjuk, így természetes, hogy
tudunk vele számolni. Megjegyzem, hogy a számológépek elterjedé-
sével sajnos egyre inkább elfelejtünk papíron, írásban számolni. Más
számrendszerekben történõ számoláskor ugyanazt az elvet használ-
juk, amit a tízes számrendszernél alkalmazunk. Persze, jobban oda
kell figyelni, hiszen nem a megszokott helyi értékekkel dolgozunk
(10, 100, 1000, stb.), hanem az adott számrendszer alapszámának az
egész kitevõs hatványaival. Mivel a számítástechnikában általában
két számrendszert használnak, a 2-est és a 16-ost, ezért csak ezekben
nézzük meg a legalapvetõbb mûveletek elvégzését.

A kettes számrendszerben tehát az alapszám a 2, így két darab
számjegyünk van, a 0 és az 1. A helyi értékeket a 2 egész kitevõs hat-
ványai adják, a kettedes vesszõtõl balra a szám egész része, míg jobb-
ra, a tört része található:

... 24 23 22 21 20 , 2-1 2-2 2-3 2-4 ...
A hatványértékek kiszámolása igen egyszerû, így tízes számrend-

szerbeli értékeiket gyorsan megkaphatjuk:
... 16 8 4 2 1 , 1/2 1/4 1/8 1/16 ...

Ezek után nézzük meg, hogy számokat hogyan váltunk át a szám-
rendszerek között, majd végezzünk alapmûveleteket kettes szám-
rendszerbeli számokkal. Legyen adott egy tízes számrendszerbeli po-
zitív egész szám, melyet kettesbe kell átírni. A továbbiakban is a po-
zitív egész számokkal foglalkozunk, hiszen csak az ismerkedés szint-
jén tekintjük át ezt a témakört. A negatív, és a tört számokat hagyjuk
meg a szakembereknek.

Tekintsük tehát a 117-et. Az átszámítás menete a következõ:
1) Nézzük meg, hogy melyik az a legnagyobb helyi érték, ami
megvan a 117-ben, majd osszuk el vele.
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2) Írjuk le azt a számot, ahányszor megvolt ez a helyi érték a 117-
ben, a maradékot pedig jegyezzük le.
3) Az elõzõ lépéseket hajtsuk végre most a maradékon (minden he-
lyi értéket sorba kell venni a kisebb felé haladva). A hányadosokat
jobbról balra írjuk le.
4) Az egészet addig ismételjük, míg a maradék nulla nem lesz.

Azaz:
117 : 64 = 1 és marad53
53 : 32 = 1 és marad21
21 : 16 = 1 és marad5
5 : 8 = 0 és marad5
5 : 4 = 1 és marad1
1 : 2 = 0 és marad1
1 : 1 = 1 és marad0
117 = 11101012

Most nézzük meg fordítva a feladatot, azaz, egy kettes számrend-
szerbeli számot írjunk át tízes számrendszerbeli számmá. Ez még
könnyebb, mint az elõzõ átszámítás. Nem kell mást tennünk, mint
azokat a helyi értékeket, ahol 1-es szerepel, összeadni. Például:

10111101012 = 1x512 + 1x128 + 1x64 + 1x32 + 1x16 + 1x4 + 1x1 = 757
Most pedig számoljunk, nézzük meg, hogy hogyan is kell elvégez-

ni kettes számrendszerben a négy alapmûveletet. Természetesen to-
vábbra is csak a pozitív egész számok körében.
Összeadás

Tulajdonképpen pontosan úgy csináljuk, mint a tízes számrend-
szerben, csak a számológépek elterjedése miatt kiestünk a gyakorlat-
ból. Tehát leírjuk helyértékesen egymás alá a számokat (az utolsó alá
vízszintes vonalat húzunk, hogy az eredmény egyértelmûen elkülö-
nüljön az összeadandó számoktól), majd a jobboldali oszlopot össze-
adjuk. Ezután a kapott összeget szükség szerint beváltjuk nagyobb
csoportokra, ami jelen esetben a 2 hatványai. A maradékot pedig leír-
juk az oszlop alá. A következõ oszlop összeadásakor már az esetleges
átviteleket is bele kell számolnunk az összegbe. Az átvitelt mindig az
aktuális helytõl balra írjuk le (a nagyobb helyi értékek felé). Azt, hogy
pontosan hány hellyel kell balra írnunk az átvitelt, az szabja meg,
hogy mekkora csoportra váltjuk át a kisebb egységünket. Azaz, a cso-
port a kettõnek hányadik hatványa. Ha elsõ, akkor 1 hellyel, ha má-
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sodik, akkor két hellyel balra, és így tovább. Ezek figyelembevételé-
vel összeadunk minden oszlopot, és megkapjuk a helyes eredményt.
Ha jól belegondolunk, kettes számrendszer esetén az átvitel mindig
csak 1 lehet. Arra kell csupán figyelnünk , hogy hány hellyel kell bal-
ra írni az 1-est. Most nézzünk egy konkrét feladatot. Félkövér szám-
jegyek az átvitelek, a dõltek pedig az összegek. Tehát még egyszer:
kettes számrendszerben több egyesbõl lesz egy nagyobb csoport,
egész pontosan a 2 valamelyik hatványa (2, 4, 8, stb.). Ha például 6
jön ki az összegben, akkor abból lesz 1 darab 2-es csoport, 1 darab 4-
es csoport, és nem marad semmi. Tehát az aktuális oszloptól balra
számítva 1 hellyel is írunk egy 1-es átvitelt, de tõle két hellyel is kell
írnunk egy 1-es átvitelt. Nos 6 darab 10 számjegyû 2-es számrend-
szerbeli számot a következõképpen adunk össze:

8 5 5
1 6 5 1 6 5 1 7 5

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0

Kivonás
Most pont fordítva kell gondolkodnunk, mint az összeadásnál.

Ugyanis ekkor egy nagyobb csoportból lesz két kisebb csoport. Az át-
vitelt pedig jobbra (a kisebb helyi értékek felé) írjuk le. Akkor van
szükségünk váltásra, ha kisebb számból kellene nagyobbat kivonni.
Ha a váltás során nem közvetlenül a szomszédos oszlophoz váltunk,
hanem távolabb, akkor menet közben a közbülsõ oszlopokhoz 1-1 át-
vitelt írunk le, míg az utolsó oszlophoz (ami a célunk volt) 2-õt. En-
nek az az oka, hogy egy nagyobb csoportból 1-1 nagy csoport jön ki,
de végül 2 egyes marad (pl. a 16-ból 1 nyolcas, 1 négyes, 1 kettes és 2
egyes jön ki). Nézzünk egy konkrét feladatot az elõzõek igazolására.
Az átváltásokat most is félkövér számjegyekkel jelöljük. Ha egy
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számjegyet be kell váltanunk, mert szükség van erre, akkor a helyén
nulla marad.

2 1 1 1 2 1 2 1 2
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

- 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 1 0 1

Szorzás
Kettes számrendszerben a szorzás sem nehéz, mivel csak két szám-

jegyünk van, a 0 és az 1. Így az írásbeli szorzásnál vagy a szorzandót
írjuk le, vagy csupa nullát. Természetesen mindkét esetben a tízesnél
alkalmazott módszerrel, azaz egymás alá lépcsõzetesen jobbra eltol-
va. Mivel a szorzó elsõ számjegye mindig 1-es, ezért a szorzandót
nem kell aláhúzni, ez az elsõ rész szorzat (ez a tízes számrendszernél
is így volt). Ezután már csak összeadjuk az oszlopokat az elõzõekben
leírtak szerint. Íme egy feladat:

3 2
1 1 1 2

1 0 1 1 1 x 1 0 1
0 0 0 0 0

+ 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1

Osztás
Végül ismerkedjünk meg az osztással is. Ez sem lesz nehéz a ket-

tes számrendszerben. Szintén ugyanúgy gondolkodunk, és cselek-
szünk, mint ahogyan azt a tízes számrendszer esetén tesszük. Mit is
csinálunk ott? Felírjuk a számot (az osztandót), majd egy kettõspon-
tot követõen jobbra az osztandót. Az egyenlõség jele után a hányados
kerül (amit majd kiszámolunk), az osztandó alá pedig a maradékok,
lépcsõzetesen jobbra eltolva. Induláskor az osztandóból leválasztunk
egy kis vesszõvel annyi számjegyet, amelybõl álló számban megvan
az osztó. Az egyenlõségjel után leírjuk, hogy hányszor van meg, a
maradékot pedig a leválasztott szám alá helyértékesen. A maradékot
kiszámolhatjuk visszaszorzással is, de kivonással is. Ezután egy
újabb számjegyet választunk le az osztandóból, amit le is írunk az
elõzõ maradék mellé jobbra. Az így kapott számmal végrehajtjuk az
elõbbi lépéseket, egészen addig, amíg az osztandóból le tudunk vá-
lasztani számjegyet. A most ismertetett eljárást maradékos osztásnak
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hívjuk, és kettes számrendszerben is pontosan ezeket a lépéseket kell
követni. Lássunk egy konkrét feladatot:

1 1´0´1´ 1´ 1´: 1 1 = 1 0 0 1 0
0 0

0 1
1 1

0 1
1

Számolás tizenhatos (hexadecimális) számrendszerben

Ez a számrendszer talán a legfurcsább a számunkra. Itt nincs elég
számjegy, az abc betûit kell segítségül hívni. Az alapszám is elég nagy,
így annak hatványai, vagyis a helyi értékek is nagyok, és gyorsan nö-
vekszenek. Ezek a tények pedig a számolást nehezítik. Egyszóval ez
a számrendszer jóval nagyobb figyelmet igényel a kettes számrend-
szernél. A helyi értékeket tehát a 16 egész kitevõs hatványai adják. A
tizenhatodos vesszõtõl balra az egész rész, jobbra pedig a tört rész he-
lyezkedik el.

... 164 163 162 161 160 , 16-1 16-2 16-3 16-4 ...
A hatvány értékeket itt is kiszámolhatjuk a számológép segítségé-

vel (a kettes számrendszer esetén akár fejben is számolhattunk).
... 65536 4096 256 16 1 , 1/16 1/256 1/4096 1/65536 ...

Most váltsunk át egy tízes számrendszerbeli számot 16-os szám-
rendszerbe. Mivel kettes számrendszer esetén már elvégeztünk átvál-
tást, így könnyebb a dolgunk. Ugyanúgy járunk el, mint akkor (lásd
elõzõek), csak a 16 hatványaival számolunk. Nézzünk egy konkrét
feladatot, váltsuk át a 691325-öt:

691325 : 65536 = 10 és marad 35965
35965 : 4096 = 8 és marad 3197
3197 : 256 = 12 és marad 125
125 : 16 = 7 és marad 13
13 : 1 = 13 és marad 0
691325 = A8C7D16

Ha 16-os számrendszerbõl váltunk tízesbe, akkor a számjegyeket
összeszorozzuk a megfelelõ helyi értékekkel, és ezeket a szorzatokat
összeadjuk. Nézzünk erre is egy egyszerû feladatot:
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B4F6E16 = 11x65536+4x4096+15x256+6x16+14x1 = 741230
Ezek után tekintsük át röviden a négy alapmûvelet elvégzését. Mi-

vel kettes számrendszer esetén már részletesen foglalkoztunk ezekkel
a számolási feladatokkal, itt már gyorsabban haladhatunk. Ugyanis
mindent pontosan úgy hajtunk végre, ahogy azt ott tettük, csak a 16
hatványaival dolgozunk.
Összeadás

Tehát egymás alá leírjuk a számokat, majd a tanult módon oszlo-
ponként összeadjuk õket. A váltásoknál természetesen 16 kisebb egy-
ségbõl lesz 1 nagy egység, melyeket itt is balra írunk le. Most viszont
a váltásnál több nagyobb csoport is kijöhet, nem úgy, mint a kettes
számrendszernél! Félkövér számjegyek az átvitelek, dõltek pedig az
összegek. Nézzünk egy feladatot:

52 42 46 48 45 33
3 2 2 3 2 2 3 48

B 9 E F 5 A 4
F C A 8 D 2 F
D 7 E B A F F

+ B C 5 C F 3 E
3 4 A E 0 D 1 0

Kivonás
Ezt a mûveletet is a kettes számrendszerbeli kivonás mintájára vé-

gezzük el, ügyelve a 16 hatványaira. Azaz 1 nagyobb csoportból lesz
16 kisebb csoport, amiket az aktuális helytõl jobbra viszünk át. Ha
messzebbre váltunk, akkor menet közben 15-öt írunk le, a végén pe-
dig 16-ot. Az újdonság itt az, hogy az átvitelt mindig hozzá kell ad-
nunk a már ott lévõ számjegyhez, és ebbõl az összegbõl vonjuk le a
kivonandó szám megfelelõ számjegyét. Kettes számrendszernél ez a
bizonyos ott lévõ számjegy mindig nulla volt, így felesleges volt az át-
vitelhez hozzáadni! Az átvitel most is félkövér számjegy, az összeg
pedig dõlt. Tekintsünk tehát egy konkrét kivonást:

23 20
19 16 16 16 20

E 16 B 0 15 7 4 16
F 3 C 1 0 8 5 4

- A B 9 E F D 7 C
4 8 2 2 0 A D 8
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Szorzás
Természetesen ezt a mûveletet is a kettes számrendszerbeli minta

alapján végezzük el. Itt viszont sokszor elõfordul, hogy a szorzó elsõ
számjegye nem 1, ilyenkor a szorzandót aláhúzzuk, és a szorzó elsõ
jegyével is szorzunk. Egyébként minden úgy zajlik, mint a kettes
számrendszernél. Nehezíti a dolgunkat még az is, hogy a rész szorzá-
soknál is keletkeznek átvitelek, melyeket le kell jegyeznünk, és hozzá
kell adnunk a következõ számjeggyel való szorzás eredményéhez.
Lássunk is egy példát, az elsõ rész szorzást nézzük meg részletesen:

E x 8 = 112, ebbõl kijön 7 darab 16-os csoport, és nem marad sem-
mi. A nullát leírjuk, a hetet pedig átvisszük a következõ szorzás-
hoz.
E x A = 140 + 7 = 147, ebbõl kijön 9 darab 16-os csoport, és marad
három. A hármat leírjuk, a 9-et pedig átvisszük a következõ szor-
záshoz.
E x C = 168 + 9 = 177, ebbõl kijön 11 darab 16-os csoport, és marad
egy. Az egyet leírjuk, a 11-et átvisszük.
E x 7 = 98 + 11 = 109, ebbõl kijön 6 darab 16-os csoport, és marad
tizenhárom. A tizenhármat leírjuk, a hatot átvisszük egyel nagyobb
helyi értékre. Mivel nincs több szoroznivaló, így ezt is leírjuk.
A többi sornál ugyanígy járunk el, a végén pedig összeadjuk a rész
szorzatokat. A konkrét számítást lásd a lejjebb oldalon. Az össze-
geket most is dõlt számjegyekkel jelöljük, az átviteleket pedig fél-
kövérrel.

23 18
1 1 1

7 C A 8 x E 5 F
6 D 1 3 0 21

2 6 F 4 8
+ 7 4 D D 8

6 F F 7 2 5 8
Osztás

Végül elérkeztünk az osztáshoz. Természetesen, úgy ahogy eddig,
most is a kettes számrendszernél tanultakra hivatkozunk. Felírjuk az
osztási mûveletet, majd a számjegyek leválasztásával megkezdjük az
osztást. Természetesen itt is sokkal nagyobb figyelmet igényel a mû-
velet, a 16 hatványai miatt. Mivel jóval bonyolultabb ebben a szám-
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rendszerben osztani, ezért részletesen megnézzük a mûvelet végre-
hajtásának lépéseit. A feladat a következõ legyen: C5F4 : A6. Fogjunk
is hozzá!

Válasszuk le az elsõ két számjegyet, amelybõl álló szám tehát a C5.
C5 = 12 x 16 + 5 x 1 = 197, az osztó pedig A6 = 10 x 16 + 6 = 166
C5 : A6, vagyis 197 : 166 = 1, írjuk le a hányados elsõ jegyének az
1-et, és szorozzunk vissza vele a szokásos módon. 1 x 6 = 6, ehhez,
hogy 21 legyen, kell 15, ami 16-os számrendszerben F. Hogy jött ki
a 21? Úgy, hogy mivel a 6 nagyobb, mint az 5, egy nagy csoportot
hozzá kell váltani. 16-os számrendszerben ez nyílván 16, így az 5-
höz adva 21-et kapunk. Az F-t tehát írjuk az 5-ös alá. 1 x A = 10 +
1 átvitel (hiszen 1 nagycsoportot adtunk az elõzõekben az 5-höz) =
11. 11-hez pedig, hogy C (azaz 12) legyen, kell 1. Ezért az 1-et írjuk
a C alá.
Válasszuk le most a következõ számjegyet, az F-t. A maradékkal
együtt egy háromjegyû számot alkot, az 1FF = 511-et. Ebben az A6
(166) megvan háromszor, így leírhatjuk a hányados következõ je-
gyét. A visszaszorzásnál 3 x 6 = 18, melyhez, hogy 31 legyen, kell
13. Írjuk le tehát a D-t. A 31 ismét úgy jött ki, hogy egy 16-os cso-
portot beváltottunk, és hozzáadtuk az F-hez: F + 16 = 31. Folytas-
suk a visszaszorzást a következõ számjeggyel, 3 x A = 30 + 1 = 31,
ami 1F-nek felel meg a 16-os számrendszerben. 1F-hez pedig, hogy
1F legyen, nem kell semmi.
Végezetül válasszuk le a D mellé az utolsó számjegyet, a 4-est. A
D4-ben az A6 megvan 1-szer, és marad 2E. D4 = 13 x 16 + 4 =212,
és 212 : 166 = 1, a maradék pedig visszaszorzással az elõzõek sze-
rint megkapható. Ugyanis 1 x 6 = 6, ehhez, hogy 21 legyen (mert a
4-hez hozzáadtuk a 16 átvitelt), 14 kell, vagyis E. 1 x A = 10 + 1 (az
átvitel) = 11, melyhez, hogy 13 legyen, kell 2.
Kicsit nehezebb volt, de már készen is vagyunk. A feladatot a túl-
oldalon láthatjuk.

C 5´ F´ 4´ : A 6 = 1 3 1
1 F F

0 D 4
2 E

Ezzel végeztünk a számrendszerekben történõ számolásokkal. Re-
mélem, hogy senkinek nem szegte kedvét az egy-két bonyolultabb
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feladat. A mindennapi életben ilyen számításokat nem kell végez-
nünk, ezek a háttérben történnek, mi nem is érzékeljük, amikor a szá-
mítógépünkkel dolgozunk, vagy éppen játszunk. Befejezésül még is-
merkedjünk meg a 2-es, és a 16-os számrendszerek közötti átszámítá-
sokkal. Nagyon könnyû lesz, tulajdonképpen egy kis levezetése az
eddigi bonyolult, fárasztó feladatoknak.
Kettesbõl tizenhatosba

Mivel a 16 kettõnek a negyedik hatványa, ezért a kettes számrend-
szerbeli számot, a kettedes vesszõtõl jobbra, és balra felosztjuk né-
gyes csoportokra. A maradék helyekre nullákat írunk, ha van ilyen.
Ezután a négyes csoportokat önálló, kettes számrendszerbeli szám-
ként kezelve átírjuk 16-os számrendszerbeli számjegyekké.

1101100100111,10010101012 = 0001 1011 0010 0111 , 1001 0101 01002

= 1B27,95416

0001 = 1 = 1
1011 = 11 = B
0010 = 2 = 2
0111 = 7 = 7
1001 = 9 = 9
0101 = 5 = 5
0100 = 4 = 4

Tizenhatosból kettesbe
Az elõzõekben leírtakat fordítva kell alkalmazni. A tizenhatos

számrendszerbeli szám minden jegyét külön-külön felírjuk 4 helyi ér-
téken kettes számrendszerbeli számmá. Ezek balról jobbra megadják
a keresett számot.

A 5 C F , 7 B E16 = 1010 0101 1100 1111 , 0111 1101 11102

Az adatábrázolásról általában

A számítógép adatokkal dolgozik. Adat a program is, így igen fon-
tos szerepe van annak, hogy a különbözõ típusú adatok hogyan ábrá-
zolódnak, tárolódnak a memóriában. Az adatok lehetnek betûk, spe-
ciális jelek, számjegyek, mûveleti jelek, relációs jelek, stb. Ezeket más
és más módszerekkel ábrázolja a számítógép. A különbözõ módsze-
reket a szakemberek, programozók alkották meg, mi csak a legismer-
tebbeket tekintjük át. Alapvetõen két típust különböztetünk meg, szá-
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mok ábrázolását, illetve a karakterek ábrázolását. Még egyszer hang-
súlyozom, hogy sokféle ábrázolási módszer létezik, mi ezek közül is-
merkedünk meg egy párral. Kezdjük a számok ábrázolásával.

Matematikai tanulmányaink során láttuk, hogy különbözõ szám-
halmazok vannak. A legszûkebb számhalmaz a természetes számok
halmaza, melybe a nulla, és a pozitív egész számok tartoznak. Jele: N.
Ez azonban elég szûkös számhalmaz, hiszen már az alapmûveletek
mindegyikét sem tudjuk elvégezni benne. Gondoljunk csak arra,
hogy egy kisebb számból szeretnénk egy nagyobb számot kivonni.
Az eredmény nincs benne ebben a halmazban, hiszen negatív értéket
fogunk kapni. Világos tehát, hogy ki kell bõvíteni a számhalmazt. Ez-
után következik az egész számok halmaza, amibe már a negatív egé-
szek is beletartoznak. Jele: Z. Ez még mindig kevés, hiszen az osztás
nem végezhetõ el benne egyértelmûen (6 : 5 = 1,2). A problémán segít
a racionális számhalmaz, mely két egész szám hányadosaként felírha-
tó számokat is tartalmazza. Jele: Q. Ez azonban még mindig nem
elég, gondoljunk csak a végtelen, nem szakaszos tizedes törtekre,
vagy a legtöbb gyökvonásra. Egy újabb számhalmaz, az irracionális
számok halmaza már ezeken a problémákon is segít. Jele: Q*. Az elõb-
bi két halmazt együtt a valós számok halmazának nevezzük, ami a
középiskolában megismert legbõvebb számhalmaz. Jele: R.  Ezzel  a
számhalmazzal már mi is meg lehetünk elégedve, a legismertebb ma-
tematikai mûveleteket már el tudjuk végezni. Megjegyzem, hogy van
még egy számhalmaz, a komplex számok halmaza. Komplex szá-
moknak nevezzük az a+bi alakú számokat, ahol a és b is valós szá-
mok. Az a+bi komplex szám valós részén értjük a-t, képzetes részén
pedig b-t. Jele: C. Ennek ismerete azonban nem szükséges, csak a ma-
tematika tudomány szakembereinek kell eligazodni ebben a bonyo-
lult számhalmazban. Csak érdekességképpen említettem meg.

Ennyi bevezetõ után nézzük meg ténylegesen, hogy hogyan táro-
lódnak a különbözõ típusú számok a memóriában. Az elõzõk már sej-
tetik, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a számítógép milyen szá-
mokkal dolgozik. Ugyanis az egyik számhalmazzal esetleg gyorsan,
a másikkal sokkal pontosabban tud számolni. Ezért az sem mindegy,
hogy hogyan tárolódik a szám a memóriában. Mi alapvetõen két
számábrázolási módszerrel ismerkedünk meg. Az egyik az egész szá-
mok ábrázolására alkalmas, a másik pedig a valós számokkal foglal-

-  31 -

ELMÉLETI ALAPOK



kozik. Kezdjük talán a könnyebbel, az egész számok tárolásának
problémájával.

Fixpontos számábrázolás

Mint már arra utaltam, elsõsorban az egész számok tárolásának a
módszere ez. A kettedes vesszõ fix helyen van, a szám utolsó számje-
gye után. Mivel mindig itt van, ezért ezt nem kell tárolni. A tárolás-
hoz két bájtot használunk fel, azaz 16 biten ábrázoljuk a számot.

A legnagyobb szám ami így ábrázolható: 216 = 65536. Váltsuk át a
tanult módon azt a tízes számrendszerbeli számot, amit ábrázolni
szeretnénk ezzel a módszerrel. Ezután írjuk le, és pótoljuk ki balra
annyi nullával, ahány számjegy hiányzik a 16 bit kitöltéséhez. Néz-
zünk egy feladatot, legyen adott a következõ szám:

9872 = 100110100100002

A fixpontosan ábrázolt alakja pedig tizenhat biten:
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ha negatív egész számot kell ábrázolni, akkor alkalmazzuk az

úgynevezett kettes komplemens kódot. Ez azt jelenti, hogy elsõ lépés-
ként ábrázoljuk az adott negatív egész szám abszolút értékét. Utána
minden bitet állítsunk az ellentettjére (invertálás), végül a legkisebb
helyi értéken adjunk hozzá egyet. Tekintsük a következõ negatív
egész számot: - 7391. Ennek abszolút értéke tehát:

7391 = 1110011011111

A lépések a következõk:
Abszolút érték: 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Invertálás: 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1 hozzáadása: + 1
Az eredmény: 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

Mint láthattuk, ez a módszer nem nehéz. Azonban a programozó-
nak alaposan meg kell gondolnia, hogy mikor milyen módszert vá-
lasz, mert mindegyiknek megvan az elõnye, és a hátránya is. A fix-
pontos számábrázolás elõnye, hogy gyors, de a hátránya viszont az,
hogy kis számokra alkalmazható. A 65536 a számítástechnikában kis
számnak számít. Így könnyen túlcsorduláshoz vezethet ez a módszer,
ha nem figyelünk kellõképpen.
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A túlcsordulás (overflow) a következõt jelenti: kódolás és mûvelet-
végzés közben a legmagasabb helyi érték kiszámítása után még kép-
zõdhet olyan adat, amit „tovább kellene vinni” a következõ helyi ér-
tékre, ami viszont nincs. Ezt nevezzük túlcsordulásnak. Ez az adat el-
veszik, mert a tárolására nincs hely.

Lebegõpontos számábrázolás

Valós számok ábrázolására használják a programozók. A módszer
alapja az, hogy minden szám felírható normál alakban. Tízes szám-
rendszernél ez azt jelenti, hogy minden szám egy kéttényezõs szor-
zatként írható fel. Az elsõ tényezõ egy 1 és 10 közé esõ valós szám, a
második pedig az alapszámnak, azaz a tíznek, valamilyen egész kite-
võs hatványa. Például: 345,78 = 3,4578 x 102. Az elsõ tényezõt man-
tisszának (m), a tíz hatványkitevõjét pedig karakterisztikának (k)
hívjuk. Az elõzõ példában: m = 3,4578, k = 2.

Kettes számrendszerben is természetesen igaz az elõbbi megállapí-
tás, azaz minden kettes számrendszerbeli szám felírható normál alak-
ban: N = m x 2k. Az alapszám mindig 2, így azt nem kell tárolni. Ele-
gendõ tehát csak a mantisszát, és a karakterisztikát tárolni. A tárolás-
hoz a programozók 4 - 8 bájtot használnak, mi hat bájton nézzük meg
az ábrázolást. Az sem egységes, hogy a normalizálás milyen legyen.
Két típusa terjedt el a programozók körében, 0-ra normalizálás, illet-
ve 1-re normalizálás. Ez azt jelenti, hogy a kettedes vesszõ elõtt 0,
vagy 1 legyen.

Nézzük például az 1101011,1011012 számot. Ennek a kétféle norma-
lizált alakja a következõ:

0-ra normalizált: 0,1101011101101 x 27

1-re normalizált: 1,101011101101 x 26

A többféle módszer közül mi válasszuk ki a 4 bájtos, 1-re normali-
zált módszert, és ismerkedjünk meg vele közelebbrõl. Tehát 4 bájton,
azaz 32 biten ábrázoljuk a számot. A legfelsõ biten (balról az elsõ) a
mantissza elõjelét tároljuk. Ha pozitív, akkor 0, ha pedig negatív, ak-
kor 1 kerül ide. A karakterisztika elõjelét külön biten nem tároljuk, he-
lyette kinevezünk egy értéket nulla pontnak. Ez az érték a 127 = 0111
1111. Ha a karakterisztika pozitív, akkor hozzáadjuk a nulla ponthoz,
ha pedig negatív, akkor levonjuk a nulla pontból a karakterisztika ér-
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tékét (kettes számrendszerben). Ezzel a módszerrel úgynevezett egy-
szerû pontosságot érhetünk el, amit az IEEE Standard for Binary
Floating-Point Arithmetic szabvány vezetett be. Az elõjel bittõl jobb-
ra 8 biten tárolódik a karakterisztika, majd ettõl jobbra a mantissza. A
mantissza jegyeit nullákkal kell feltölteni szükség esetén, azaz, ha
nincs annyi számjegye, mint ahány bit rendelkezésre áll. A mantissza
beírását és feltöltését szintén balról jobbra végezzük. Fontos, hogy
mivel a mantissza elsõ jegye mindig 1, ezért ezt nem tároljuk (nye-
rünk 1 bitet)! Végezetül nézzünk egy konkrét számábrázolást ezzel a
módszerrel. Legyen adott a következõ kettes számrendszerbeli szám:
11100101100,1011.

Normál alak: 1,11001011001011 x 210

Mantissza: 1,11001011001011
Karakterisztika: 10 = 1010
Karakterisztika tárolt alakja: 0111 1111 + 1010 = 1000 1001
A lebegõpontosan tárolt szám tehát a következõ:
0 10001001 11001011001011000000000

BCD kódrendszer

Binary Coded Decimal. Alapelve, hogy a tízes számrendszerben
felírt számot számjegyenként binárisan, négy helyi értéken felírjuk.
Ezt követõen egymás mellé balról jobbra leírjuk a kapott kettes szám-
rendszerbeli számokat. Legyen például a kódolandó szám a 763, en-
nek BCD kódja:

7 = 0111
6 = 0110
3 = 0011
763 = 0111 0110 0011

ASCII  kódrendszer

American Standard Code for Information Interchange. Egységesí-
tett kódrendszer, amelyben a különféle karakterekhez (vezérlõkarak-
terek, betûk, számok, írásjelek) bináris kódokat rendelnek. Összesen
256 darab kód kiosztására van lehetõség. Ebbõl 0-127-ig tart az ún.
alap karakterkészlet (az angol abc kis- és nagybetûi, számjegyek, írás-
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jelek), 128-255 között pedig az ún. kiegészítõ karakterkészlet (ékeze-
tes betûk, az angolban nem létezõ egyéb betûtípusok, vonalrajzoló
karakterek). Az egyes kódok kiolvashatok a következõ táblázatokból.
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17. ábra: ASCII kódtábla - 7 bit
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18. ábra: ASCII kódtábla - kiterjesztett



EBCDIC kódrendszer

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Olyan nyolc
bites kódkészlet, amely szöveg, grafika, és vezérlõkarakterek ábrázo-
lását teszi lehetõvé a számítógépeken. A 8 bit fel van osztva két 4 bi-
tes részre. Az elsõ a zónarész, a második pedig a számrész. A karak-
tercsoportokat a zónarésszel, a karaktereket a számrésszel tudjuk
azonosítani. A számrészben az tárolódik, hogy a karakter hányadik
helyen van a csoporton belül (az angol abc szerint). A számok eseté-
ben pedig a számrész maga a szám. Tizenhat zóna, és tizenhat szám-
rész van, így összesen 256 féle karakter ábrázolására alkalmas ez a
kódrendszer. Egy karakter kódját a következõképpen kapjuk meg: a
táblázatban megkeressük a karaktert, majd kiolvassuk a zónarészt,
utána a számrészt. Ezeket leírjuk ebben a sorrendben, majd átváltjuk
kettes számrendszerbe.
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19. ábra: EBCDIC kódtábla



Most nézzünk egy kódolási feladatot, a kiválasztott szöveg legyen
a következõ: Informatika1985 = C9 95 86 96 99 94 81 A3 89 92 81 F1 F9
F8 F5 = 11001001 10010101 10000110 10010110 10011001 10010100

10000001 10100011 10001001 10010010 10000001 11110001
11111001 11111000 11110101.

Unicode

Az ASCII és leszármazottaival (ISO Latin-1, ISO Latin-2) ellentét-
ben egy 16 bites karakterkészlet, amelybe sok nyelv karakterkészletét
belevették. Ez azt jelenti, hogy összesen 216 = 65536 karaktert képes
ábrázolni. Ezzel elérhetõ, hogy a régebbi karakterkészletek által nem
tartalmazott jeleket is kódolni lehessen ugyanazon karakterkészleten
belül. Eddig ugyanis a meglévõ karakterkészleteket mindig bõvíteni
kellett, illetve újat kellett létrehozni ahhoz, hogy a számítógépek pél-
dául az ékezetes betûket megfelelõen tudják kezelni. Ez a kétségkívül
hátrány megnehezítette a különbözõ programok egymással való
kommunikációját, illetve az ékezetes nyelveken megírt dokumentu-
mok ábrázolását. A Unicode karakterkészlet használata esetén akár
görög karaktereket is használhatunk. Az Unicode rendszer mostaná-
ban van elterjedõben. Egyes böngészõk, illetve a Java programozási
nyelv már támogatják a használatát.

Logikai alapfogalmak

A számítógép elektronikus mûködésû, így áramkörökbõl épül fel.
Ezek közül alapvetõ szerepük van azoknak az áramköröknek, ame-
lyek valamilyen logikai összefüggést fejeznek ki. Ezeknek a logikai
áramköröknek az építõkövei az úgynevezett kapuáramkörök. A ka-
puáramköröknek két állapota lehetséges, egy nyitott és egy zárt álla-
pot, mely állapotok a logikai igennek illetve nemnek felelnek meg. A
legegyszerûbb áramköri elem, melynek két állapota lehet, az egyállá-
sú kapcsoló, mely bekapcsolva vezeti az áramot, kikapcsolva pedig
nem. A logikai kapuk tehát olyan elektronikai alkatrészek, amelyek-
nek 1 vagy 2 bemenetük és 1 kimenetük van.

Most tekintsük át röviden a matematikai logika néhány alapvetõ
fogalmát, és mûveletét.
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Matematikai logika
A matematika azon területe, amely ítéletekkel, állításokkal foglal-
kozik. Ezek pedig igazak, vagy hamisak lehetnek.

Ítélet
Olyan állítás (predikátum), kijelentés, amelyrõl egyértelmûen el-
dönthetõ, hogy igaz (I) vagy hamis (H).

Elemi ítélet
Azok az ítéletek, amelyeket nem bonthatunk fel egyszerûbb ítéle-
tekre.

Összetett ítélet
Olyan ítélet, mely felbontható elemi ítéletekre.

Logikai érték
Az igaz, vagy hamis kijelentéshez tartozó érték számjegyekkel ki-
fejezve. Igaz (I) = 1, hamis (H) = 0.

Ítéletmûvelet
Ítéletmûveletnek nevezzük az olyan mûveletet, amelyet ítéleteken
végrehajtva ismét ítéleteket kapunk és a kapott ítélet logikai érté-
két a komponensek logikai értékei, valamint a végrehajtott mûve-
letek egyértelmûen meghatározzák.

Logikai változó
Olyan változó, melynek két lehetséges értéke van, 1 és 0. A logikai
változó értéke 1, ha az esemény bekövetkezik (ha az állítás igaz), és
0 az ellenkezõ esetben (ha az állítás hamis).

Elemi logikai mûveletek
Elemi logikai mûveleteknek nevezzük azokat az „igaz” és
„hamis”értékekkel végzett mûveleteket, melyek ésszerûen tovább
nem egyszerûsíthetõek, nem érdemes azokat más összetevõkbõl
összerakni.

Elemi logikai mûveletek

Az eddigi ismereteink birtokában tekintsünk át néhány egysze-
rû logikai mûveletet. Természetesen csak olyan mélységben,
amennyire feltétlenül szükség van ahhoz, hogy megértsük a szá-
mítógép döntéseinek folyamatát. A továbbiakban az ítéleteket az
abc nagybetûivel jelöljük, a logikai értékeket pedig az 1-el (Igaz), il-
letve a 0-val (Hamis).
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A NEM (NOT, negáció, tagadás) mûvelet
Az a logikai mûvelet, amely az ítélet logikai értékét az ellenkezõjé-
re változtatja. A NEM kapu tehát egy olyan elektronikai alkatrész,
amelynek egy bemenete és egy kimenete van. 1-es bemenõ jel ese-
tén nullát bocsát ki, nulla bemenõ jel esetén pedig 1-est.
Igazságtáblázata: Áramköre:

A Not A
1 0
0 1

Az ÉS (AND, konjunkció, szorzás) mûvelet
Eredménye igaz, ha mindkét ítélet logikai értéke igaz, minden más
esetben hamis. Az ÉS kapu tehát egy olyan elektronikai alkatrész,
amelynek két bemenete és egy kimenete van. A két bemenõ jelbõl
1-est állít elõ, ha mindkét bemenõ jel 1-es volt, minden más esetben
pedig nullát (hiszen 1 x 1 = 1, 1 x 0 = 0, 0 x 1 = 0, 0 x 0 = 0).

Igazságtáblázata: Áramköre:

A B A and B
1 0 0
0 1 0
0 0 0
1 1 1

A VAGY (OR, diszjunkció, összeadás) mûvelet
Eredménye hamis, ha mindkét ítélet logikai értéke hamis, minden
más esetben igaz. A VAGY kapu tehát egy olyan elektronikai alkat-
rész, amelynek két bemenete és egy kimenete van. A két bemenõ
jelbõl 0-t állít elõ, ha mindkét bemenõ jel 0 volt, minden más eset-
ben pedig 1-t (hiszen 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2 de ez
1 nagyobb csoportot ad, így az eredmény 1).

-  40 -

ELMÉLETI ALAPOK

20. ábra: Not áramkör

21, ábra: And áramkör



Igazságtáblázata: Áramköre:
A B A or B
1 0 1
0 1 1
0 0 0
1 1 1

Összetett logikai mûveletek

Az elõzõekben tárgyalt ún. elemi logikai mûveleteken kívül még
számos logikai mûvelet létezik. A három alapvetõ logikai mûveletbõl
kialakított összetett mûveletekkel minden további logikai mûvelet ki-
fejezhetõ. Tehát bármilyen mûveletet, számítást elvégzõ áramkör fel-
építhetõ NEM kapuk, ÉS kapuk illetve VAGY kapuk megfelelõ össze-
építésével. Ezek közül tekintsünk most további három, jellegzetes lo-
gikai mûveletet.

A KIZÁRÓ VAGY (XOR) mûvelet
Eredménye akkor és csak akkor igaz, ha a két állításnak különbö-
zõ volt a logikai értéke. Legegyszerûbben úgy fogalmazhatjuk meg
a tagmondatainkat, hogy mindkettõ elé a vagy szót illesztjük. Pél-
dául legyen a két állítás a következõ:

1. állítás: Boltba mentem.
2. állítás: Segítek festeni.

A XOR mûvelet eredménye: Vagy boltba mentem, vagy segítek fes-
teni (a kettõt egyszerre nem lehet csinálni).
Igazságtáblázata: Áramköre:

A B A XOR B
1 0 1
0 1 1
0 0 0
1 1 0
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22. ábra: Or áramkör

23. ábra: Xor áramkör



Az IMPLIKÁCIÓ (következmény) mûvelete
Eredménye akkor és csak akkor hamis, ha A igaz és B hamis, min-
den más esetben igaz. Ez tulajdonképpen egy Ha ... akkor szerkeze-
tû összetett állítás. Például: Ha van ecsetem, akkor tudok festeni.
Arról van tehát szó, hogy igazból nem következhet hamis.
Igazságtáblázata:

A B A imp B
1 0 0
0 1 1
0 0 1
1 1 1

Az EKVIVALENCIA mûvelete
Az A és B ítéletek ekvivalenciájának nevezzük azt az ítéletet,
amelynek logikai értéke akkor, és csak akkor igaz, ha A és B ítéle-
tek logikai értéke azonos. Igazságtáblázata:

A B A ekv B
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 1

Ezek voltak tehát az elemi, illetve összetett logikai mûveletek.
Természetesen az ítéletekkel az elõbb tanult mûveletek segítségé-
vel konkrét feladatokat is megoldhatunk. Egy kicsit szokatlan, de
ugyanúgy dolgozhatunk velük, mint ahogyan például a számok-
kal végzünk jól ismert mûveleteket (összeadás, kivonás, szorzás,
osztás, stb.).

Logikai kifejezések

A logikai kifejezésekben logikai értékek, ítéleteket jelölõ betûk, lo-
gikai mûveleti jelek és zárójelek szerepelnek. A logikai kifejezésekben
különbözõ jelöléseket láthatunk, ugyanis nem egységes jelrendszert
használnak a szakemberek (sajnos). Máshoz „szoktak” a matematiku-
sok, a fizikusok és megint máshoz a számítástechnikai szakemberek.
Mi most a legegyszerûbb jelrendszert használjuk, azaz az ítéleteket az
abc nagybetûivel, a logikai mûveletek jeleit pedig rövidítve, de kiírva
alkalmazzuk (not, or, and, imp, ekv).
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Ahogyan azt már a matematikában megszoktuk, a mûveletek vég-
rehajtásának meghatározott sorrendje van az „erõsség” szerint. Sza-
bály, hogy mindig az erõsebb mûvelettel kezdünk, aztán jönnek a
gyengébbek. Például elõször hatványozunk, utána szorzunk, végül
pedig összeadunk. Természetesen ez csak akkor igaz, ha nincsenek
zárójelek. A zárójelek használatának szintén megvannak a szabályai.
A matematikában tehát a mûveletek sorrendje a következõ (az erõ-
sebbtõl lefelé haladva): hatványozás - gyökvonás, szorzás - osztás, össze-
adás - kivonás.

A logikai mûveletvégzéseknek is megvannak a szabályai, erõsor-
rendje. Itt a következõ a sorrend, szintén az erõsebbtõl indulva a
gyengébb felé: Not, And - Or. Mivel ebbõl a három elemi logikai mû-
veletbõl bármilyen más logikai mûvelet elkészíthetõ, elég csak ennek
a három mûveletnek az erõsorrendjét letisztázni. Természetesen itt is
a zárójelek belépésével változhat a sorrend. Mindig a zárójelben lévõ
mûveleteket hajtjuk végre elõször. Ha az erõsorrend megegyezik, ak-
kor a balról jobbra haladás szabálya szerint végezzük a mûveleteket.
Egy logikai kifejezés értékének kiszámítását kiértékelésnek nevezzük.
Hasonlóan, mint a matematikában, itt is vannak azonosságok. A ma-
tematikában a legalapvetõbb azonosságok például a hatványazonos-
ságok, az úgynevezett nevezetes szorzatok, a logaritmus azonossá-
gai, a gyökvonás azonosságai, stb. A logikai mûveletek körében van-
nak egyszerûbb azonosságok, és vannak összetettebbek is. Most néz-
zünk meg egy-két azonosságot, szigorúan csak a példa kedvéért.

Egyszerûbb azonosságok: A and 0 = 0
A or 1 = 1

Összetett azonosságok: (A and B) or C = (A or C) and (B or C)
(A or B) and C = (A and C) or (B and C)
not (A and B) = (not A) or (not B)
not (A or B) = (not A) and (not B)

Az elõbbi azonosságokat természetesen be lehet bizonyítani, úgy, mint a
matematikai azonosságokat. Nekünk persze ez most nem feladatunk, mi csak
használjuk az egyszerûbb logikai mûveleteket. Az elõbb látott összetett azo-
nosságokat De-Morgan azonosságoknak hívjuk. Befejezésül nézzük meg egy
egyszerûbb logikai kifejezés kiértékelését.

(5 < 4) or (3 > 2) and (not (6 < 7) or (3 = 5)) = H or I and (H or H) =
H or I and H = I and H = H
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A feladat három részre tagolható, a zárójelek által határolt részek-
re (az and után egymásba ágyazott zárójeleket találunk, így a bel-
sõ zárójelekben lévõ logikai kifejezések értékét határozzuk meg
elõször). Kiértékeltük a zárójelekben lévõ kifejezéseket, utána
már csak egy zárójelünk maradt. Ezt kiértékelve, a balról jobbra
szabály alkalmazásával eljutottunk a helyes eredményhez, azaz,
a megadott logikai kifejezés értéke Hamis.
Ezzel befejeztük az elméleti alapok címû fejezetet, remélem nem

volt túl „ijesztõ” egyik témakör sem. Ennyi ismeretre mindenképpen
szükség van ahhoz, hogy a számítástechnikában középszinten meg-
feleljünk a kor követelményeinek, és megértsük a még ránk váró új
témaköröket.
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Hardver ismeretek

Bevezetõ

Ebben a fejezetben azokkal az eszközökkel ismerkedünk meg,
amelyeket rendszeresen használunk a mindennapos munkánk, szóra-
kozásunk során. Ezek ma már szorosan hozzátartoznak a mindenna-
pos mûszaki berendezéseinkhez, úgy, mint a televízió, mosógép,
DVD lejátszó, telefon, stb. Ha a nem is olyan távoli jövõbe tekintünk,
akkor még inkább fontosak lesznek az életünkbe a hardver eszközök.
Sok más mûszaki eszköz szerepét átveszik, a tanuláshoz és a munka-
végzéshez nélkülözhetetlenek lesznek. Már ma szinte összeolvad a
számítástechnika, szórakoztató elektronika, kommunikáció (telefon).
Olyan berendezések jelennek meg a piacon, amelyek használhatósá-
ga jóval több, mint számítógép. Híradásokban most is hallhatunk
olyan informatikai eszközökrõl, amelyek szinte „vezetik” egy család
háztartását. Irányítják a fûtést, a légkondicionálást, de a hûtõszek-
rényt is „megfigyelés alatt tartják”, ha valami kifogy belõle, rendel-
nek a fogyó készletbõl, stb. Ez tehát már most nem futurisztikus el-
képzelés, hanem valóság az egyre „inteligensebb” számítógép.

Ezek figyelembevételével mindenki beláthatja, hogy akár tetszik,
akár nem, ezek az eszközök jelen vannak. Használnunk kell õket,
nem szabad az újdonságoktól megijedni. A mérnökök igyekeznek
olyan eszközöket tervezni, amelyeket mindenki gyorsan, és könnye-
dén tud használni, hiszen csak így válhatnak a mindennapos élet ré-
szévé. A használatuk alól kibújni nem lehet, sohasem lehetett egy kor
mûszaki felfedezéseit mellõzni, mert akkor az adott ország lemaradt
a többiek gazdasági, társadalmi fejlõdésétõl. A ma felnövekvõ gene-
rációknak már természetes a korszerû, multimédiás eszközök hasz-
nálata. A mobiltelefont, számítógépet, digitális kamerát, fénymásolót,
Internetet rendszeresen használják a tanulmányaik során. Ez késõbb,
a leendõ munkahelyeiken tovább folytatódik, és adott esetben kibõ-
vülhet. Az „idõsebb” generáció pedig lassan megbarátkozik ezekkel
az eszközökkel, rájön, hogy alapvetõen értünk vannak ezek a készü-
lékek. A használatukat is elsajátítják, mert ez nem is olyan ördöngös
feladat. Ennyi bevezetõ után nézzük is meg szépen, sorban ezeket a
sokat emlegetett hardver eszközöket.
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A számítógép

Mielõtt meghatároznánk, hogy mit is nevezünk számítógépnek, te-
kintsünk át néhány fontos fogalmat. Ezekre a fogalmakra késõbb is
szükségünk lesz, más témaköröknél. Utána természetesen a számító-
gép fogalmát is letisztázzuk.
Hardver

Az angol hardware (fémáru, vasáru) szó terjedt el az informatiká-
ban a különbözõ számítástechnikai eszközök, alkatrészek össze-
foglaló elnevezésére. Tehát a hardver nem más, mint a számító-
gép fizikailag megfogható, tapintható összes alkatrésze, illetve
tartozéka.

Hardver erõforrás
A számítógépes hálózatok megjelenésével, elterjedésével függ ösz-
sze ez a fogalom. Olyan hardver eszközök tartoznak ide, amelyek
közvetlenül nincsenek beépítve egy munkaállomás számítógépé-
be, de hálózaton keresztül elérhetõk, és használhatók. Például, ha
olyan gép elõtt ülünk, amelyhez nincs nyomtató csatlakoztatva, de
a hálózatban van egy központi nyomtató, akkor mégis tudunk
nyomtatni. Természetesen csak akkor, ha a megfelelõ jogokkal is
rendelkezünk.

Szoftver
Az angol software (program) szót használják az informatikában
minden olyan szellemi termék összefoglaló nevére, amely szüksé-
ges a számítógép mûködéséhez, használhatóságához. Ilyenek pél-
dául a különbözõ operációs rendszerek, szövegszerkesztõ progra-
mok, játékok, médialejátszó programok, stb.

Szoftver erõforrás
Ugyanúgy, ahogyan a hardvernél, itt is azok a szoftverek tartoznak
ide, melyeket egy másik gép elérésével használunk, a hálózat segít-
ségével.

Számítógép
Ezek  után  már  meghatározhatjuk,  hogy  mi  is  az  a  számítógép.
Nem is olyan egyszerû a dolog, hiszen a látszattal ellentétben a
számítógép nem egy tárgy, annál sokkal több. Ha barkóbáznánk,
és a feladvány a számítógép lenne, nem a tárgyhoz kellene sorol-
nunk, hanem a fogalomhoz. A számítógép tehát a hardver eszkö-
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zök és a szoftver erõforrások összessége. Egy számítógép mûkö-
déséhez mindkettõ egyenlõ mértékben szükséges. A gép szoftver
nélkül olyan, mint egy ember lélek nélkül, csak egy használha-
tatlan váz.

Számítógép generációk

A számítógépeket fejlettségi fokuk szerint öt csoportba sorolhat-
juk, melyek a következõk:
Elsõ generációs gépek

Elektroncsöves gépek, melyek 1945 - 55 között készültek. Ezek a
gépek csak hardverbõl álltak. Ilyen volt például az ENIAC,
EDVAC, UNIVAC. Csak gépi kódban lehetett programozni.

Második generációs gépek
Tranzisztoros gépek, 1955 - 65 között készültek. Ezeket már magas
szintû programozási nyelveken programozni lehetett.

Harmadik generációs gépek
Integrált áramkörös gépek, 1965 - 72 közötti idõszakra jellemzõek.
Megjelentek az operációs rendszerek, újdonság a modularitás is. A
hardver elemek önálló egységekbõl, modulokból épülnek fel.

Negyedik generációs gépek
Mikroprocesszoros gépek, az 1970-es évek második felétõl készül-
tek. Úgynevezett VLSI (Very Large Scale Integration = nagyon ma-
gas integráltsági fok) felépítésû lapkák (chipek) jelentek meg. A
szoftverek oldaláról megjelentek a többfelhasználós, idõosztásos
rendszerek.

Ötödik generációs gépek
A mai gépek chipjei már sokmillió alkatrészbõl állnak. Jelentõsen
növekedett a sebességük is, megjelentek a hálózatok. Egyes néze-
tek szerint valójában ezek a gépek is negyedik generációs gépek,
hiszen logikailag ugyanúgy mûködnek. Majd csak a logikailag
másként mûködõ gépek lesznek az igazi ötödik generációs gépek.

Számítógép típusok méret szerint

A számítógépeket feloszthatjuk a méretük szerint is. Ma igen sok-
féle méretû számítógép létezik a kereskedelemben. Természetesen a
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méret a gép felhasználási területét is elõrevetíti. Olyan gépet ve-
gyünk, ami a célunknak megfelel. A kis gépek elsõsorban a hordoz-
hatóságot helyezik elõtérbe, autók navigálása, stb. A közepes méretû
gépeknél is fontos a hordozhatóság, üzletemberek használják elsõsor-
ban. A nagyobb asztali gépek pedig otthon, szórakozásra, játékra,
munkára alkalmasak. Ezek után nézzük a méret szerinti felosztást.
1) PDA (Personal Digital Assistant)

A legkisebb számítógép. Mint a neve is utal rá (digitális személyi
titkár), olyan kis géprõl van szó, amit bárhová könnyen magunk-
kal vihetünk. Felépítésük a következõ:
minden gép lelke az alaplap, arra fixen
ráintegrálva a processzor, a ROM, a
RAM, infra, Bluetooth, WiFi, csatlakozók,
bõvítõkártya helyek és ehhez csatlakozik
az érintõképernyõ, az akkumulátor és az
összes gomb. Persze nem mindegyiken
érhetõ el az összes csatlakozási lehetõség,
ez elsõsorban az ártól függ. A legfonto-
sabb ügyeinket intézhetjük, vagy akár az
autó navigálására is használhatjuk. Fo-
gyasztása kicsi, persze a teljesítménye
sem nagy. Az asztali gépekkel kompatibi-
lis, használata egyszerû. A képernyõje
érintõs, azaz, adatokat bevinni úgy kell,
hogy a megfelelõ helyen megérintjük a
képernyõt. Az egeret egy kis mini toll helyettesíti, ami fém, vagy
mûanyag (stylus = íróvesz-
szõ). Ha szöveget szeret-
nénk beírni, akkor a mini
billentyûzet gombjait érint-
jük meg a stylus-al.

2) Tablet PC
Olyan Windows XP Tablet
PC Edition operációs rend-
szerrel ellátott hordozható
számítógép, mely érintõ-
képernyõvel, kézírásfelis-
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merési technológiával, valamint a legtöbb esetben elforgatható, il-
letve külön csatlakoztatható billentyûzettel rendelkezik.

3) Palmtop
Egészen kis méretû számítógép, elfér akár egy zsebben is. Egysze-
rû feladatokra és kevés adat tárolására használható.

4) Notebook
A laptopnál kisebb méretû
hordozható számítógép, ál-
talában kényelmesen elfér
egy aktatáskában.

5) Laptop
Síkkijelzõkre alapozott tele-
pes, hordozható számító-
gép. A múlt évtizedekben a
lapos kijelzõk terén számos
technológia látott napvilá-
got, mégis mindmáig csak a
folyékonykristály technoló-
gia érte el a szükséges ipari
fejlettséget (LCD - Liquid
Crystal). A kijelzõ az ilyen gépek legköltségesebb alkatrésze.

6) Asztali számítógép
Pillanatnyilag a legelterjedtebb számítógép, az
irodák és a háztartások legnagyobb részében
ilyen gépek találhatók. Az igaz, hogy az áramfo-
gyasztásuk a legnagyobb, de a teljesítményük is
a  legnagyobb.  Ha  az  LCD  kijelzõk  olcsóbbak
lesznek, a hordozható gépek kiszoríthatják ve-
zetõ szerepébõl. Jelenleg azonban munkára, já-
tékra, média lejátszásra a legalkalmasabb,
mindez  elérhetõ  áron.  Az  oktatásban  is  nagy
szerepet játszanak, de a hordozható számítógé-
pek elõretörésével a szerepük itt is gyengülhet a
jövõben. Persze, azért még sok idõnek el kell tel-
nie ahhoz, hogy minden oktatási intézményben
a tanulók munkaasztalán hordozható számító-
gépek legyenek.
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Alaplap

Miután letisztáztuk, hogy mit is nevezünk számítógépnek, áttekin-
tettük röviden a fejlõdésük fõbb állomásait, végül méretük szerint
osztályoztuk õket, most nézzük meg a számítógép legfontosabb al-
katrészeit. Kezdjük mindjárt az alaplappal, nem véletlenül.

A számítógép legfontosabb hardver alkatrésze, ezért kiválasztá-
sakor nagy gonddal járjunk el. Általában négyzet, vagy téglalap ala-
kú préselt mûanyag lemez,
melyen áramkörök, foglalatok
és egyéb alkatrészek helyez-
kednek el. Ma már sok gyártó
sokféle alaplapot kínál külön-
bözõ árakon. Elég nehéz el-
igazodni ebben a túlkínálat-
ban, ne szégyelljük szakember
tanácsát kérni! Azért rendkí-
vül fontos a megfelelõ alaplap
kiválasztása, mert ez a késõb-
bi bõvíthetõséget nagymér-
tékben eldönti, meghatározza.
Természetesen a célunknak
leginkább megfelelõ alaplapot válasszunk. Más típus ajánlatos
munkára, más a játékokra, és megint más hálózat üzemeltetésére.
Most tekintsük át, hogy milyen alkatrészek találhatók az alaplapon,
és ezeknek mi a feladata.
1) Alaplapi lapkakészlet (chipset)

A chipset tulajdonképpen néhány IC (integrált áramkör), ami az
alaplap mûködésében kulcsfontosságú. A nagy elektronikai gyár-
tók készletben kínálják ezen alaplapi vezérlõáramköreiket, melyek
a legtöbb esetben az alaplapra vannak építve. Legismertebb gyár-
tók az Intel, Via, SiS, és az nVIDIA. A chipset sok feladatot lát el, a
legjellemzõbbek a következõk:

memória vezérlése
háttértárak illesztése és vezérlése
valós idejû óra vezérlése (Real Time Clock)
közvetlen memória hozzáférés (DMA) vezérlése
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Infravörös átvitel vezérlése (IrDA)
billentyûzet vezérlése
USB portok vezérlése
energiatakarékos üzemmódok kezelése (ACPI)
AGP port vezérlése
PCI bridge vezérlése
CMOS memória kezelése

2) Processzor (CPU) foglalat
Slotos (hosszúkás) vagy socketes (négyzet alakú) foglalatok ter-
jedtek el a processzor befogadására. A processzort csak egyféle-
képpen lehet belehelyezni, ne erõltessük. Soha ne feledkezzünk
meg a rögzítésrõl. A processzorok fejlõdése eredményeképpen
az eltérõ típusú processzorok más-más foglalatban kapcsolód-
hatnak az alaplaphoz:

Slot1 - Pentium II, Pentium III és Celeron processzorokhoz
Slot2 - Pentium II, Pentium III és Xeon processzorokhoz
SlotA - Athlon és Duron processzorokhoz
SlotM - Itanium, Itanium 2 processzorokhoz
SocketA - Athlon és Duron processzorokhoz
Socket7 - Pentium, AMD K6, K6-2, K6-3 processzorokhoz
Socket370 - Pentium III, Celeron I, Celeron II processzorokhoz
Socket423/478 - Pentium IV processzorokhoz
Socket603/604 - Xeon processzorokhoz
Socket754/940 - Athlon 64, Opteron processzorokhoz

3) Memória foglalatok
A fizikai memória modulok fogadására szolgálnak. Az alaplapokon ál-
talában 2-4 DIMM slot van, amelyekbe a dokumentáció által megadott,
sorrend szerint csatlakoztathatók a memóriamodulok. Alapszabályként
elmondható, hogy egyetlen modul esetén a 0. bankot kell használni. Ez
néhány alaplapnál megtréfálhat bennünket, mert elõfordul, hogy a 0. lo-
gikai memóriabank valójában a legnagyobb (és nem a legkisebb) sorszá-
mú slothoz tartozik. Fizikailag különbözõ méretûek, hiszen a memória-
modulok is más-más méretûek. A négy foglalattípus tehát a következõ:

EDO (ma már nincs ilyen) foglalat
SD (Synchronous Dynamic) foglalat
DDR (Double Data Rate) foglalat
RD (Rambus Dynamic) foglalat
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4) Bõvítõkártya helyek
A mai alaplapok legnagyobb részét elfoglalják a bõvítõkártyáknak
szánt foglalatok. A mostanában gyártott alaplapokhoz alapvetõen
három típusú kártya használható, az ISA, PCI és az AGP. Mára az
újabb alaplapokban már csak a két utóbbi típus található meg, és
szinte teljesen eltûntek a korábbi szabványok (EISA, VL MCA kár-
tyák). Némelyik alaplap több, némelyik kevesebb bõvítõkártyát
tud fogadni. Egyes alaplapok akár nyolc, míg mások csak egy-két
bõvítõkártya fogadására alkalmasak.

5) Külsõ csatlakozók
Az alaplaphoz szabványos csatolókon kapcsolódik a billentyûzet
és az egér, valamint más perifériák (nyomtató, modem, scanner,
hangszóró, stb.). A mára elterjedté vált ATX alaplapokon a követ-
kezõ külsõ csatlakozási lehetõségek találhatók:

PS/2 (Personal Computer System/2) - billentyûzet, egér csatlakozá-
sához használható.
COM ( COMmunication) - soros kapu, egér, modem csatlakozá-
sához alkalmazható, de az egerek ma már az USB porton át csat-
lakoznak a géphez.
USB (Universal Serial Bus) - szinte minden eszköz csatlakoztat-
ható ezen a kapun keresztül. Régebben az 1.1-es szabványa léte-
zett (12 Mbit/sec), ma már azonban a jóval gyorsabb 2.0-ás
szabvány az elterjedt (480 Mbit/sec).
IEEE 1394 - ún. FireWire soros átviteli szabvány. Elsõsorban
multimédia alkalmazások kezelésére alkalmas. Scanner, kamera
stb. köthetõ össze a felhasználásával. Ez az átviteli rendszer 400
Mbit/sec adatsebességig használható, várhatóan 1600 Mbit/sec
értékig is kiterjed. A rendszer dinamikusan konfigurálódik, az
egységek mûködés közben felkapcsolhatók vagy eltávolíthatók
a rendszerbõl.
LPT (Local Paralel Transmission) - párhuzamos kapu, nyomtatók
csatlakozására alkalmas, de mára veszített a jelentõségébõl, hi-
szen a nyomtatók is USB kaput használnak.
Infra port - az egyik legmodernebb csatlakozófelület, mely segít-
ségével elérhetõvé válik, hogy csatlakozókábelek használata
nélkül kommunikálhasson a számítógép a különbözõ részegy-
ségeivel. Az infravörös a színképben a vörös szín alatt elhelyez-
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kedõ fény. Az emberi szem számára láthatatlan, de az ilyen el-
ven mûködõ vevõk képesek ezen jelek érzékelésére. A moder-
nebb alaplapok már tartalmazzák ezen csatlakozófelületet, me-
lyet az úgynevezett WAP (Wireless Application Protocol) rend-
szerben üzemelõ mobiltelefonok használtak ki elõször. A csatla-
kozóport kényelmes, megbízható, és még a légköri zavarok elle-
nére sem interferálódik a kapcsolati jel.
Game (játék) port - különleges kommunikációs kapu. A botkor-
mányok (Joystick) mûködéséhez tervezték, de mivel nem fordul
elõ az összes számítógépen, így a hangkártyák is tartalmazzák.
UTP (Unshilded Twisted Port) - elsõsorban a telefonos kommuni-
káció alapvetõ eszköze. A hálózatra csatlakozás kapuja, ma már
majdnem minden alaplapon megtalálható ez a kapu.

6) Belsõ csatlakozók
A háttértárak csatlakozására szolgáló kapuk. Alapvetõen kétféle
ilyen port van, a hajlékony lemezes egységek (FDD - Floppy Disk
Drive) és a merev lemezes egységek (HDD - Hard Disk Drive) csat-
lakozója. A HDD-t röviden winchesternek, az FDD-t pedig floppynak
mondjuk. A CD meghajtók és a DVD meghajtók is a winchester ka-
pura köthetõk. Ezeket a portokat IDE portoknak (Integrated Device
Interface - Eszközre Integrált Felület) mondjuk. Ez olyan technika,
ahol a meghajtó áramkört közvetlenül a meghajtó egységre szere-
lik. Így lehet a legkisebb távolságot elérni a meghajtó és az elektro-
nika között, ami az adatátviteli sebesség növekedését eredménye-
zi. Új megoldásként jelentkezett a RAID port (Redundant Array of
Inexpensive Disks - Olcsó Lemezek Bõséges Tömbje). Egy-két korszerû
alaplapon már megtalálhatók az ilyen kapuk is. Akkor lehet rá
szükség, ha sok háttértárolót szeretnénk vezérelni a számítógé-
pünkkel (pl. 3 winchester, 1 CD olvasó, 1 CD író és 1 DVD meghaj-
tó). Alapesetben ugyanis maximum négy IDE eszköz köthetõ az
alaplapra.

7) Alaplapra integrált eszközök
A mai, korszerû alaplapokra egyre több eszközt közvetlenül ráépí-
tenek, integrálnak. A billentyûzet kapuja mindig is az alaplapon
volt, míg újdonságnak számít a videokártya, hangkártya, modem,
hálózati kártya alaplapra integrálása. Így, egy korszerû alaplapra
alig kell kártyát csatlakoztatni, már minden az alaplapon van.

-  53 -

HARDVER ISMERETEK



8) Tápellátás csatlakozó
A tápegységbõl jövõ kábel csatlakozási pontja. Az AT tápegységek
esetén a négy fekete kábelnek középre kell kerülnie. A mai ATX-es
alaplapok már energiatakarékosak is, persze csak megfelelõ ATX-
es számítógép házba szerelhetõ.

9) A számítógépház paneljeinek csatlakozói
Ezek a kis tûs csatlakozók a számítógépház elején lévõ LED-eknek
és kapcsolóknak a csatlakozói. Sorrendjük az alaplapra van nyom-
tatva, de ha nincs, a dokumentációban megtaláljuk a helyes csatla-
kozási módot.

10) Ventilátor csatlakozók
Az ATX-es alaplapokon 1-4 darabot találunk belõlük. A fordulat-
számmérõs ventilátorok csatlakozóit kell ide illesztenünk.

11) Jumperek és DIP kapcsolók
A hardveres beállítások (processzor, BIOS reset stb.) eszközei, fel-
adatuk mindig a dokumentációban, egy helyen van összefoglalva.
A DIP kapcsoló (Dual In-Line Package - Duplakivezetéses Kapcsoló)
olyan kis méretû kapcsolók sorozata, melyek célja a perifériák jel-
lemzõinek beállítása. A jumper is a perifériák beállítására szolgáló
kapcsoló. Két állapota van, rövidzár és szakadás. A két állapot vál-
toztatása a jumper felhelyezésével illetve eltávolításával történik.

12) Elem
A CMOS memóriához és a belsõ órához biztosítja a feszültséget. A
CMOS tartalmazza a számítógép alapbeállításait, mint pl. winches-
ter, floppy típusa, stb. A CMOS technológia (Complementary Metal-
Oxide Semiconductor - Komplementer Fém-Oxid Félvezetõ) ideális
olyan áramkörök készítésére, amelyek nem a hálózatról, hanem
akkumlátorról vagy telepektõl nyerik energiaellátásukat.

13) Buszrendszer
Az alaplapi buszrendszer a processzor és a kártyák közötti
kommunikációt szolgálja. Feladatkörébe az információk, jelek
egyik pontról a másikba juttatása tartozik. A buszok mûködése
igen bonyolult, ugyanis meg kell oldani az adatáramlásban
résztvevõ eszközök kijelölését, az adatátvitel irányát és a mû-
ködés összehangolását. Mindhárom funkcióért a processzor a
felelõs. Nézzük meg a buszok szerkezetét, de csak olyan mély-
ségben, amire feltétlenül szükségünk lehet. A továbbított infor-
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mációtól függõen három buszt különböztetünk meg, melyek a
következõk:

Adatbusz - az eszközök közötti adatátvitelt szolgálja, tehát ezen
a sínen adatok közlekednek.
Címbusz - az eszközök címzését szolgálja, illetve azok elérési cí-
meit továbbítja rajta a processzor.
Vezérlõbusz - minden mûveletet vezérlõjelek bonyolítanak le, és
ezen a sínen történik a továbbításuk.

A buszokat feloszthatjuk a hatáskörük szerint is:
Helyi busz (Local Bus) - rendszerint egyedi kialakításúak, általá-
ban egy nyomtatott kártyán vagy egy chipen belül helyezked-
nek el, belsõ jeleket továbbítanak, melyek a kártyán kívül nem
használhatók.
Rendszer busz (System Bus) - kártyák összeköttetésére szolgálnak,
rendszerint szabványosak. A szabvány magába foglalja az elekt-
romos és a mechanikai specifikációkat, valamint az információ-
csere szabályait.
Rendszer közötti busz (Intersystem Bus) - számítógéprendszereket
köt össze. Az összekötött rendszerek számítógép hálózatokat al-
kotnak.

A buszoknak két fontos jellemzõjük van, a szélesség (bus width) és
a mûködési frekvencia. E kettõ szorzataként megkapjuk az átviteli
sebességet (transfer rate). A szélességet bitben vagy bájtban adjuk
meg, a frekvenciát pedig MHz-ben. Például a PCI busz esetén:

Szélesség: 32 bit = 4 byte
Frekvencia: 33 Mhz
Átviteli sebesség: 4 x 33,3 = 133 Mbyte/sec.

Minden buszt egy idõben egyszerre csak egy eszközpár hasz-
nálhat. A használatot valamelyik eszköznek kezdeményeznie
kell, ellenkezõ esetben a kapcsolat nem jöhet létre. A kezdemé-
nyezõ eszközt aktív eszköznek nevezzük, míg a kezdeménye-
zettet passzívnak. A processzor feladata, hogy kiértékelje me-
lyik eszköz nyújtotta be elsõként az igényét, és annak adja a
kezdeményezési jogot. A különbözõ buszokat síneknek is ne-
vezzük, ezért úgy mondjuk, hogy a számítógépek felépítése sín
rendszerû. Befejezésül nézzük meg, hogy milyen busztípusok
voltak, illetve vannak. Az átviteli sebességek is láthatóak, ame-
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lyeket az elõzõekben említett módszerrel kiszámoltunk. Jól lát-
szik az ugrásszerû sebességnövekedés.

XT (eXtended Technologie) - 4,77 Mbyte/sec
ISA 8 bit (Industry System Application) - 8 Mbyte/sec
ISA 16 bit (Industry System Application) - 16 Mbyte/sec
EISA (Extended Industry System Application) - 32 Mbyte/sec
VESA (Video Electronics Standard Association) - 133 Mbyte/sec
PCI (Peripherial Component Interconnect) - 133 Mbyte/sec
AGP 4x (Accelerator Graphics Port) - 1 Gbyte/sec
AGP 8x (Accelerator Graphics Port) - 2 Gbyte/sec
PCI Express - 4 Gbyte/sec

Ma tulajdonképpen csak két buszrendszert használunk, a PCI és az
AGP rendszereket. Az AGP és a PCI Express csak a grafikus kártyák
befogadására szolgáló busz. A PCI Express most van kialakulóban,
elterjedése még csak a jövõben várható.
14) Tápfeszültség továbbítására szolgáló vezetékek
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Nagyon fontosak, hiszen árammal látják el a különbözõ egysége-
ket.

Processzor

A processzor (CPU - Central Processing Unit - Központi Feldolgozó
Egység) a számítógép azon
egysége, amely az utasítások
értelmezését és végrehajtását
vezérlõ áramköröket tartal-
mazza. A CPU az alaplapon
helyezkedik el, annak legfon-
tosabb része. Szokás a számí-
tógép „agyának” is nevezni,
melynek feladata a matemati-
kai mûveletek, a logikai döntések valamint a gépi kódú utasítások el-
végzése. Jelenleg két nagy gyártó van, az Intel és az AMD.

A processzor mûködése során kiolvassa a memóriából a soron kö-
vetkezõ utasítást, meghatározza a mûveletet és a hozzá szükséges
adatokat, elvégzi a meghatározott tevékenységet, majd a kapott ered-
mény eltárolja. Miután a processzor elvégezte a fenti tevékenység-
sort, rátér a következõ utasítás végrehajtására és a sor a végtelenségig
folytatódik.

A mai processzoroknak alapvetõen két nagy csoportja van. Az
egyik a CISC (Complete Instruction set Computer), vagyis összetett uta-
sításkészletû processzorok. Az ilyen elven mûködõ processzorok sok
utasítást tartalmaznak, de lassabbak az úgynevezett RISC processzo-
roknál. A másik típus pedig a RISC (Reduced Instruction Set Computer),
azaz a csökkentett utasításkészletû processzorok, melyek gyorsabbak
a CISC processzoroknál.

A processzor három fõ részbõl áll, melyek a következõk:
Vezérlõ Egység (CU - Control Unit) - értelmezi az utasításokat és végre-
hajtásuk céljából összehangoltan vezérli a számítógép többi egységé-
nek mûködését úgy, hogy az események a programnak megfelelõ he-
lyes sorrendben és idõben következzenek be. Ezt a vezérlõjelek segít-
ségével teszi. Biztosítja, hogy a megfelelõ adatok a megfelelõ helyen és
idõben rendelkezésre álljanak. Irányítja az áramkörök mûködését.
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Aritmetikai-logikai egység (ALU - Aritmetical-Logical Unit) - a számí-
tási és logikai mûveleteket végzi el. Alkalmas bináris és többnyire
decimális összeadásra, Boole-algebra mûveletek elvégzésére, kom-
plemens képzésre, valamint adatok léptetésére bitenként jobbra
vagy balra. Minden egyéb adatkezelési mûvelet, amelynek elvég-
zése a CPU feladata, felbontható az elõbb felsorolt alapmûveletek-
re. Rendszerint fixpontos bináris összeadóból, komplementálóból,
léptetõ regiszterbõl és logikai mûveleteket végzõ részbõl áll.
Regiszterek - gyors írható, olvasható munkatárak. A különbözõ re-
giszterek szigorúan meghatározott feladatokhoz vannak hozzáren-

delve, emiatt korlátozott funkció betöltésére alkalmasak. A belsõ
sínrendszeren keresztül tartanak kapcsolatot a processzor más ré-
szeivel.
A processzor hajtja végre és vezérli a mûveleteket. A végrehaj-

tás elõtt neki kell megvizsgálni és feldolgozni minden utasítást.
A processzor teljesítménye alatt azt az idõt értjük, amelyre a pro-
cesszornak szüksége van egy bizonyos feladat végrehajtásához.
A processzornak két lényeges jellemzõje van, amelyek utalnak a
teljesítményre:
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Szóhossz (bitszám, bitszélesség) - a számítógép teljesítményének
szempontjából alapvetõ jelentõsége van annak, hogy mekkora
az a szóhossz, amivel a számítógép dolgozik. A szó hosszát,
amellyel a processzor dolgozik, belsõ szóhossznak nevezzük. A
mai processzorok 64 bitesek. A belsõ szóhossz mellett, amellyel
a processzor dolgozik, fontos még a buszrendszer szóhossza is
(adatbusz, címbusz bitszélessége). Az adatbusz szélessége azt
mutatja meg, hogy a processzor hány bitet tud egyidejûleg a
hozzá kapcsolt perifériákra küldeni. A címbusz közvetíti azokat
a jeleket, amelyek a tároló helyek eléréséhez szükségesek. A
címbusz szélessége határozza meg a közvetlenül megcímezhetõ
címtartomány nagyságát.
Órajel frekvencia - utasításokat csak bizonyos idõpontokban lehet
végrehajtani, ezeket egy jel határozza meg, ez az órajel. Az óra-
jel frekvenciát a vezérlõkvarc (órajel adó) hozza létre, amely
vagy közvetlenül integrálva van a processzorba vagy azon kívül
helyezkedik el. A rendszeróra folyamatosan, periodikusan jele-
ket szolgáltat. Két ilyen jel ad ki egy processzorciklust. Az egy-
szerû utasításokat kevesebb, míg a bonyolultabbakat több pro-
cesszorciklus alatt hajtja végre a processzor. Két processzorcik-
lus alkot egy buszciklust, melyek során a processzor a memóri-
ához fordul. Az elsõ ciklus során a memória címzése történik
meg, a második ciklus alatt a processzor az utasítást közli. Az
órajel a PC munkaüteme és megahertzben (MHz) mérik. Egy
hertz az a frekvencia, amely 1 másodperc alatt egy rezgést vé-
gez. A 8 MHz tehát azt jelenti, hogy a kvarc másodpercenként 8
milliószor rezeg. Ez a rezgés határozza meg az utasítások végre-
hajtásának gyorsaságát. Általában azt lehet mondani, hogy mi-
nél magasabb az órajel, annál gyorsabban tud a számítógép dol-
gozni. Ha a rendszeróra frekvenciáját növeljük, akkor a procesz-
szor gyorsabban fogja végrehajtani az utasításokat.

A számítógépek mûveleti sebessége az az utasítás- vagy mûvelet-
szám, amelyet átlagosan egy idõegység alatt dolgoz fel a gép. Az így
mért sebesség mértékegysége a MIPS (millions of instructions per sec-
ond), vagy MOPS (millions of operations per second). Külön mérik a le-
begõpontos mûveletek végrehajtási sebességét. Ezt a MFLOPS (mil-
lions of floating point operations per second) fejezi ki.
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Az elõzõekben említett hatalmas frekvenciával a RAM nem tud lé-
pést tartani, ezért a processzor mellett egy olyan átmeneti memória is
van, amelynek mérete töredéke a RAM-énak, de elérési sebessége sok-
kal nagyobb, így a RAM és processzor közötti kapcsolatot javítja. Ez
az úgynevezett cache memória. A cache tehát kis mennyiségû, nagyon
gyors memória, amely a processzorban, vagy közel hozzá foglal he-
lyet. Ez tárolja a leginkább használt utasításokat és számolási eredmé-
nyeket a gyors és könnyû elérhetõség érdekében.

Végezetül említsük meg, hogy a processzorok méretükhöz képest
nagy hõt termelnek. Így megbízható mûködésükhöz komoly hûtésre
van szükség, melyeket megfelelõ ventillátorokkal biztosíthatunk.

Memória

A számítógép, mint azt már tudjuk, információkkal dolgozik. Az
információkat lerögzítjük, így
adatok lesznek. Tulajdonkép-
pen  minden  adat,  amit  a  gép
feldolgoz. A programok is ada-
tok, ugyanúgy, mint egy szá-
mítás eredményei. Az adato-
kat pedig valahol tárolni kell,
hiszen késõbb is kellenek, illet-
ve dolgozunk velük. Ebbõl ki-
indulva megállapíthatjuk,
hogy alapvetõen kétféle adat-
tároló eszközre van szüksé-
günk. Háttértárra (lásd ké-
sõbb), ha az a cél, hogy az adat megmaradjon mindaddig, amíg szán-
dékosan le nem töröljük. Ha pedig munka közbeni adattárolásra van
szükség, tehát csak ideiglenesen tesszük félre az adatot, akkor vala-
milyen más tároló eszköz kell. Ilyen ideiglenes tárolóeszköz volt a
processzor regisztere és a cache memória is. Most megismerkedünk a
legnagyobb kapacitású ideiglenes tárolóval, az operatív tárral, más né-
ven a memóriával.

A memóriát úgy foghatjuk fel, mint egy hatalmas fiókos szekrény.
A fiókokat ezentúl memória rekeszeknek mondjuk, melyek sorszámoz-
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va vannak. A sorszámozás 0-tól kezdõdik, a sorszámok a memória re-
keszek címei. A rekeszekben az adatok helyezkednek el, persze bináris
(kettes számrendszerbeli) számként. Minden rekesz mérete 1 bájt, te-
hát a személyi számítógépek bájt szervezésûek. Ez azt jelenti, hogy
nincs kisebb rekesz, amit címezni lehetne. A fiókos szekrény (a me-
mória) kapacitása ma már igencsak nagy. Ma egy számítógépbe leg-
alább 128 Mb memória van, de sok gépben még ennél is több (256,
512, 1024 Mb). Könnyen kiszámítható, hogy ezek óriási számok, hi-
szen tudjuk, hogy 1 Mbyte = 1 048 576 byte. Tehát, ha 512 Mb memó-
ria van a gépünkben, akkor 536 870 912 rekeszünk van, amibe bõven
lehet pakolni! Ha meg akarjuk nézni, hogy mi van egy rekeszben (ki-
olvassuk a tartalmát), akkor a címével hivatkozunk rá. Például, ha a
12 653 479-ik rekesz tartalmára vagyunk kíváncsiak, akkor megadjuk
ennek a rekesznek a címét, és a gép megmutatja a benne lévõ adatot.
Természetesen az adatbeírás is cím szerint történik. Egy adat helyét a
rekesz címével adjuk meg, ekkor pont oda fog kerülni, ahová mi
szántuk. Az ilyen memóriát ezért cím szerinti hozzáférésû memóriának
nevezzük.

Maga az operatív memória megfelelõ vezetékrendszer segítségével
kacsolódik a processzorhoz. A vezetékrendszerrel az adatot, a címet
és az adatmozgatás irányát (beírás vagy kiolvasás) lehet megadni. Itt
is bináris számokat kell alkalmazni. Egy idõpillanatban csak egyetlen
rekeszhez lehet hozzáférni, vagy írás, vagy olvasás céljából. Emiatt a
memória „reakció ideje”, azaz a hozzáférési ideje döntõ a teljes szá-
mítógép sebességére nézve. Végezetül említsünk meg egy-két ismer-
tebb memória típust:

RAM (Random Access Memory) - véletlen hozzáférésû memória, ami
azt jelenti, hogy bármelyik címén lévõ adata ugyanannyi idõ alatt
érhetõ el. Felépítését tekintve két fajtája van, a statikus és a dinami-
kus RAM.
ROM (Read Only Memory) - csak olvasható memória, tartalma nem
módosítható. A gyakorlatban ezek a memóriák is véletlen elérésû-
ek. Operációs rendszer magok (BIOS) és egyéb célprogramok táro-
lására szokás használni.
PROM (programozható ROM)  -  olyan memória,  amelyet  tar-
talom nélkül gyártanak és egyszer írhatunk bele. Ezt az írást
nevezik beégetésnek. Az egyes memóriacellák tartalmát úgy
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változtatják meg, hogy olyan feszültséget adnak a cellára,
hogy az kiég.
EPROM (erasable PROM) - olyan memória, amelynek tartalma tö-
rölhetõ, majd újraírható. A törlés kétféle lehet: UV fénnyel vagy
elektromos áram segítségével. Az UV-vel törölhetõ EPROM-okat
könnyû felismerni a memória tokjának tetején lévõ kis ablakról.

Háttértárolók

Mielõtt megismerkednénk a háttértárolókkal, elõtte tisztáznunk
kell néhány fogalmat. Ezekre azért van szükség, mert egyébként nem
látnánk át világosan a különbözõ hardver eszközök szerepét, felada-
tát, egymáshoz való viszonyát.

Eszköz (Device) - a számítógéphez kapcsolt kiegészítõ berendezés,
illetve annak részét képezõ hardver komponens. A legtöbb esz-
köz használatához eszközmeghajtó program szükséges, amely-
nek feladata a számítógép felõl érkezõ univerzális
(eszközfüggetlen) parancsok az eszköz által „beszélt” speciális
(eszközfüggõ) mûveleti utasításokká történõ átfordítása. Típusuk
alapján beszélhetünk beviteli, kiviteli, kétirányú kommunikációs
és háttértároló eszközökrõl.
Driver (meghajtó program) - egy adott eszköz elérését, funkcióinak
használatát lehetõvé tevõ szoftver.
Periféria - a számítógéphez csatlakoztatható olyan eszköz, ami nem
egy további eszköz illesztését oldja meg. Általában a külvilággal
történõ kapcsolattartásra használja a számítógép. Tipikus periféria
a nyomtató, a billentyûzet, az egér és a monitor.
A háttértárak tehát a perifériák egy típusát alkotják. Feladatuk,

nagy mennyiségû adatok tárolása úgy, hogy azok a gép kikapcso-
lása után sem vesszenek el. Alapvetõen két típusuk létezik, a mág-
neses tárolók, és az optikai tárolók. Persze léteznek más tárolók is, hi-
szen napjainkban e területen is óriási a fejlõdés. Szinte nem is le-
het követni a különbözõ „csoda kütyüket”, melyek már nem csak
tárolnak, hanem zenélnek, videót játszanak, stb. Ilyen például a je-
lenlegi legnagyobb sláger, a PenDrive. Ez tulajdonképpen egy spe-
ciális memória modul, tehát nem mágneses, nem optikai, hanem
elektronikus tárolóeszköz.
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Ennyi bevezetõ után nézzük meg a legismertebb háttértároló esz-
közöket. Felépítésüket, mûködésüket is megbeszéljük, ha szükséges,
ábrákkal könnyítjük ezek megértését. A klasszikus, legrégebbi tároló-
tól haladunk a mai, korszerû háttértárak felé. Természetesen nem
nézzük meg az összes létezõ típust, ennek nem lenne értelme, hiszen
havonta jelennek meg egyre újabb ilyen eszközök.
1) Hajlékony lemezes meghajtó (FDD - Floppy Disk Drive)

A személyi számítógépek elsõ háttértároló eszköze, mágneses el-
ven mûködik. Rövid idõn belül elterjedt a mai napig használatos nép-
szerû neve, a mindenki által jól ismert „Floppy”. Ma már ugyan jelen-
tõsen veszített szerepébõl, sõt
nagyon rövid idõn belül el is
tûnik majd a PC-k világából.
Ennek ellenére, már csak a tör-
ténelmi jelentõsége miatt is,
megismerkedünk vele.

Ne keverjük össze magát az
író-olvasó egységet, tehát a
floppy meghajtót az adattáro-
ló lemezzel. Az adatokat nem a floppy egység tárolja, hanem a mág-
nes lemez (floppy disk). A floppy meghajtó csak leolvassa az infor-
mációt a lemezrõl, illetve ír is rá, ha erre utasítjuk. Az írást tiltani is
tudjuk, ugyanis a floppy lemez a sérülések miatt egy keményebb vé-

dõ tokban van elhelyezve,
amin van egy úgynevezett
írásvédõ nyílás. Ennek segítsé-
gével engedélyezhetjük, illetve
fizikailag megtilthatjuk az
írást. A floppy meghajtók is, és
a floppy lemezek is fizikailag
két méretben készültek. Az
egyiket úgy mondjuk, hogy
nagy floppy, a másikat pedig

kis floppynak hívjuk a hétköznapi nyelven. Szaknyelven a nagyobbi-
kat 5,25 inches (hüvelykes), a kisebbiket pedig 3,5 inches floppynak
hívják. Ez onnan ered, hogy a lemez kör alakú (lásd késõbb), és ennek
az átmérõje 5,25 inch, illetve 3,5 inch. Ezek a számok átszámolhatók
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centiméterbe is, hiszen 1 inch = 2,54 cm. Így az elõbbi méretek tehát a
következõk: a nagy floppy 13,335 cm átmérõjû, a kis floppy pedig
8,89 cm átmérõjû. Nem csak a méretük alapján, hanem a rajtuk elhe-
lyezhetõ adatmennyiség alapján is feloszthatjuk õket. A kapacitásuk
szerint, azaz, hogy hány kbyte adat fér rájuk, a következõ típusok lé-
teznek (léteztek). A használt rövidítések: DS (Double Sided - kétolda-
lú), DD (Double Density - kétszeres sûrûségû), HD (High Density -
nagy sûrûségû) illetve ED (Extra Density - extra sûrûségû).

5,25 hüvelykes lemez esetén
360 Kbyte - DS DD
1,2 Mbyte - DS HD

3,5 hüvelykes lemez esetén
720 Kbyte - DS DD
1,44 Mbyte - DS HD
2,88 Mbyte - DS ED

Most nézzük meg részletesen a mágneslemez fizikai, illetve logikai
felépítését, szerkezetét. Mivel azonban ma már csak a 3,5 inches, 1,44
Mbyt-os lemezt használjuk, ezért a továbbiakban ennek a szerkezetét
mutatjuk be. Elõször a fizikai felépítéssel kezdjük. A floppy disk tehát

-  64 -

HARDVER ISMERETEK

35. ábra: Mágneslemez fizikai felépítése



egy hajlékony, kör alakú mûanyag lemez, melynek mindkét oldala
mágnesezhetõ réteggel van bevonva. A lemez mindkét oldalára ke-
rülnek adatok. Ennek módját pedig az operációs rendszer formázási
parancsa (format) alakítja ki. Az adatok koncentrikus körök mentén
(track - sáv) kerülnek fel a lemez mindkét oldalára. A rendezettség
miatt az oldalak, és a sávok is számozásra kerülnek. Az oldalak a 0 és
az 1 számokat kapják, a sávok pedig kívülrõl befelé haladva 0-tól 79-
ig lesznek megszámozva (80 sáv van). A sávokat körcikk alakú ré-
szekre osztjuk tovább, melyeket szektoroknak hívunk. A szektorok-
ból sávonként 18 van, és méretük 512 byte. A szektor tehát a lemezes
egységek elemi foglalási egysége, amelynél kisebb rész azokon kü-
lönálló módon nem írható vagy olvasható. Az elsõ adat mindig a 0.
oldal 0. sávjának az 1. szektorába kerül. Ha végzünk gyorsan egy kis
számolást, megkapjuk a lemez kapacitását: 512 x 18 x 80 x 2 = 1 474
560 byte. Ez pontosan megfelel az 1,44 Mbyte kapacitásnak, amit az
elején megbeszéltünk. A látszólagos eltérés abból adódik, hogy a ket-
tes számrendszerben nem a tíz hatványai vannak (1,44 Mbyte = 1 474
560 byte).

További fogalmak tisztázása is szükséges az adatok elhelyezésének
megértéséhez. Háttértárakat mindig valamilyen operációs rendszer
segítségével kezelünk. Ebbõl adódóan eltérõ rendszerek vannak, így
az adattároló eszközök fizikai szerkezete sem egyforma. Más például
a Linux, és a Windows operációs rendszerek felfogása, technikai meg-
oldása, ezért eltérõ adattárolási rendszert használnak. Így például
egy Linux rendszerrel kialakított háttértároló fizikai szerkezetét nem
tudjuk Windows alatt használni. Mi a továbbiakban is a Windows
alapú rendszerekkel foglalkozunk. Most nézzük tehát ezeket a bizo-
nyos fontos fogalmakat.

Fájlrendszer (File System) - a fájloknak (adatállományoknak), és az
azokhoz kapcsolódó metainformációknak (adatra vonatkozó adatok-
nak) a háttértárolókon történõ rögzítésének szabályait és formáit le-
író rendszer. A legegyszerûbb fájlrendszerek kizárólag különálló
adatállományok, fájlok kialakítását teszik lehetõvé, míg összetettebb
változataikkal ezeket könyvtárakba lehet szervezni, és néhány kiegé-
szítõ információval (attribútum) együtt tárolni. A legismertebb fájl-
rendszerek a FAT16 (DOS, Windows), FAT32 (Windows), NTFS
(Windows NT), CDFS (CD-ROM fájlrendszere), és az ext3fs (Linux).
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Erõforrás (Resource) - a számítógépen futó programok számára elér-
hetõ logikai vagy fizikai egység.
Foglalási egység (Allocation Unit) - egy adott erõforrás adminisztrá-
ciós alapegysége, amelynél kisebb rész az adott erõforrásból nem
foglalható le, és amelynek minden elképzelhetõ foglalási mennyi-
ség egész számú többszörösét képezi. Ha egy erõforrás foglalási
egysége 512 bájt, az azt jelenti, hogy abból csak 512, 1024, 1536,
2048, stb. bájtnyi, azaz 512 bájt egész számú többszörösét kitevõ
méretû területek foglalhatók. Az erõforrás foglalási egysége alap-
vetõ befolyással van annak töredezésére.
Töredezés (Fragmentation) - összefüggõ adathalmaz több kisebb da-
rabra tördelésének vagy töredezésének folyamata. A fragmentációt
általában valamilyen tárolási vagy adattovábbítási jellegzetesség
okozza, és sokszor jelentõs mértékben csökkenti a teljes adathal-
maz feldolgozása során jelentkezõ többletet.
Többlet (Overhead) - bizonyos feladatok végrehajtása során a plusz
vagy opcionális mûveletek végzése miatt kiesõ, „haszontalan” (az-
az a ténylegesen elvégzendõ feladat szempontjából elõrehaladást
nem jelentõ) feldolgozási idõ vagy kapacitás.
Klaszter (Cluster) - a fájlrendszerek legkisebb foglalási egysége fáj-
lok számára. A cluster mérete sosem lehet kisebb a fájlrendszernek
otthont adó háttértároló szektorméreténél.
A klaszter szerepe jelentõs, hiszen a különbözõ fájlrendszerekben

más és más a klaszter mérete, így az adattárolási veszteség is más és
más. Vannak ilyen szempontból hatékonyabb, és pazarlóbb rendsze-
rek. A klaszter mérete ráadásul egy rendszeren belül is változó, függ
a háttértárolónk kapacitásától is. Lássunk egy példát, tegyük fel, hogy
FAT16 rendszerünk van:

32 Mbyte-ig 512 byte
64 Mbyte-ig 1 Kbyte
128 Mbyte-ig 2 Kbyte
256 Mbyte-ig 4 Kbyte
512 Mbyte-ig 8 Kbyte
1 Gbyte-ig 16 Kbyte
2 Gbyte-ig 32 Kbyte
Ha viszont NTFS fájlrendszerünk van, akkor ezek az értékek a kö-

vetkezõképpen alakulnak:
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512 Mbyte-ig 512 byte
1 Gbyte-ig 1 Kbyte
2 Gbyte-ig 2 Kbyte
Nagyobb 4 Kbyte
Jól látszik, hogy az NTFS használata sokkal gazdaságosabb, hiszen

jóval kisebb lesz a veszteségünk. Miért? Hát azért, mert ugye a
klaszter a legkisebb kezelhetõ lemezegység, így a gép számára nem
létezik ettõl kisebb „fiók”. Most tekintsünk egy 2 Gbyte-os winches-
tert, és egy rövid (10 bájtos) szöveges állományt. Ha FAT16 rendsze-
rünk van, akkor ennél a méretnél 32 Kbyte (32 768 byte) a klaszter mé-
rete, így a gép belerakja ebbe a „fiókba” a 10 byte méretû adatot. Így
még marad 32 758 byte szabad hely a „fiókban”, de a gép már nem
rak ide több adatot, hiszen számára ez már teli van! Hát ez óriási
veszteség, pazarlás. Gondoljunk bele, hogy ha rengeteg kis méretû
adatunk van, akkor összességében elég nagyra duzzadhat a ki nem
használt tárterület. NTFS rendszernél ugyanez lényegesen kevesebb
veszteséggel jár, hiszen itt a klaszter mérete csak 4 Kbyte, azaz nyol-
cad része a FAT16 klaszter méretének. Ezzel együtt a veszteség is
megközelítõleg nyolcad része a FAT16 rendszerek veszteségének.
Megállapíthatjuk tehát, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy mi-
lyen rendszert használunk a számítógépünkön. Napjainkban az
NTFS rendszer terjedt el, ami ilyen szempontból jónak mondható. Ál-
talánosságban kijelenthetjük, hogy minél kisebb klaszter mérettel
dolgozik egy rendszer, annál hatékonyabban használja ki a háttértá-
rolónk kapacitását.

Most azt vizsgáljuk meg, hogy ha fizikailag elhelyeztünk adato-
kat a mágneslemezen, akkor azok logikailag milyen területeket ha-
tároznak meg. Nos, továbbra is a Windows (és a DOS) rendszer
szempontjából nézzük ezt a kérdést is. Négy területet különbözte-
tünk meg, melyeken csak szigorú szabályoknak megfelelõ adatok
lehetnek. Logikailag tehát a következõ négy adatterület van egy
mágneslemezen:

Boot Record (Betöltõ Rekord) - a 0. oldal 0. sávjának 1. szektora
(512 byte hosszú). Ez tartalmazza a betöltõ programot, ami be-
tölti az operációs rendszert. A BIOS a rendszer indításakor be-
tölti a Boot szektort, függetlenül attól, hogy merev- vagy hajlé-
konylemezrõl van szó.
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File Allocation Table (Állomány Foglaltsági Tábla) - a 0. oldal 0. sávjá-
nak 2. és 3. szektora. A lemezen a szabad és foglalt helyeket tárol-
ja. Nagyon fontos, hiszen itt tárolódik a lemezen lévõ összes állo-
mányról, hogy melyik szektorban található. Ha megsérül, nagy baj
van, a gép nem tudja, hogy melyik állomány hol van, így teljesen
használhatatlan lesz a lemezünk.
Root Directory (Gyökérkönyvtár) - a 0. oldal 0. sávjának 4 - 10. szek-
tora. Ez az elsõ, úgynevezett fõkönyvtár a lemezen, mely 32 bájtos
bejegyzéseket tartalmaz. Ilyenek például a fájl neve, hossza, kiter-
jesztése, stb.
Adatterület - a többi szektorban a lemezre írt adatok találhatók.
Végül nézzük meg, hogy a gyakorlatban a floppy meghajtó ho-

gyan olvassa, illetve írja a floppy disk-re az adatokat. Elõször is néz-
zük meg még egyszer, hogy a floppy lemez hogyan is néz ki. Tehát a
kör alakú hajlékony lemezen vannak az adatok, a sérülések elkerülé-
se miatt azonban egy keményebb mûanyag tokban van elhelyezve. A
lemezen pontosan középen látható egy nyílás a tengely számára, me-
lyet központosító nyílásnak mondunk. Ez arra kell, hogy amikor a le-
mezt a meghajtóba tesszük, egy tengely biztosítja a szimmetrikus for-
gást olvasáskor, illetve íráskor. A védõ burkolaton található két na-
gyon fontos nyílás, az író-olvasó nyílás, illetve az írásvédõ nyílás. A
3,5 inches lemez esetén az író-olvasó nyílást még egy takaró lemez is
védi a nagyobb biztonság érdekében. Az írásvédõ nyílást a nagy flop-
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py esetén le kellett ragasztani, míg a kis floppynál ez egyszerûbb, egy
kis mûanyag csuszkát kell le- illetve felhúzni. Ha a csuszka elzárja a
nyílást, akkor lehet rá írni, ellenkezõ esetben nem. Az író-olvasó nyí-
lás azért szükséges, hogy a meghajtó író-olvasó fejei tudják a dolgu-
kat végezni, azaz hozzáférjenek a lemezhez. Amikor ilyen mûveletet
végez a meghajtó, a lemez forog (360 fordulat/perc), és a fejek mind-
két oldalról végzik a megfelelõ mûveletet. Eközben a fejek enyhén
hozzáérnek a lemez felületéhez. A fejek egy karra vannak felfüggeszt-
ve, mely az írás-olvasás közben sugárirányba mozog.

2) Merev lemezes meghajtó (HDD - Hard Disk Drive)
Miután részletesen áttekintettük a hajlékony lemezes egység fel-

építését, és mûködését, ezzel a tárolóval már sokkal gyorsabban meg-
ismerkedhetünk. Ugyanis a fizikai és logikai felépítése kis eltéréssel
ugyanaz, mint a floppy lemezé. A merev lemezes egység rövid, és
népszerû neve a winchester. A továbbiakban így hivatkozunk rá.

Az adatok itt is kör alakú lemezeken helyezkednek el, csak a leme-
zek anyaga kemény alumínium ötvözet, mely szintén mágnesezhetõ
réteggel van bevonva. Ezek a lemezek egy légmentesen lezárt fém
tokban helyezkednek el, és egy közös tengelyre vannak felfûzve. A
gép bekapcsolása után azonnal forogni kezdenek 3600 fordulat/perc
sebességgel. Ma már ez a sebesség 5400, illetve 7200 fordulat/perc.
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37. ábra: Író-olvasó fejek



Az állandó forgás miatt a fejek nem érnek hozzá a korongokhoz, ha-
nem a keletkezõ légpárna miatt pár mikron távolságra vannak attól.
A fejek összehangoltan mozognak, és kö-
zülük mindig pontosan egy ír vagy olvas
adatokat. A lemezeken itt is sávok és szek-
torok vannak. Az egymás fölötti lemezek
azonos sávjait együtt cilindernek nevez-
zük. Az elnevezés nem véletlen, ha ma-
gunk elé képzeljük ezeket az egymás fö-
lött lévõ köröket, akkor egy hengert ka-
punk, és ugyebár az a bizonyos fejfedõ is
henger alakú. A lemezek, és az író-olvasó
fejek száma függ a kapacitástól, a gyártó
cég technológiai megoldásától, stb. Általá-
ban 1 - 2 lemez van a mai winchesterek-
ben, és kétszer annyi író-olvasó fej, azaz 2
- 4 darab. A lemezek fizikai mérete itt is le-
het 5,25 inch, 3,5 inch de van kisebb is.

Ha a logikai felépítését vizsgáljuk, szintén egyezést találunk. Tehát
itt is van Boot Record, FAT, Root Directory és Adatterület. A feladatuk
is pontosan ugyanaz. Mégis van egy kis különbség, ugyanis a win-

chestereket részekre oszthat-
juk  (partícionálás). Egy win-
chester maximum 4 részre
(partícióra) osztható, ha szük-
séges. Erre azért van szükség,
mert a mai winchesterek igen
nagy kapacitásúak (40 - 200
Gbyte), amit nem ajánlatos
egyben hagyni. Elsõsorban a
számítógépes vírusok miatt
osztjuk fel a winchestert,

ugyanis a vírusok általában az elsõdleges winchester elsõ partícióját
támadják meg. Ezért ezt kis méretûre állítjuk, és itt tulajdonképpen az
operációs rendszer állományai vannak. A többi adatunk, fõleg a fon-
tos, és személyes adataink pedig a többi partícióra kerülnek. Így egy
esetleges vírustámadás miatt nem vesznek el az adataink, legfeljebb
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39. ábra: Winchester belseje

38. ábra: Winchester



az operációs rendszert kell újratelepíteni. Másik indok az lehet, hogy
különbözõ operációs rendszereket szeretnénk a gépünkre telepíteni
(például Windows rendszert és Linuxot is). A különbözõ partíciókhoz
a számítógép logikai neveket rendel. A kialakult szabvány szerint az
elsõdleges partícióhoz a C betût, a többihez pedig sorba a további be-
tûket, azaz D, E, F. Itt jegyzem meg, hogy a floppy lemezek logikai
nevei pedig az A és B betûk. A másik különbség a Boot Recordnál
van, ugyanis láttuk, hogy itt több partíció, több meghajtó is lehet.
Ezért van egy úgynevezett Master Boot Record (MBR). Tehát elõször
ez töltõdik be, melynek programja megkeresi a partíciós táblázatban
az elsõ bootolható partíciót, betölti annak elsõ szektorát és annak az
elejére adja a vezérlést.

Befejezésül megemlítem, hogy ma már a winchestereket különféle
keretekbe is lehet szerelni, így szállíthatóvá válik. Ez nagy elõny, hi-
szen a winchesterek általában fixen be vannak építve a számítógép
házába. Ezeket a kereteket Mobil Rack-nak hívjuk, létezik belsõ, illet-
ve külsõ rack is. A belsõ rack használatakor a gépet ki kell kapcsolni,
csak így szabad cserélni. A külsõ rack általában az USB kapun csatla-
kozik a számítógéphez, így menet közben is cserélhetõ.
3) CD-ROM meghajtó (Compact Disk Read Only Memory Drive)

Optikai elven mûködõ meghajtó, így az adathordozó lemeze is op-
tikai lemez. Az optikai lemezek legnagyobb elõnye pedig, hogy nagy
tömegben olcsón lehet gyártani. Az optikai adattároló rendszerek két
komponensbõl állnak. Az
egyik az adathordozó lemez
(CD - Compact Disk), a másik
pedig az adatok olvasását, írá-
sát végzõ meghajtó (Drive). Az
ilyen rendszereknél az infor-
máció leolvasásánál a lemez,
és az olvasó fej nem érintkezik
mechanikusan. Ez hosszabb
élettartamot biztosít a médiá-
nak (lemeznek). Az „optikai
tároló” elnevezés a médián tárolt információ leolvasásának módjára
utal, függetlenül attól, hogy milyen (mechanikai, optikai, esetleg
magneto-optikai) módszerrel rögzítettük azt.
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40. ábra: Optikai disk



Az elmúlt évek, és napjaink népszerû eszköze. Ezt annak köszön-
heti, hogy viszonylag nagy mennyiségû adatot tudunk vele tárolni, és
könnyen, gyorsan szállítható. Ma már ráadásul mi is tudunk adatokat
írni, sõt újraírni a lemezre.
Most is kihangsúlyoznám,
hogy a CD-ROM meghajtó ol-
vassa, illetve írja az adatokat,
tehát nem õ tárolja. Az adatok
a CD lemezen vannak, mely-
nek különbözõ típusai létez-
nek. Sok gyártó sokféle CD
meghajtót gyárt, ízlés dolga,
hogy ki melyiket veszi. Az
árak jelentõsen csökkentek, így
ma már nem gond, ha olyan meghajtót választunk, amivel írni is tu-
dunk a lemezre. Léteznek csak olvasni tudó meghajtók, de egyre in-
kább az olyan meghajtók a keresettek, amelyek írják is a lemezeket.
Általában fixen beépítik a számítógép házába, de vannak már úgyne-
vezett külsõ CD meghajtók is, amelyek az USB porton kapcsolódnak

a számítógéphez. Ezenkívül
5,25 inches külsõ keretbe is
szerelhetõk, így szintén mobil-
lá válnak, ami nagy elõny le-
het. Az újabb típusok a létezõ
összes CD lemez formátumot
kezelni tudják. A fizikai meg-
valósításukat tekintve alapve-
tõen két típus van. A legismer-
tebb a tálcás, tehát az elõlapján

lévõ gomb megnyomásakor egy tálca csúszik ki a meghajtóból, ami-
be belehelyezzük a lemezt. A másik, talán kevésbé ismert megoldás,
hogy az elõlapon egy keskeny nyílásba kell behelyezni a lemezt, bel-
jebb tolni, majd a meghajtó behúzza azt. Egy gomb megnyomásával
viszont kitolja a lemezt. Ezt a megoldást elsõsorban az autóba épített
CD lejátszóknál használják, de van számítógépes CD meghajtó is ez-
zel a technológiával. Az optikai adathordozók sebességét a másod-
percenként átvitt adatmennyiség jellemzi. Az úgynevezett egyszeres
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42. ábra: Tálcás CD-ROM meghajtó

41. ábra: CD-ROM meghajtó



CD-ROM meghajtók 150 Kbyte/sec adatátviteli sebességûek voltak.
Az ennél többszörös sebességû CD-ROM meghajtók adatai ezen szá-
mok megfelelõ többszörösei. A mai CD-ROM meghajtók olvasási se-
bessége 52x, írási sebessége 32x és újraírási sebessége 24x.

Miután áttekintettük az olvasást, írást végzõ egységet, nézzük meg
az adathordozó korongokat, szerkezetüket, mûködésüket. Érdekes-
ségképpen elõször beszéljük meg a CD-k történetét. A hetvenes évek
elején kapták a megbízást a Philips cég fejlesztõmérnökei egy, az ana-
lóg lemezt helyettesítõ, digitális audió adatok tárolására alkalmas
disc elõállítására. Érdekes módon történt a lemez paramétereinek
megállapítása. A fõmérnök által adott utasítások alapján a lemez egy
ingzsebben el kellett hogy férjen, és 60 perc zenei anyagra való kapa-
citással kellett rendelkeznie. Mivel a fõmérnök zsebe 11 centiméter
széles volt, így az elsõ prototípusnak pontosan ez volt a mérete. A So-
ny is hamarosan részt vett a fejlesztésben, amelynek eredményeként
a mai lemezek átmérõje 1 centiméterrel nagyobb. Állítólag ez a cégve-
zetõ feleségének köszönhetõ, akinek (Beethoven rajongó lévén) ko-
moly szerepe volt abban, hogy a kilencedik szimfónia, amely 74 per-
cig tart Wilhelm Furtwänglers elõadásában, egy lemezre ráférjen. Ez
csak az átmérõ növelésével volt elérhetõ. Így alakult tehát ki a CD
egyik formája, a CD-DA (Compact Disk Digital Audio) 750 MB kapa-
citással. Hasonló megoldás a számítógépipar számára is érdekessé
vált, amely a ma használatos CD-ROM kialakulásához vezetett.

Most nézzük meg röviden,
hogy mi a mûködési elve a CD
technológiának. A CD-k legis-
mertebbje az Audio Compact
Disk. Abban az esetben, ha a
hangon kívül képek és szöve-
gek is tárolhatók, CD-ROM-ról
beszélünk. Szerkezete röviden
megfogalmazva, a következõ.
A CD lemez átmérõje 8 vagy
12 centiméter. Az információkat egy spirál alakú, belülrõl kifelé veze-
tõ barázdákkal ellátott sáv tárolja, amelyeket a gyártásnál sajtolnak
bele. Ezeket a mélyedéseket pit-eknek nevezzük, a fényvisszaverõ
alapot, amelyben ezek a pitek vannak, land-nak. Az alumínium réte-
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43. ábra: A CD lemez szerkezete



get védõréteggel borítják. A CD anyaga szénszálas mûanyag, 1,2 mm
vastag és csak az egyik oldalán vannak információk. Egy pit mélysé-
ge 0,1 mikrométer, szélessége 0,6
mikrométer és a sávok közti távol-
ság 1 mikrométer. A pitek hossza
0,8 - 3,5 mikrométer között változik.
A CD audió lemezeket és a CD-
ROM-okat ugyanúgy készítik. A
CD olvasó az információkat a CD-n
spirál alakban elhelyezkedõ pitek-
bõl  és  landokból  olvassa  ki,  a  CD
közepétõl kiindulva kifelé. Ez egy
780 nano milliméter széles infravö-
rös lézer segítségével végzi. A
piteket egy áttetszõ rétegen keresz-
tül lehet letapogatni. A fény függõ-
legesen esik és vagy visszaverõdik
a felületrõl, vagy nem. Ez a két eset
felel meg a digitális jelek tárolásá-
nak. A visszaverõdõ fényt egy foto-
cella érzékeli. Ha a lézersugár egy
bemélyedésre esik, akkor elterelõdik, úgyhogy a fotocella nem kap
fényt. Az olvasási sebesség állandó. Mivel a sáv belsõ átmérõje ki-
sebb, mint a külsõ, a forgási sebességet változtatni kell. Az elérési idõ
rosszabb, mint a merevlemeznél. A lemezek mérete, minõsége, kapa-
citása is elég változatos. Kapacitásuk szerint van 650, 700, 800
Mbyte-os lemez, de a leg elterjedtebb a 700 Mbyte-os lemez. Vannak
csak olvasható, egyszer írható, és újraírható lemezek. Mindig azt
használjuk, ami éppen a leg célszerûbb az adott feladatra. Hogy mi
lesz a jövõ, azt nehéz megjósolni. Azonban vannak arra utaló jelek,
hogy már most új technológiák jelentek meg, például a kék lézer, ami
jóval nagyobb kapacitást tesz lehetõvé. Így a CD, és a még szinte el
sem terjedt DVD lemezek jövõjét „veszély” fenyegeti. Még el sem
terjedtek, és már elavultak.
4) DVD-ROM meghajtó

Azt gondolhatnánk, hogy 650 - 700 Mbyte kapacitású lemez már
elegendõ adatok tárolására. Nos ez nem így van, a helyigényes mul-
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44. ábra: A CD lemez olvasása



timédia alkalmazásokhoz igen nagy tároló helyekre van szükség.
Ezért alakult ki egy új rendszer, a DVD (Digital Video Disk). A meg-
hajtó itt is olvassa, írja az adatokat, a lemez a tároló eszköz. A meghaj-
tó pontosan úgy néz ki kívülrõl, mint egy CD-ROM meghajtó.
Ugyanúgy a számítógép házába szokták fixen beszerelni, de ma már
ezeknek is létezik külsõ, hordozható változata is.

Most nézzük meg, hogy az adathordozó lemeze milyen. Méretei-
ben teljesen hasonló a CD-hez, ez is 1,2 mm vastag és 12 cm átmérõ-
jû. A DVD-nek 5 változata van, melyek a következõk:

DVD-ROM - nagy kapacitású adathordozó
DVD-VIDEO - digitális tároló nagy filmek számára
DVD-AUDIO - csak hangfelvétel tárolására
DVD-R - egyszer írható, többször olvasható
DVD-RAM - újraírható, törölhetõ
A lemezek tárolókapacitása szerint pedig 4 féle lemezrõl beszélhe-

tünk, az alábbiak szerint:
DVD-5 - egy oldalas, egy rétegû (4,7 Gbyte)
DVD-9 - egy oldalas, két rétegû (8,5 Gbyte)
DVD-10 - két oldalas, egy rétegû (9,4 Gbyte)
DVD-18 - két oldalas, két rétegû (17 Gbyte)
Milyen a DVD lemezek szerkezete? A technika lényegében alig vál-

tozott. Miután a külsõ méretek nem változtak, így a gyártáshoz szük-
séges gépeket is könnyen át lehet alakítani. Ez azt jelenti, hogy az új
lejátszó eszközök lefelé kompatibilisek és így velük az eddigi CD-
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45. ábra: A DVD lemez szerkezete



ROM-okat is lehet olvasni. Mindehhez azonban sok újításra volt
szükség. A pitek kisebbek lettek, a sávtávolság rövidebb és a lemezt
duplán vonták be. A mûködés tulajdonképpeni lényege a dupla bevo-
nat, anélkül, hogy a lemezt a lejátszásnál meg kellene fordítani. Az el-
sõ réteg a másodikat a „hátára veszi”. A lézer a felsõ 0,6 mm-es fóli-
án keresztül „átlát”. Ha elolvasta az alsó réteget, következik a felsõ,
részben áteresztõ réteg. A lézer hullámhosszát is megváltoztatták. Az
élesebben kötegelt lézersugár a kisebb piteket is világosan felismeri
és a szorosabban egymás mellett lévõ sávokat is tudja követni.

A DVD-ROM meghajtó jellegzetességei közé tartozik tehát, hogy a
hagyományos CD-k minden típusát is képes olvasni. Kinézetre a
DVD-ROM lemezek semmiben sem különböznek a közönséges CD-
ROM lemezektõl. A különbség a meghajtó belsõ felépítésében rejlik.
A DVD-ROM meghajtóban lévõ két lencse közül az egyik a DVD
adathordozó rétegére fókuszálja a fénynyalábot, a másik a közönsé-
ges CD lemezek olvasását végzi. A DVD-ROM forgási sebessége las-
sabb, mint a CD-ROM-oké. Azonban a DVD lemezek adattömörítésé-
nek köszönhetõen az adatátvitel alapjában véve jobb. Amíg az 1x CD-
ROM adatátviteli sebessége 150 Kbyte/sec, addig az 1x DVD-ROM
adatátviteli sebessége 1250 Kbyte/sec, ami körülbelül egy 8x CD-
ROM-nak felel meg. Ma már léteznek többszörös sebességû DVD-
ROM olvasók és írók. A sebességet itt is az egyszeres sebességhez mé-
rik, és úgy adják meg, hogy a szám után egy „x”-et írnak. Például 2x,
4x, 8x, stb. A fejlõdés szinte megállíthatatlan, már az elõzõekben jelez-
tem, hogy a DVD-k szinte még el sem terjedtek, de már jön a leváltá-
sukra egy új technológia, a Blue-Ray (kék lézer) optikai formátum. Ez
akár 27 - 54 Gbyte adat tárolását teszi lehetõvé egy lemezen! És ki tud-
ja mi jön még. Azért mi Magyarországon még jó ideig el leszünk a
DVD lemezekkel.
5) PenDrive

Talán napjaink legsikeresebb adattárolója, szinte már kiszorítja a
floppy lemezeket. Sikerét annak köszönheti, hogy kicsi, könnyû hasz-
nálni, és sok adat fér rá (32 Mbyte - 2 Gbyte). A számítógéphez az USB
porton keresztül csatlakoztatjuk, így bármikor cserélhetjük. A gép
ugyanolyan meghajtónak ismeri fel, mint a floppy drive, winchester
vagy CD drive. Sokkal megbízhatóbb, mint a floppy lemezek, és
nagyságrendekkel több adat fér rá. Az elõzõekben felsorolt tulajdon-
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ságai miatt egész biztosan kiszorítja a floppy-kat a számítógépek vi-
lágából.

Az adatok tárolásáról flash-memória chip gondoskodik, tehát
elektronikus mûködésû (a flash memória gyors, törölhetõ és újraírha-
tó félvezetõ alapú memória, mely az információt kikapcsolt állapot-

ban is megõrzi). Valamennyi
USB Drive közös jellemzõje a
parányi méret. Általában
kulcstartóra szerelhetõ válto-
zatban kínálják a termékeket, s
nem egyszer elõfordulhat
olyan extra is, mint elemlámpa
beépítése, MP3 lejátszás, stb.
Körülbelül 2,5 x 2 x 8 cm-es
méretekkel rendelkeznek, a
csatlakozót pedig minden eset-
ben kupak védi. Az esetek

többségében egy LED is a tokba kerül, amely jelzi a készenléti állapo-
tot és a fájlmûveleteket is (színváltoztatással vagy villogással). Termé-
szetesen egy ilyen meghajtó energia-felvétele nem jelentõs, ezért
nincs szükség semmilyen külsõ erõforrás használatára, bõven elegen-
dõ az USB által szolgáltatott feszültség is. Nem tartalmaz mozgó al-
katrészt, ezért a különféle környezeti hatásokkal szemben meglehetõ-
sen jó a tûrõképessége.
6) Memória kártyák

Ezeket a tárolókat az úgyne-
vezett kártyaolvasók tudják
kezelni. A leggyakoribb kár-
tyaolvasó ma egy mûanyag
dobozka, négy kártyaréssel
(SmartMedia  SM  -
CompactFlash CF - Secure
Digital SD - Memory Stick MS)
és különféle USB csatlakozók-
kal. E dobozkák belsejében, az
eszköz középvonalában egy, a kártyacsatlakozók érintkezõit hordozó
nyomtatott áramköri lemez található. A középsík feletti résekbe cím-

-  77 -

HARDVER ISMERETEK

46. ábra: PenDrive

47. ábra: Kártyaolvasó



kével fölfelé, érintkezõkkel lefele kell behelyezni a kártyákat, míg az
alsókba fordítva, azaz hanyatt. Csak kevés termék teszi meg azt a szí-
vességet, hogy mind a négy kártyatípust ugyanúgy lehessen behe-
lyezni. Bár ennek az egy kártyatípust használók szempontjából nincs
nagy jelentõsége.

Most tekintsük át röviden az említett kártyatípusokat, és nézzük
meg, hogy mi az elsõdleges felhasználási területük.
SmarMedia (SM) kártya - felépítése egyszerû, elõnye, hogy vé-
kony. Hátránya viszont, hogy elég sérülékeny. Felhasználási terü-
lete a digitális fényképezõ gépek képeinek tárolása. (128 Mbyte)
Compact Flash (CF) kártya - saját vezérlõ chip-el rendelkezik,
mert több flash memóriát tartalmaz, és ezt irányítani kell. Kemény
tokjuk van, ezért kevésbé sérülékenyek. Nagy kapacitásúak (4
Gbyte is lehet), felhasználá-
si területük ugyancsak a di-
gitális fényképezõgépek ké-
peinek tárolása.
Memory Stick - kemény
tokja van, ezért viszonylag
strapabíró. Lehetõség van
az adatok védett formában
való tárolására is, ilyenkor
titkosítva kerülnek az ada-
tok a memóriakártyára. A
módszer elvileg megakadá-
lyozza az illegális másolást,
visszajátszást vagy formá-
zási mûveletet. Felhasználási területe a digitális fényképezõgépek,
videokamerák és audió eszközök adatainak tárolása, visszajátszá-
sa. Kapacitásuk 512 Mbyte is lehet.
MultiMedia kártya (MMC) - ellenáll a hõnek és a hidegnek, ezért
elsõsorban MP3 lejátszókhoz és mobiltelefonokhoz használják. Az
írási mûveletek viszonylag lassúak, a kapacitásuk 1 Gbyte is lehet.
SecureDigital (SD) kártya - gyors, kapacitása 512 Mbyte - 4 Gbyte
is lehet. Alkalmazási területei a digitális fotónyomtatók, diktafon,
autórádió, diskman, digitális fényképezõgép és videokamera, mo-
biltelefon illetve PDA.
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IBM Microdrive - egy apró merevlemezrõl van szó. Ezért a digitá-
lis professzionális fotózáshoz fejlesztették ki a nagy helyigény mi-
att. Gyorsan ír és olvas, sok eszközzel kompatibilis.

Vezérlõkártyák (bõvítõ kártyák)

Napjainkban a különálló, foglalatba illeszthetõ vezérlõkártyák szá-
ma lényegesen lecsökkent. Ennek oka az, hogy egyre több ilyen esz-
közt az alaplapra gyárilag ráépítenek (integrálnak). Tulajdonképpen
a leglényegesebb vezérlõkártya típusok már szinte mind rajta vannak
egy mai, korszerû alaplapon (videókártya, hangkártya, hálózati kár-
tya, modem). Persze, azért vannak még ilyen kártyák a forgalomban,
csak a szerepük esett vissza. Egyedül a videókártya az, amit külön is
beépítünk, a játékok miatt. Azaz, ha a számítógépet elsõsorban játék-
ra használjuk, akkor érdemes különálló, nagy teljesítményû 3D-s
videókártyát használnunk, AGP vagy PCI Express foglalatba csatla-
koztatva. Összegezve tehát, ha csak munkára használjuk a számító-
gépet, akkor szinte minden vezérlõkártya az alaplapra van integrál-
va, és már dolgozhatunk is. Ha azonban játékra, multimédiára szeret-
nénk a gépünket használni, akkor érdemes különálló, jó minõségû
kártyákat beépíteni (videókártya, TV tuner, digitalizáló kártya, stb.).
Ennek csak a pénztárcánk szabhat határt. Ezek után tekintsük át rövi-
den a vezérlõkártyák fogalmát, és fõbb típusai.

A számítógépet egy adott mûvelet elvégzésére, vagy más eszkö-
zökhöz történõ illesztésre alkalmassá tevõ nyomtatott áramköri lapot
vezérlõkártyának (bõvítõ kártyának) nevezzük. A bõvítõkártyák az
alaplapon található bõvítõ helyekre illeszthetõk, amelyen keresztül
valamelyik buszrendszerhez kapcsolódnak. A kártyák a legtöbb eset-
ben külsõ csatlakozókkal is rendelkeznek. A legismertebb bõvítõkár-
tyák a grafikus kártyák, hangkártyák, hálózati kártyák, belsõ mode-
mek, TV tuner kártyák.

1) Grafikus kártyák (Video Card) - a monitor vezérlését végzõ bõvítõ-
kártya. A videokártyán a kijelzõt vezérlõ áramkörök mellett videó
memória is található, amely a megjelenítendõ képet tárolja. Ezen
kívül a modern videó kártyák komoly 2D és 3D feldolgozási fel-
adatokat is ellátnak, amit nagyteljesítményû grafikus processzoruk
(GPU - Graphics Processing Unit = Grafikus Feldolgozó Egység) és több
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tíz Mbyte-os grafikus memóriájuk tesz lehetõvé. A GPU a grafi-
kus vezérlõ központi egysége, amely az összetett grafikus mûve-
letek elvégzéséért felelõs. Feladata a grafikák létrehozásával és
megjelenítésével közvetle-
nül kapcsolatban hozható
magas szintû feladatok át-
vétele a CPU-tól, hogy an-
nak számítási kapacitása
más mûveletek végzésére
legyen felhasználható. A
modern  GPU-k  2D  és  3D
mûveletek elvégzésére egy-
aránt alkalmasak.
2) Hálózati kártya (NIC - Network Interface Card) - a számítógépek há-
lózatra kapcsolódását, és az azon történõ kommunikációját lehetõ-
vé tevõ bõvítõkártya.
3) Modem - nevét a modulátor (digitális jelek analóg jelekké alakí-
tása) és a demodulátor (analóg jelek visszaalakítása digitálissá)
szavak összevonásából kapta. Feladatuk a számítógép telefonvo-
nal kapcsolódásának, illetve azon keresztül adatok küldésének és
fogadásának biztosítása. Kivitelezésük szerint beszélhetünk belsõ,
illetve külsõ modemrõl. A belsõ modem tartozik a vezérlõkártyák
családjába, míg a külsõ modem a soros porton keresztül csatlakoz-
tatható a számítógéphez.
4) Tuner (Hangoló) - rádiófrekvenciás adások (TV, rádió) vételére
képes hardvereszköz. Népszerû kártya, hiszen nem kell másik te-
levíziót  vásárolni  ahhoz,  hogy TV mûsort  nézzünk,  vagy rádiót
hallgassunk. Olcsóbb egy ilyen kártya, mint egy TV és rádió. Ter-
mészetesen akkor van jelentõsége, ha a számítógép olyan helyi-
ségben van, ahol nincs TV, és szeretnénk itt is TV mûsort nézni.
További elõny, hogy munka közben is nézhetjük a mûsort, sõt
rögzíthetjük is azt, ha olyan típusú tuner kártyát vásároltunk,
ami erre is alkalmas.
5) Hangkártya - lehetõvé teszi a hangzó világ és a számítógép közötti
kétirányú kommunikációt. A hangkártya ma már alapvetõ része a PC-
nek. Funkcionálisan általában egy hangkártya 3 részre bontható:
hangdigitalizáló/lejátszó rész, MIDI szintetizátor, MIDI Interface.
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A hangdigitalizáló/lejátszó rész - úgy mûködik, mint egy magneto-
fon, felveszi és lejátssza a hangokat. Ezt a részét használjuk a
kártyának, amikor élõ hangszerek hangjait vesszük fel, játszunk,
filmet nézünk, vagy mp3 zenét hallgatunk.
MIDI szintetizátor - ez egy szintetizátor, azaz, egy digitális hang-
szer. Különféle dalszerkesztõ programokkal használatával akti-
vizálhatjuk a kártyának ezen részét. Általában a nem zenész be-
állítottságú emberek elõtt rejtve maradnak ezek a lehetõségek.
MIDI Interface (ki/bemenet) - feladata a külsõ MIDI eszközök (pl.
MIDI billentyûzet) csatlakoztatása a számítógéphez. Többnyire
egybeépítik a joystick csatlakozóval. Az egyszerû kártyáknak ez
a leggyengébb része, igen gyakori a bizonytalan, pontatlan mû-
ködés, egyes MIDI események késnek, elakadnak. Ha MIDI bil-
lentyûzeten kívül más külsõ modult is használni akarunk, szá-
mítani kell arra, hogy ezek a hibák jelentkezni fognak.

Monitorok

Talán a legfontosabb, és egyben a legszembetûnõbb periféria. Ki-
meneti (output) eszköz, melynek feladata, a számítógép informáci-
óinak képernyõn történõ megjelenítése. Szerepe tehát nagyon fon-
tos,  úgy  is  mondhatjuk,  hogy  nélkülözhetetlen.  Éppen  ezért  igen
fontos, hogy körültekintõen válasszuk meg a használni kívánt mo-
nitort. A választás fõbb szempontjai a következõk lehetnek: egész-
ség, technológiai színvonal, méret, a feladat, és végül az ár. Igen ne-
héz a döntés, hiszen ki ne szeretne jó minõségû, egészségre nem ár-
talmas monitorral dolgozni. De ezt meg is kell venni, így sokszor az
anyagi lehetõségeink behatárolják a vágyainkat. Én mégis azt taná-
csolom, hogy ne a monitoron spóroljunk, hiszen az egészségünk
megfizethetetlen. Ma (2004-ben) mindenképpen LCD monitor hasz-
nálatát javasolom minden célra. Az árak már nem elérhetetlenek, hi-
szen egy 15 inches LCD monitor már annyiba kerül, mint pár éve
egy hagyományos (katódsugár csöves) monitor. A technikai megol-
dásuk is sokat fejlõdött, így most már ezek a monitorok is alkalma-
sak a munka mellett játékra, film nézésre, és egyéb multimédiás fel-
adatokra. Természetesen a nagyobb méretû LCD monitorok még
elég drágák, de otthoni célra a 15 inches méret megfelelõ (ez majd-
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nem egy hagyományos 17 inches monitor látható méretével azo-
nos). A monitorokat sokféleképpen osztályozhatjuk, rendszerezhet-
jük. A legfontosabb szempontok a következõk:

1) Megjeleníthetõ színek száma szerint - vannak monochrom, azaz
egyszínû monitorok, és természetesen a többszínû, színes monito-
rok. Ma azonban már kizárólag színes monitorokról beszélünk. A
monochrom monitorok általában vagy fehér, vagy sárga, vagy zöld
színben készültek. Ez egész egyszerûen azt jelentette, hogy a ka-
rakterek ilyen színûek voltak. A színes monitorok rengeteg szín
megjelenítésére alkalmasak egy idõben (256, 65536, 16 millió).
2) Méret szerint - fizikailag egy monitor méretén a képátló hosszát
értjük, ezt általában inchben adják meg. Vigyázat, a hagyományos
(katódsugárcsöves) monitorok esetén ez nem a látható méret! A lát-
ható méret mindig legalább 1 inch-el kevesebb a megadott érték-
nél. A többit elrejti a káva, vagyis a monitor burkolata. Ez így van
a televízióknál is. Tehát egy 17 inches hagyományos monitor látha-
tó mérete 15,8 - 16 inch. Az LCD monitorok esetén viszont a meg-
adott méret egyben a valódi, látható méret is. Ezért egy 15 inches
LCD monitor majdnem megfelel egy 17 inches hagyományos mo-
nitornak (egyik elõny). Azt, hogy mekkora monitort válasszunk, a
feladat (mire használjuk elsõsorban), és a pénztárcánk dönti el.
Otthoni munkára, szórakozásra, játékra általában elég egy 17 inch-
es hagyományos, vagy egy 15 inches LCD monitor. Ha komoly
grafikai, vagy tervezõ programokkal dolgozunk, akkor a nagyobb
monitorok ajánlottak (19 inches, 21 inches vagy még nagyobb).
3) Mûködési elvük szerint - alapvetõen kétféle monitort különbözte-
tünk meg ebbõl a szempontból. Az egyik a hagyományos, katód-
sugárcsöves monitor. Pillanatnyilag még ez a legelterjedtebb, de
rövidesen váltás lesz ezen a területen. Jönnek a sokkal korszerûbb,
egészségesebb LCD monitorok. Most nézzük meg mindkét moni-
tor mûködési elvét, röviden.

Katódsugárcsöves monitor - a katódsugárcsõ (CRT = Cathode
Ray Tube) négy fõ részbõl áll: anód, katód, vezérlõrács és az el-
térítõ lemez párok. A katód vezetõ anyagból készül és a rajta át-
folyó áram hatására elektronokat bocsát ki. A negatív töltésû
elektronokat a pozitív feszültségre kapcsolt anód vonzza. Az
anód és a katód között helyezkedik el az úgynevezett vezérlõ
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rács. A feladata az elektronok mennyiségének szabályozása. Ha
kis negatív feszültséget kapcsolunk rá, akkor nem fogja áten-
gedni az elektronokat, míg ha 0 vagy kis pozitív feszültséget
kapcsolunk rá, akkor szabadon átengedi az elektronokat, vagy
gyorsítja is azokat. A csõben ezeken kívül található még 2 eltérí-
tõ lemez pár, melyek az anód által kibocsátott elektronsugár irá-
nyának módosítására szolgálnak. Velük szabályozható, hogy a
képernyõ mely részére csapódjanak be az elektronok. A tényle-
ges kép megjelenítése soronként történik. A kép rajzolása a bal
felsõ pontból indul. A sugár elindul vízszintesen, és felrajzol egy
vízszintes sort. A sor vé-
gén a sugarat kioltják, az
visszafut ismét a kép bal
szélére, de közben függõ-
leges irányban lefelé
mozdul. Ekkor megkez-
dõdik a következõ víz-
szintes sor kirajzolása
(Non-Interlaced = Nem
Sorváltott, azaz a teljes
képet egyszerre, egyetlen
lépésben megjelenítõ
megoldás). A tévékép
úgynevezett félképváltá-
sos (Interlaced = Sorvál-
tott, a teljes kép nem egy-
szerre, hanem meghatározott részekben kerül megjelenítésre)
módon rajzolódik ki, azaz az elektronsugár elõször a páratlan
sorokat rajzolja fel, majd visszafut a kép elejére, és a páros sorok
következnek. Egy normál tévékép 625 vízszintes sorból épül fel,
azaz egy ilyen tévékészüléken a legnagyobb függõleges felbon-
tás 625 lehet, de a gyakorlatban ez ennél kisebb. A képernyõ bel-
sõ részét foszfor réteg borítja . A foszfor a becsapódó elektronok
hatására világít. Ha az elektronsugár eltalálja a foszfor egy adott
pontját, akkor az felvillan. Ha sokszor egymás után ugyanazt az
adott pontot találja el, akkor a képernyõ elõtt ülõ felhasználó
úgy érzi, hogy a pont folyamatosan világít. A látott képet tulaj-

-  83 -

HARDVER ISMERETEK

50. ábra: CRT monitor



donképpen a szemünk érzékcsalódása hozza létre. A színes
képcsõhöz nem egy, hanem három elektronágyú tartozik, min-
den alapszínhez egy-egy (RGB - Red Green Blue azaz Vörös
Zöld Kék). A képernyõ belsõ felületét sem egyszínû foszforré-
teggel vonják be, hanem három, különbözõ színû (piros, zöld,
kék) foszforpontból áll össze egy képpont (pixel). Az elektron
becsapódásakor az egyik vörös, a másik zöld, a harmadik kék
fénnyel világít. Ez a három foszforpont szorosan egymás mel-
lett helyezkedik el, ezért a foszfor elõtt egy lyukmaszk (árnyék-
maszk) található. Ez leárnyékolja a szomszédos színhármaso-
kat és fókuszálja a sugarakat, hogy azok a saját foszforpontjuk-
ra csapódjanak be.
LCD (Liquid Crystal Display) monitor - a Folyadék Kristályos
Kijelzõ alapanyaga folyékony kristály, helyesebben olyan kristá-
lyos anyag, amely a folyékony és a szilárd halmazállapot között
ingadozik. E kristályos anyagok polarizálhatják (sarkíthatják) a
fényt, tulajdonságuk változtat-
ható gyenge áram segítségével,
meghatározott feltételek mellett
az áramot is vezetik. E három fõ
tulajdonságukat használták ki a
tervezõk, amikor megalkották a
folyadék kristályos kijelzõket. A
monitoroknál használatos legel-
terjedtebb kristályos anyag az
úgynevezett twisted nematic.
Az LCD kijelzõ két vékony
üveglap, melyek polarizáló
(sarkító) tulajdonságú polimer
(óriásmolekulájú) anyaggal
vannak bevonva, és e között he-
lyezkedik el a kristályos anyag,
valamint a vezetékek. Nyugalmi állapotban, vagyis ha nincs fe-
szültség a vezetékekben, a kristályok összevissza mozognak,
nem polarizálják a fényt, nem jelenik meg kép. A vezérlõáram
hatására a kristálymolekulák rendezõdnek, a fényt a polarizáló
anyaggal bevont lapra irányítják, és képet kapunk a kijelzõn. Ez
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a folyamat a monochromatikus LCD kijelzõkre vonatkozik. A
színes LCD monitoroknál is használatos a CRT monitoroktól is-
mert három alapszín (kék, piros, zöld) keverése a színes kép
megjelenéséhez. De itt egy színpont (pixel) három alszínpontból
áll (subpixel), vagyis az alapszínpontban megtalálható mindhá-
rom alapszín. Ezeket az alszínpontokat egyenként vezérlik tran-
zisztorokkal (TFT - Thin Film Tranzistor azaz Vékonyréteg Tran-
zisztor) a pontosabb képvezérlés végett. Egy 1024x768 pixel fel-
bontású LCD monitornál ez 2 359 296 beépített tranzisztort je-
lent. A TFT LCD monitoroknál a gyors képváltásoknál egy kis
árnyékolás keletkezik a kristályok elrendezésének „lassúsága”
miatt. Ezt a késést jelkésésnek nevezik, milliszekundumban mé-
rik (ms) és nagyon fontos adat a monitorok minõségének meg-
határozására. A régebbi monitoroknál ez a szám 40 - 50 körül
mozgott, de ma már 12 - 25 milliszekundumot mérünk. Ezeket
a kis jelkéséseket a szemünk már alig regisztrálja, így folyama-
tos képet látunk a monitoron. A másik fontos adat a látószög, fo-
kokban mérve. E számok mutatják, hogy a képet a monitoron
fentrõl és oldalról milyen szögben nézhetjük torzítás nélkül. A
monitor vásárlásánál figyelembe kell venni még a megvilágítás
erõsségét, ne legyen gyengébb 250 cd/m2-nél, valamint a kont-
rasztot, melynek arányszáma ne legyen kisebb 350 : 1-hez.

4) Felbontásuk szerint - a monitor által megjeleníthetõ pixelek (kép-
pontok) számát értjük ezen a jellemzõn. Ez egy szorzat, ahol az el-
sõ tényezõ az egy sorban megjelenített pixelek száma, a második
tényezõ pedig a sorok számát adja meg. Tehát az 1024x768 azt je-
lenti, hogy egy sorban 1024 pixel van, és összesen 768 sor áll ren-
delkezésre. Minél nagyobb a monitor felbontása, annál élesebb a
kép. A képélességet azonban nem csak a felbontás határozza meg,
hanem a képpont távolság is. Ez nem más, mint két szomszédos pi-
xel távolsága milliméterben mérve. Általában a képpont távolság
0,21 - 0,31 mm között van. Ezek után nézzük meg, hogy ebbõl a
szemszögbõl nézve, milyen monitorok voltak, illetve vannak:

HGC (Hercules Graphic Card) - 762x348
CGA (Color Graphic Adapter) - 320x200
MCGA (Multi Color Graphic Adapter) - 640x200
EGA (Enhanced Graphic Adapter) - 640x350
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VGA (Video Graphic Array) - 640x480
SVGA (Super Video Graphic Array) - 800x600 ill. nagyobb

Természetesen az elõbb említett monitorok nagy része már nincs
forgalomban, ma már minden monitor SVGA felbontású. Egyre
több korszerû monitor képes akár 1600x1200, vagy még ennél is
nagyobb felbontásra.
5) Frekvencia szerint - a képfrekvencia, vagy függõleges szinkro-
nizáció igen fontos paraméter. Láttuk, hogy az elektronsugarak so-
ronként végigpásztázzák az egész képernyõt. Ennek a sebességét
hertzben (Hz) mérik, ami azt jelenti, hogy a képet ennyiszer rajzol-
ja ki másodpercenként. Ez az érték minimum 75 Hz legyen, de in-
kább 85 Hz. Ugyanis az emberi szem képes érzékelni, ha ennél las-
sabban történik a frissítés. Ez vagy kellemetlen villódzással jár,
vagy csak azt vesszük észre, hogy egy-két óra után megfájdul a fe-
jünk. Természetesen minél nagyobb ez az érték, annál jobb a sze-
münknek, annál nyugodtabb a kép. Ezért van az, hogy ma már a
televíziók nagy része 100 Hz-en mûködik.
6) Vezérlés szerint - a mai monitorok analóg vagy digitális vezérlé-
sûek lehetnek. Persze ez csak elvben van így, a valóságban a digi-
tális monitorok az elterjedtek. A monitor kezelõszervei már jelzik
számunkra, hogy milyen monitorral van dolgunk. Ugyanis, ha te-
kerõgombokat látunk, akkor analóg monitort használunk, ha pe-
dig nyomógombokkal lehet állítani a monitort, akkor digitális mo-
nitorról van szó. A digitális vezérlésû monitorokon van meg a le-
hetõség, hogy mind a gyári, mind a felhasználói beállításokat tárol-
juk. Ez nagyon hasznos, ha sokszor váltunk videó módot, így nem
kell például mindig újra középre igazítani a képet. Amíg azonban
az analóg vezérléssel végtelen számú a beállítások kombinációja,
addig a digitális vezérlésnél ez korlátozva van. Mindezek ellenére
a digitális monitorok használatát javaslom, mert sokkal korsze-
rûbb, kényelmesebb, barátságosabb a használata.
7) Sugárzás szerint - a katódsugárcsöves monitorok a mûködési el-
vük miatt sajnos káros sugárzást bocsátanak ki. Mivel egyre több
ember egyre több idõt tölt a számítógép elõtt, ezért igen fontos,
hogy az egészségünk ne károsodjon. A mai, korszerû monitorok
szigorú szabványok szerint készülnek, így igen alacsony sugárzá-
súak (de sugároznak, az LCD viszont nem, tehát ez is az LCD mo-
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nitorok elõnyét bizonyítja). A két leg elterjedtebb szabvány, vagy
ajánlás az MPR-II, illetve a TCO. Szinte minden monitorgyártó fi-
gyelembe veszi ezeket, és ennek megfelelõ monitorokat dobnak a
piacra. Ezt jelzik is a terméken: TCO - LR (Low Radiation).
8) Energia felhasználás szerint - mint tudjuk, az energia drága, ezért
nem mindegy, hogy a monitorunk mennyit fogyaszt. A régebbi
monitoroknál bizony nem törõdtek a gyártók ezzel a fontos tulaj-
donsággal, de ma már igen. A mai monitorok energiatakarékosak,
megfelelnek DPMS (Display Power Management System) szab-
ványnak. Természetesen a monitoron kívül az alaplapnak, és az
operációs rendszernek is meg kell felelnie a DPMS szabvány elõ-
írásainak. Egy átlagos monitor teljesítményfelvétele 130 és 200
Watt között mozog, ami a tízedére csökkenthetõ e szabvány alkal-
mazásával.
9) Csatlakozás szerint - végül igen fontos, hogy a monitor fizikailag
hogyan csatlakozik a számítógépünk videokártyájához. Ma még a
legtöbb monitor hagyományos, 15 pólusú (D-Sub) csatlakozóval
kommunikál a videokártyával. Az LCD monitorok körében vi-
szont már egyre több az olyan monitor, amelyen a D-Sub csatlako-
zó mellett megjelent az új csatlakozó felület, a DVI (Digital Video
Interface). Ezen belül két megoldással találkozunk, a DVI-I (analóg
és digitális bemenet) és a DVI-D (digitális bemenet). Természetesen
a videokártyának is rendelkeznie kell DVI kimenettel, különben
nem sok értelme van az új szabványnak. E téren is nagy változást
látunk, hiszen egyre több videokártyán található DVI kimenet is.

Nyomtatók

A monitor után a legjelentõsebb kiviteli (Output) eszköz, feladata
az információ papíron történõ megjelenítése. Vásárláskor figyeljünk
arra, hogy a feladatnak megfelelõ nyomtatót vegyünk. Az üzemelte-
tése miatt nem mindegy, hogy mit, és mennyit nyomtatunk. Más
nyomtató kell, ha néhány színes képet nyomtatunk, más, ha nagy
mennyiségû fekete szöveget, és megint más nyomtató kell, ha nagy
mennyiségû kiadványt nyomtatunk, amelyen színes képek is, és feke-
te szövegek is találhatók. Azért fontos a helyes nyomtató választás,
mert az üzemeltetése igen drága lehet, ha nem a megfelelõ nyomtatót
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használjuk, a megfelelõ célra (például, ha nagy mennyiségû színes ol-
dalakat nyomtatunk tintasugaras nyomtatóval).

Ma a kereskedelemben rengeteg nyomtató közül választhatunk,
szinte túlkínálat van. Ezért inkább a minõségre, garanciára, üzemel-
tetési költségekre, szerviz ellátottságra figyeljünk oda, miután már el-
döntöttük, hogy milyen feladatra kívánjuk használni a nyomtatót.
Régebben a nyomtatók a számítógéphez a párhuzamos kapun (LPT)
kapcsolódtak, ma viszont már alig lehet ilyen nyomtatót kapni. A mai
nyomtatók az USB portot használják, ez jóval gyorsabb csatlakozási
lehetõség, mint azt már láttuk. Érdemes még arra is figyelni, hogy a
nyomtató tudjon automatikusan nyomtatni a papír mindkét oldalára.
Ez igen kényelmes, hiszen, ha nagy mennyiségû szöveget nyomta-
tunk, nem nekünk kell kézzel forgatni a lapokat. Ez a szolgáltatás már
szintén nem túl drága, így adott esetben megérheti egy kis többlet rá-
fordítás. Mielõtt megismerkednénk a legalapvetõbb nyomtató típu-
sokkal, nézzünk meg egy-két nyomtatóhoz köthetõ fogalmat.

DPI - a Dots Per Inch (Pont Per Hüvelyk) rövidítése. Mértékegy-
ség, amely azt jelzi, hogy a nyomtató hány nyomtatási pontot tud
elhelyezni egy hüvelykben.
CPI - a Characters Per Inch (Karakter Per Hüvelyk) rövidítése.
Mértékegység, amely megadja, hogy hány karakter helyezhetõ el
vízszintes elrendezésben 1 hüvelykben. 1 cpi hüvelykenként 1 ka-
rakternek felel meg. Elsõsorban mátrixnyomtatókhoz használatos,
a karakterek sûrûségének jelzésére. Tipikus értékek a 10 és a 12 cpi.
CPS - a Characters Per Second (Karakter Per Másodperc) rövidíté-
se. A nyomtatási sebesség mértékegysége, amit elsõsorban mátrix-
és tintasugaras nyomtatóknál használnak.
LQ - a Letter Quality rövidítése, levél minõségû nyomtatást jelent.
NLQ - a Near Letter Quality rövidítése, majdnem levél minõségû
nyomtatást jelent.
Draft – piszkozat minõségû nyomtatást jelent.
Toló-vonó traktorok - más néven folyamatos papíradagolás, papírto-
vábbítás tüskés kerékkel. Az ellentéte a dörzsadagolás. Olyan eszköz,
amely elsõsorban mátrixnyomtatóknál használatos folyamatos adago-
lású papír (leporelló) továbbítására. A traktor két kis mûanyag görgõbõl
áll, amelyekhez bütykök vannak erõsítve. Ezek a bütykök felveszik a le-
porelló szélsõ lyukait, így garantálva van a pontos papírtovábbítást.
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Dörzsadagolás - laponkénti adagolás, a traktoros adagolás ellenté-
te. Itt a papír egy gumigörgõ és néhány nyomtatógörgõ között ha-
lad. A dörzsadagolást a külön lapok továbbítására tervezték.
Felbontás - a hüvelykenkénti pontok száma. Minél nagyobb a fel-
bontás, annál jobb az ábrázolás (pl. 300 dpi jó minõség).
Ezek után nézzük meg, hogy milyen alapvetõ nyomtató típusok

vannak, és melyiknek mi a mûködési elve, illetve a felhasználási terü-
lete. Természetesen a legtöbb nyomtató típus létezik egyszínû, illetve
színes kivitelben is.
Sornyomtató

Korábban széles körben használt nyomtató, csak karakterek nyom-
tatására alkalmas. Valamennyi kinyomtatott karakter egy betûlán-
con vagy egy betûhengeren foglal helyet. Mivel ezek mérete nem
túl nagy, ezért korlátozott számú betût, számot és egyéb jelet lehet
használni. A forgó henger vagy lánc megfelelõ idõben leütõ kala-
pács hatására egy festékszalagon keresztül ír jelet a papírra (egy
idõben akár több jelet is nyomtathatunk). Emiatt a készülék igen
gyors, ám (a kalapácsok miatt) igen zajos. Általában perforált szé-
lû, többpéldányos leporellópapírral használják.

Tûs (Mátrix) nyomtató
Grafikus nyomtatásra is alkalmas nyomtató. A jeleket a nyomtató
fejében található 9, 18 vagy 24 darab 1/72 inch átmérõjû kinyom-
ható tû írja ki. Nyomtatás-
kor a fej mindkét irányba ír-
hat. Az ilyesfajta berendezés
pontokból felépítve egyen-
ként nyomtatja ki a karakte-
reket. Az újabb típusok
többféle írásmódban is dol-
gozhatnak, például normál,
dupla széles, dõlt betûs, alá-
húzott, majdnem levél mi-
nõségû. A papír lehet nor-
mál, és perforált is, esetleg
többpéldányos. A tûs nyom-
tatók lassúbbak, mint a sornyomtatók, de a szabadon állítható tû-
kombinációk miatt szinte tetszõleges grafikus ábrát is képesek
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megjeleníteni. Léteznek színes, és többfejes típusok is. Zajos, nem
szép minõségû, de rendkívül olcsó az üzemeltetése. A benne lévõ
festékszalag olcsó, így elsõsorban nagy mennyiségû számlázási
feladatra javasolt.

Tintasugaras nyomtató
Jellemzõjük a viszonylag jó minõségû, csendes nyomtatás, az olcsó
ár, melyek biztosítják népszerûségüket. A nyomtatást a nyomtató-
fej végzi, amely a pontok képzéséhez szükséges fúvókákat tartal-
mazza. A fúvóka kis átmérõjû (gyakran 0,05 mm) lyuk, melyen ke-
resztül a tintacsepp (átmérõje: 0,025 mm) kirepül és végül a papír-
ra csapódik. A csepp leválasztására többfajta módszer is született,
így megkülönböztethetünk folyamatos áramú vagy tintacseppes
fejeket. A tintacseppes fej lehet piezo kristályos vagy buborék mû-
ködésû. A Canon a mai napig az elsõ tintasugaras nyomtató alap-
elvét, a Bubble-Jet technológiát használja. A fúvókának elõkamrája
van, és úgy alakították ki,
hogy a kimeneti nyílásnál
mindig jelen van egy bubo-
rék. Ha a kamrába tintát
pumpálnak, akkor a bubo-
rék segíti elszakadni a csep-
pet az elõkamrában lévõ
tintától. A technológia hát-
ránya, hogy nem lehet pon-
tosan beállítani a tintacsepp
nagyságát, mert a buborék
(mint gáz) összenyomható. Ráadásul a kilövellt tintacsepp helye
sem pozícionálható olyan pontosan, mint más módszereknél.
Mindezek ellenére ez a technológia közkedvelt, mert viszonylag
olcsó a megfelelõ fej elõállítása.
A HP (Hewlet Packard) a Bubble-Jet technológiát továbbfejlesztve
létrehozta a Thermal-Ink-Jet-et, amiben nincsen se buborék, se piezo
kristály. A lényege, hogy az elõkamrában lévõ tintát egy ellenállás se-
gítségével több száz fokra melegítik fel, s az a hõtágulás elvei szerint
kitágul, és így kilökõdik a tintacsepp. A hátránya, hogy több idõ kell,
míg a tinta kihull és megszárad, így a nyomat könnyen elmaszato-
lódhat. Nagy elõnye viszont, hogy roppant csendesen dolgozik.
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A színes tintasugaras nyomtatók ugyanazt a fejet alkalmazzák,
amit a fekete-fehér társaik, csak a négy színnek (cián, magenta, sár-
ga, fekete) megfelelõen négy példányban. A fekete tintapatron ál-
talában nagyobb, több tintát tartalmaz, mint a három alapszín pat-
ronja, hiszen a fekete a telítettség beállítása miatt szinte minden
nyomathoz szükséges. A patronok általában színenként külön cse-
rélhetõk, a három szín nem egyformán szükséges a színes képek-
hez, ezért nem egy idõben fogynak ki. Általában egy patron kb.
2000 oldal nyomtatására elegendõ.
A következõ vizsgálandó terület a festék kapacitás. Vajon miért
fogyhat ki hamar a festék? A legkézenfekvõbb válasz az, hogy
fényképeket nyomtatottunk, s nem üzleti grafikákat vagy színes
betûs szövegeket. A nyomtatókazetták kapacitását az 5 százalékos
fedettséggel kinyomtatható lapok számával adja meg a gyártó. Egy
színes kép kinyomtatásához általában az egész lapot be kell fedni
festékkel, ritka a fehér foltokkal tarkított kép. Ha feltesszük, hogy
a három szín egyenletesen oszlik el a lapon, akkor az egy színre ve-
tített fedettség 33 százalékos. Könnyen lehet, hogy a nyomtató egy
színbõl többet nyomtat egy-egy pontba, vagyis még rosszabb a
helyzet. A másik lehetséges magyarázat a fejtisztítás. Ilyenkor a
nyomtató jó adag festéket zavar át a fejen, hogy kitisztítson belõle
minden lerakódott, beszáradt anyagot, „salakot”. Az ekkor elfolya-
tott tinta mindenképp veszteség. A nyomtatók legtöbbje a fekete fej
tisztításakor a színeset is tisztítja. Összegezve, a tintasugaras
nyomtatók csendben, és szép minõségben dolgoznak, ezért ideális
lehet üzleti levelezésre, illetve otthoni használatra. Maga a nyom-
tató nem túl drága (10 000 Ft-ól már kapható), de a hozzá való fes-
ték patron viszont elég drága (majdnem annyiba kerül, mint az
egész nyomtató), így nagy mennyiségû, sok képet tartalmazó do-
kumentumok kinyomtatására nem ajánlott.

Lézer nyomtató
A Xerox másolókhoz hasonló mûködési elvû eszköz. Teljes oldal
egyidejû nyomtatására alkalmas. Kitûnõ írásképe nagy sebes-
séggel párosul. A számítógép, illetve a nyomtatásvezérlõ irányí-
tása alatt gyenge lézersugár, vagy LED sor rajzolja a pontokból
álló írásjeleket és grafikákat az elektromosan feltöltött szelén
félvezetõ réteggel bevont henger, vagy fólia felületére. A kon-
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centrált fény hatására a megfelelõ helyen megszûnik a henger
felszínének töltése. A mûanyag alapú festékgömböcskék a fel-
töltött helyeken a forgó dobra tapadnak, majd onnan a hozzá si-
muló papírra ragadnak át,
és 200 fokos hõmérsékle-
ten végképp ráégnek a pa-
pírra. A lézernyomtató
egyszerre csak egy pél-
dányt készít. Egyes típusai
plotterként (rajzgépként)
mûködve rajzok készítésé-
re  is  képesek.  Van  színes
nyomtatásra alkalmas vál-
tozata is, professzionális tí-
pusai leporellóra is nyom-
tathatnak. Üzemeltetése
talán a legolcsóbb, ezért használata ott javasolt, ahol sokat, és
nagy mennyiségben nyomtatnak. Napjainkban az ára is jelentõ-
sen csökkent, így lassan otthoni célra is megéri beszerezni. A
festék por alakú, melyet tonernek mondunk. Mindenképpen a
legszebb minõségû, legcsendesebb nyomtató.

Hõnyomtató
A többi  nyomtatóhoz hasonlóan pontokból  rakja  össze  a  képe-
ket, amely egy nyomófésû segítségével hõ hatására kerülnek a
filmszalagról a papírra. A hõelemekkel felszerelt fej csak meg-
határozott ideig bírja a gyakori hõmérséklet változást, ezért
rendszeresen cserélni kell. Az íráskép nagyon jó, viszont az írá-
si sebesség közepes. Üzemeltetési költsége jóval nagyobb a töb-
bi nyomtatóénál. Ott használják, ahol kicsi a hely, de kontrasz-
tos szép írásképre van szükség. Nagyon csendes, egyszerre egy
példányt nyomtat.

Ionsugaras nyomtató
Mûködési elve hasonlít a lézernyomtatóéhoz, de nem szelén,
hanem a kevésbé kényes alumíniumhengeren ionizáló sugár-
zással állítja elõ a képet. A kis különbség azt eredményezi, hogy
a nyomtatási sebesség majdnem százszoros lesz, percenként
akár 500 oldal körüli.
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Billentyûzet

A billentyûzet a legfontosabb bemeneti (Input) eszközünk. A bil-
lentyûzet segítségével információkat közlünk a számítógéppel. Már a
kezdetek óta, tehát a legelsõ számítógépek megjelenése óta alkalmaz-
zák. Ma már nagyon sokféle billentyûzet (klaviatúra) létezik, min-
denki az ízlésének megfelelõen választhat. Régebben csak amerikai
abc-s billentyûzetek léteztek, ma viszont az egyes nemzetek nyelvé-
nek megfelelõ billentyûzeteket is lehet kapni. Magyarországon nyil-
vánvalóan a magyar ékezetekkel ellátott billentyûzeteket használunk.
Sokat változott a billentyûzetek megjelenése, mûködési elve is. Kü-
lönbözõ színû, méretû, alakú billentyûzetek közül válogathatunk, de
a legjelentõsebb változást a vezeték nélküli billentyûzetek hozták.
Ezek rádiófrekvenciás, vagy infravörös elven mûködnek, hatótávol-
ságuk 8 - 10 m körüli. Akku-
mulátor biztosítja az energiael-
látásukat. A billentyûzeten ta-
lálhatók a karakter billentyûk
(ezekkel írunk), a funkció bil-
lentyûk (ezek programozha-
tók, valamilyen mûveletet in-
díthatunk velük, F1-tõl F12-ig
vannak számozva), a váltóbil-
lentyûk (egy másik billentyû-
vel együtt lenyomva módosít-
ják az eredeti billentyûk hatását, pl. Shift, Ctrl, Alt, AltGr) és a kap-
csoló billentyûk (tartósan módosítják egyes billentyûcsoportok hatá-
sát, pl. CapsLock, NumLock, ScrollLock).

Most nézzük meg röviden, hogy hogyan is mûködik a billentyûzet.
Függetlenül attól, hogy milyen típusú nyomógombot használunk, an-
nak megnyomása a hozzá kapcsolt áramkörökben megváltoztatja az
áram nagyságát. Egy, a billentyûzetbe beépített mikroprocesszor, fo-
lyamatosan lekérdezi a billentyûkhöz csatlakozó áramköröket. Érzé-
keli a lenyomott billentyûtõl érkezõ áram növekedését vagy csökke-
nését. Az áram változását érzékelve a processzor képes megállapíta-
ni hogy a billentyût mikor nyomták meg, illetve mikor eresztették el.
Mindegyik billentyûnek saját, egyedi kódja van, még akkor is, ha a
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billentyûk a felhasználó számára azonosnak tûnnek. A processzor
például különbséget tud tenni a bal, illetve a jobb oldali váltóbillen-
tyûk között. A valódi jel és egy rendellenes áramingadozás egyértel-
mû megkülönböztetése érdekében a lekérdezés másodpercenként
több százszor megismétlõdik. A processzor csak a kétszer vagy több-
ször érzékelt jeleket fogadja el. Attól függõen, hogy melyik billentyû-
áramkör juttatja el a jelet a mikroprocesszorba, a processzor egy scan
kódnak nevezett számot állít elõ. Mindegyik billentyûhöz két scan
kód tartozik. Az egyik a billentyû lenyomását jelzi, a másik a billen-
tyû felengedését. A billentyûzet ezt a számot a saját memória pufferé-
ben tárolja, onnan kiadja egy portra, ahonnan a számítógép BIOS-a ki
tudja olvasni. Ezt követõen a billentyûzet processzora a billentyûzet-
kábelen keresztül megszakításjeleket küld a processzornak, amely tu-
datja, hogy egy scan kód várakozik rá. A megszakítás utasítja a pro-
cesszort, hogy függessze fel azt, amit éppen csinál, és fordítsa a fi-
gyelmét a megszakítással kértek teljesítésére. A BIOS kiolvassa a scan
kódot a billentyûzet portról, és értesíti a billentyûzetet, hogy törölhe-
ti a scan kódot a pufferébõl.

A mai billentyûzetek a számítógéphez vagy a PS/2 kapun, vagy
USB porton kapcsolódnak, régen viszont valamelyik soros portot
(COM1, COM2) használták.

Egér

Szintén egy beviteli (Input) eszköz, a grafi-
kus felületû operációs rendszerek megjelenésé-
vel váltak egyre népszerûbbé. Az egérrel nem
írunk, tehát az adatbevitel más, mint a billen-
tyûzetnél. Az egérkurzort (általában ez egy
nyíl) a képernyõn mozgatva különbözõ objek-
tumokhoz vihetjük, majd erre kattintva, elin-
díthatunk egy folyamatot. Ez nyílván attól
függ, hogy az adott objektumhoz a programo-
zók milyen mûködést, feladatot rendeltek. Az
egéren általában két gomb található, egy balol-
dali, és egy jobboldali. Ha a bal, vagy a jobb
gombot egyszer lenyomjuk, kattintásnak ne-
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vezzük. Ha a bal gombot kétszer, gyorsan lenyomjuk, duplakattintás-
nak mondjuk. Ha pedig valamelyik gombot lenyomva tartjuk egy ob-
jektum fölött, azt odébb húzzuk, majd a gombot felengedjük, akkor
azt vontatásnak mondjuk (Drag and Drop - Fogd és Vidd).

A mai egereken természetesen már több gomb is található (ezeket
be lehet programozni adott feladatokra), illetve egy görgõt is hasz-
nálhatunk, mely az oldalak lapozását segítheti (Internet oldalaknál,
vagy akár egy hosszabb szöveges oldalnál). A mai egerek szintén
rendkívül változatosak színben, formában és mûködési elvben, így
ki-ki kedvére választhat a neki tetszõ egerek közül. Itt is a legjelentõ-
sebb újítást a vezeték nélküli egér, a golyó nélküli egér, illetve ezek
kombinációja hozta. Ezeknél az egereknél a mûködési elv szintén
vagy rádiófrekvenciás, vagy infravörös. Az energiát most is az akku-
mulátor biztosítja.

Mûködési elvük szerint alapvetõen kétféle egeret különböztetünk
meg. Az egyik a mechanikus egér, a másik pedig az optikai egér.
Nyilvánvaló, hogy a mechanikus egerek a hagyományos, régi típusú
egerek, míg az optikai egerek az újak. Most tekintsük át röviden az
egyes típusok mûködési elvét.

Mechanikus egér - lényege, hogy mechanikus szerkezet közvetíti a
mozgást. Az elmozdulást elektromos impulzusokká átalakító szer-
kezettõl függõen beszélhetünk elektromechanikus vagy opto-
mechanikus egérrõl. Az elmozdulást kemény gumigolyó közvetíti
a derékszögû koordináta rendszer két irányának megfelelõ forgó
tárcsáknak, elfordulás formájában. A golyó átmérõ és a kapcsolódó
dörzshengerek áttétele a felbontás finomságát is befolyásolja.
Elektromechanikus belsõ szerkezet esetén a forgó tárcsa kettõs
érintkezõ párok alkotta áramkört szaggat. Optomechanikus meg-
oldásnál pedig tárcsánként két led/fotodióda pár a fény útját szag-
gatja a tárcsa forgásával.
Optikai egér - az optikai egérben nem a golyó forgásának hatására
kezd el mozogni a kurzor a képernyõn, hanem itt az optika készít
felvételeket az alatta lévõ talajról. Az optika munkáját segíti az a
piros LED, amely oldalról megvilágítja az alatta lévõ felületet. Nos,
az optika készít egy felvételt, majd kis idõ múlva megismétli ezt a
folyamatot, és a képek közötti különbségbõl következteti ki az el-
mozdulást. Ha a képek megegyeznek, akkor az egérkurzor nem

-  95 -

HARDVER ISMERETEK



mozdul el a képernyõn. Minél több képet tud feldolgozni az egér
képfeldolgozó processzora, annál pontosabb mûködést kapunk.
Ez az egér „felbontása”, amelyet dpi-ben (Dots per Inch) adnak
meg. Mivel a területet megvilágító LED fényének színe piros, ezért
általában ezeknek az egereknek gondot szokott okozni a piros fe-
lületen való „látás”. Problémásak még a nagyon sima felületek és
az erõsen tükrözõdõ anyagok. Ezeken ugyanis nem tud az egér
megfelelõ támpontokat értékelni.

Lapolvasó

A szkenner (scanner) a számítógép egyik képbeviteli eszköze,
melynek megjelenését a számítógépek grafikus képességeinek javulá-
sa segítette elõ. Segítségével síkbeli, és ritkábban térbeli állóképeket
digitalizálunk. Jelenleg mind felbontásban, mind méretben igen gaz-
dag kínálat áll a felhasználók
rendelkezésére. A szkennerek
csoportosítása történhet a do-
kumentum kezelése, a doku-
mentum típusa szerint, vala-
mint a felbontás nagysága sze-
rint.  A  szkennerek  fontos  jel-
lemzõje a felbontás, mely meg-
mutatja, hogy egy adott távol-
ságról hány elemi pontot tud
behozni. Az optikai felbontás a
teljes optikai útvonalon érvé-
nyes felbontást jelenti, ahol minden egyes pixelhez egy CCD (Charge
Coupled Device - Töltéscsatolt Áramkör) elem tartozik. A logikai fel-
bontás számítási mûvelet eredménye, ilyenkor az alkalmazott szoft-
ver, a CCD két egymás melletti cellájának értékébõl következtet a ket-
tõ közötti értékekre. A szkennerek felépítése általában a következõ:
érzékelõ, optika, megvilágító egység, mozgató mechanika, elektroni-
ka, interface (illesztõ).

Érzékelõ
Az érzékelõ a dokumentumról érkezõ fényt elektronikus jellé
alakítja, melybõl az eredeti másolata elõállítható. Általában az
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érzékelõ a CCD elem, ez egy töltéscsatolt félvezetõ eszköz, ahol
egy sorban fényre érzékeny cellák helyezkednek el, és ezek a
cellák a megvilágítással arányos feszültséget szolgáltatnak.

Optika
Az optika feladata, hogy a képet megfelelõ minõségben az érzé-
kelõre juttassa. A torzítások kiküszöbölése érdekében több len-
csébõl álló lencserendszert alkalmaznak. Az optika tükrök és
lencsék segítségével kicsinyített valódi képet állít elõ, ez a rész
tartalmazza a színes szkennereknél alkalmazott vörös, zöld és
kék szûrõt, esetleg prizmát is.

Megvilágító egység
A megvilágító egység feladata a bevinni kívánt dokumentum
egyenletes fényerõvel történõ megvilágítása, színes szkennerek-
nél fontos paraméter a fény spektruma is. Az egyenletes és kel-
lõ intenzitású fényt nagyfrekvenciás fénycsövekkel érik el, de a
kézi szkennereknél gyakori a sárga-zöld LED alkalmazása.

Mozgató mechanika
A letapogatáshoz az érzékelõt vagy a dokumentumot kell moz-
gatni, ezt a feladatot a mozgató mechanika végzi el. Leggyako-
ribb megoldás, hogy az érzékelõt, az optikát, a megvilágító egy-
séget egy úgynevezett kocsira helyezik, melynek mozgatását
léptetõ motor végzi.

Az elektronika
Az elektronika feladata az egységek vezérlése, és a részegysé-
gek megfelelõ tápellátása. Az analóg jelet digitális jellé kell ala-
kítani, mert az interface-en keresztül már digitális információ
halad. Az átalakítást ADC (Analóg to Digital Converter) analóg-
digitál átalakító végzi, mely a CCD maximális kimeneti jelét 256
vagy 1024 elemi egységre osztja, és 8 illetve 10 biten ábrázolja.
Az ADC kimenete egy úgynevezett átmeneti memóriához csat-
lakozik, és így jutnak az adatok az interface-en keresztül a szá-
mítógépbe.

Plotter (rajzgép) 

A plotterek (rajzgépek) olyan speciális berendezések, amelyeket
akkor alkalmazunk, ha grafikus formájú kimenõ adatra van szüksé-
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günk, rajzok, térképek, diagramok stb. alakjában. A rajzgépek egy
íróhegyet vezetnek a papíron. A rajz a toll két egymásra merõleges, X
Y irányú mozgásának eredõje-
ként jön létre. Síkplotterek ese-
tében a rajzlapot egy táblán
rögzítik, mely fölött az író-
csúcs két, egymásra merõleges
irányban mozog. A görgõs pa-
pírmozgatású rajzgépnél a toll
csak egy irányban mozog, a rá
merõleges irányú vezérlést
görgõk végzik, behúzva a rajz-
lapot a megfelelõ helyzetbe. A
mai korszerû plotterek beépí-
tett processzoruk révén jelentõs intelligenciával rendelkeznek. Több
különbözõ színû és/vagy vastagságú tollat kezelnek, nagy mennyisé-
gû adatot képesek tárolni, és a mûködtetõ számítógéptõl függetlenül,
önállóan, a tollmozgásokat optimalizálva képesek dolgozni. Egy plot-
tert a következõ jellemzõk alapján minõsíthetünk:

1) Befogható rajzlap mérete (a térképészeti, építészeti, gépészeti rajzok
nagyobb felületet igényelnek).
2) Rajzlap anyaga (papír, film, pausz, mûanyag).
3) Tollak száma (a többféle toll színeivel, illetve különbözõ vonalvas-
tagságokkal növeli a rajz szemléletességét).
4) Használható tollfajta (meghatározza a rajz minõségét; lehet: tustoll,
golyóstoll, rostirón, kerámiahegyû toll).
5) Gyorsulás (a toll nyugalmi helyzetbõl indulva mennyi idõ alatt éri
el a maximális sebességét).
6) Tengelyirányú tollsebesség (ez a toll maximális rajzolási sebessége).
7) Pontosság (megmutatja, hogy a plotter milyen pontosan tud rááll-
ni egy adott pontra [a toll, a rajzlap, a páratartalom, stb. mind befolyá-
solja ezt a jellemzõt] ).
8) Ismételhetõség (a toll mennyire képes a kiindulási helyére vis-
szatérni).
9) Felbontás (a toll lehetséges legkisebb elmozdulása).
10) Méret és súly (meghatározza, hogy hova és hogyan lehet az esz-
közt elhelyezni).
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Számítógép konfiguráció

Befejezésül nézzük meg, hogy mit is értünk számítógép konfigurá-
ción. Ez a számítógépünk kiépítettségét jelenti, azaz, hogy milyen
hardver eszközökbõl áll a gépünk. Van-e háttértárolónk, ha igen, ak-
kor mennyi, és milyen. Nyomtatót, vagy egyéb eszközt csatlakoztat-
tunk-e a számítógéphez, használunk-e hangkártyát, stb. Egyszóval a
pénzünk függvényében milyen felszereltségû a számítógépünk. Per-
sze a pénzen kívül a célok, illetve feladatok is meghatározzák egy
számítógép kiépítettségét.

Alapkonfiguráción azt a minimális kiépítettséget értjük, amellyel
a számítógép mûködik. Ez az idõk folyamán más-más jelentéssel bírt.
Kezdetben egy alapkonfigurációhoz a winchester nem tartozott hoz-
zá. Ugyanis floppy lemezrõl indítva a rendszert, bizonyos alapfelada-
tokat el lehetett végezni, tehát a számítógép mûködött. Régen egy
alapkonfigurációhoz tartozott egy egyszerû alaplap, processzor, mi-
nimális memória (1 Mbyte RAM), videókártya, monitor, floppy meg-
hajtó és billentyûzet. Ezekkel a hardver eszközökkel mûködõképes
volt a gép, és az akkori programok jó részét képes volt futtatni. Ter-
mészetesen ma már ezen csak mosolygunk, hiszen ilyen géppel sem-
milyen mai programot nem tudnánk mûködtetni. Ezért ma az alap-
konfigurációnak a következõkkel kell rendelkeznie: közepes minõsé-
gû alaplap és processzor (Pentium II Celeron 500 MHz), legalább 64
Mbyte RAM, videókártya, monitor, floppy meghajtó, winchester (mi-
nimum 10 Gbyte), CD-ROM meghajtó, billentyûzet és egér. Ezek azok
az eszközök, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a gé-
pünk a mai programoknak legalább egy kis részét futtassa, tehát mi-
nimális munkavégzésre adjon lehetõséget.

Bõvített konfiguráción olyan kiépítettséget értünk, amely már az
alapkonfigurációnál több hardver eszközt tartalmaz. A határ tulajdon-
képpen a csillagos ég. Pénztárcánktól, és a feladattól függõen minden-
féle csoda eszközöket építhetünk a gépünkbe, illetve csatlakoztatha-
tunk hozzá. Ezek a következõk lehetnek: hangkártya, TV tuner, LCD
monitor, szkenner, lézernyomtató, vonalkód olvasó, kép digitalizáló,
stb.  Napjainkban  egyre  újabb,  és  újabb  eszközök  jelennek  meg  a  fel-
használók kényelmét szolgálva. Csak kapkodjuk a fejünket, hogy me-
lyik eszköz mit is tud, szinte alig lehet követni a rohamos fejlõdést.
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A fejlõdés egyre gyorsabb, és látványosabb minden téren. Még
csak megjósolni sem lehet, hogy a következõ hónapokban, években
az informatika, és ezen belül a hardver eszközök milyen szintre ér-
nek, mit tudnak, mivel kápráztatnak el bennünket, felhasználókat. Az
látszik, hogy a méretek egyre kisebbek, és az eszközök egyre összetet-
tebbek. A jelen, és a jövõ is valószínûleg a multifunkciós eszközöké
lesz. A jövõ számítógépe talán egy olyan eszköz lesz, ami integrálva
tartalmaz telefont, televízió készüléket, riasztórendszert, a háztartá-
sunkat irányító áramköröket, szórakoztató elektronikai berendezése-
ket, és még ki tudja, hogy mi mindent.
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Programozási alapismeretek

Bevezetõ

A számítógépek megjelenése után már igény volt arra, hogy a gé-
pek programozhatók legyenek. Ennek oka az, hogy a mikroprocesz-
szorok által végzendõ feladatok nincsenek elõre definiálva, ezeket a
feladatokat programozással adhatjuk meg. A régi számítógépekhez
integrált áramköröket használtak, ezek viszont csak elõre meghatáro-
zott célú áramkörökbõl építhetõk fel. Ezek fényében már érthetõ,
hogy a régi számítógépeket nem kellett programozni, míg a mai, mik-
roprocesszoros gépeket igen. Ma már a programozók által készített
programoknak igen széles, változatos a skálája. Nem csak speciális,
rendszerprogramok vannak a világon (operációs rendszerek, szerviz
programok), hanem rengeteg egyéb, de igen hasznos program is segí-
ti a munkánkat (szövegszerkesztõk, táblázatkezelõk, adatbázis keze-
lõk, stb.). Ezeken kívül a pihenésünkhöz, szórakozásunkhoz is talá-
lunk alkalmas programokat (játékok, médialejátszók, zeneszerkesz-
tõk, festõ-rajzoló programok, stb.).

Eleinte hardver szinten történt a programozás, majd késõbb lyuk-
kártyák, lyukszalagok felhasználásával. Utána gépi kódban lehetett
a számítógépeket programozni, ami azt jelenti, hogy csak nullákat,
és egyeseket használhattunk a program megírásához. Ez igen fárasz-
tó volt, így kialakultak a különbözõ programozási nyelvek. Elõször
az Assembly, amely alacsony szintû programozási nyelv. Itt az uta-
sítások már nem számsorozatként jelennek meg, hanem az utasítá-
soknak megfelelõ, a funkciójukra emlékeztetõ, rövid szavakként. En-
nek ellenére ez is elég kényelmetlen programozási nyelv. Gyakorla-
tilag minden programozási probléma megoldható vele. Ezután jelen-
tek meg a magas szintû programozási nyelvek. Ezek a nyelvek vi-
szonylag gépfüggetlenek, sok utasítással rendelkeznek, és többségük
összetett feladatokat képes megvalósítani. Az utasítások általában
angol szavak, vagy azok rövidítéseiként adhatók meg. A legismer-
tebb magas szintû programozási nyelvek a következõk: Basic, Pas-
cal, Delphi, C++ illetve Java.

Ezek után nézzünk meg egy-két programozási alapfogalmat, me-
lyek szükségesek a további ismeretek megszerzéséhez, majd pedig
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foglalkozzunk kicsit részletesebben a Pascal programozási nyelvvel.
Mint mindig, most is csak olyan mélységben, amennyire feltétlenül
szükségünk van. Ha valaki tüzetesebben meg akar ismerkedni a
programozás rejtelmeivel, annak el kell végeznie egy megfelelõ egye-
temet (programozó, programtervezõ).

Programozási alapfogalmak

Programozás - olyan folyamat, amely során egy feladat megoldását
a számítógép számára érthetõ módon írjuk le.
Programozási nyelv - a programozáskor használt leírás nyelve.
Program - a programozás eredményeként jön létre, utasítások soro-
zatából épül fel.
Forrás program - a megírt programszöveg, amelyet valamilyen szö-
vegszerkesztõvel hoztunk létre.
Fordító program (compiler) - a programot a számítógép számára lefor-
dítja, azaz a forrásprogramot egy úgynevezett tárgyprogrammá
alakítja (ez már gépi kódú program, de általában még nem futtatha-
tó). A legtöbb fordító két menetben fordítja le a forrásprogramot, az
elsõ menetben a lexikális és szintaktikai elemzés történik. Ennek vé-
geztével megkapjuk az úgynevezett közbülsõ formulát. A második
menetben a fordító a közbülsõ formából elõállítja a tárgyprogramot.
Lexikális elemzés - legfontosabb feladata, hogy felderítse a program
úgynevezett alapjeleit, és szabványos formában átadja azokat a
szintaktikai elemzõnek (alapszavak, azonosítók, konstansok, elha-
tároló jelek).
Szintaktikai elemzés - a lexikai elemzõtõl már standard formában kap-
ja meg a programot. Megvizsgálja, hogy az adott programozási
nyelv nyelvtani szabályai szerint helyes-e a program. Elkészíti min-
den utasítás szintaxis fáját. A folyamat végén a fordítóprogram elké-
szíti a közbülsõ formát.
Közbülsõ forma - a mûveletek még nem abban a sorrendben vannak,
ahogyan azokat végre kell hajtani. Matematikából már tudjuk, hogy
a mûveleteket általában nem balról jobbra hajtjuk végre, hanem lé-
teznek egyéb szabályok is (zárójelek, prioritás, stb.). A probléma
megoldására az egyik elterjedt módszer a lengyel forma. Ennek
megértéséhez tekintsük a következõ két példát:
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Mûvelet Lengyel forma
a x b a b x
2 + 3/4 = 2,75 2 3 4 / +

Az elsõ példa jól szemlélteti a lényeget: a mûveleti jel a tagok mö-
gé  kerül,  azaz  elõbb  megadjuk,  hogy  mivel  fogunk  dolgozni  és
csak ez után mondjuk meg, hogy mit kell csinálni! A második fel-
adatban a következõ mûveleteket végezzük el: összeadás és osz-
tás. Látható, hogy a lengyel formában a mûveleti jelek már jó sor-
rendben vannak (az osztás erõsebb mûvelet, mint az összeadás).
A végrehajtás során vesszük az elsõ mûveleti jelet (/) és visszafe-
lé haladva a számokon, az elsõ két számon végrehajtjuk az osz-
tást (így a 3/4-hez jutunk). Ezután vesszük a következõ mûvele-
ti jelet (+), majd az elõbb kapott részeredménnyel (3/4) és a kö-
vetkezõ számmal (2) végrehajtjuk az összeadást. Az eredmény
11/4, azaz 2,75 lesz.
Kódgenerálás - a tulajdonképpeni fordítást jelenti, ennek végered-
ménye a tárgynyelvû program.
Programszerkesztés - a tárgynyelvû programot még szerkeszteni kell
ahhoz, hogy végleges, futtatható formájú legyen.
Értelmezõ program (interpreter) - a forrásnyelvû programot hajtja
végre utasításonként, minden futtatáskor újra kell értelmezni a for-
rásprogramot.
Szintaktikai hibák - azok a hibák , amelyek a programozási nyelv
szabályai ellen vétenek (pl. helytelen utasítás).
Szemantikai hibák - azok a hibák, amelyek a feladat megoldása
szempontjából helytelenek (pl. nullával való osztás).
Konstans - olyan adat, amely állandó értékkel bír, nem változik.
Változó - olyan adat, amely megváltoztathatja az értékét.

A programírás lépései

Amikor programírásra adjuk a fejünket, nagyon körültekintõen
kell eljárnunk. Sok figyelmet, tervezést igényel ez a feladat. Be kell
tartanunk a jól bevált lépéseket, amiket más programozók már útmu-
tatásként ajánlanak számunkra. Az idõk során sok programozó fárad-
ságos munkával megállapította a programírás lépéseit, amit ma már
mindenki betart. Most mi is tekintsük át ezeket a fontos lépéseket.
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1) A feladat pontos megfogalmazása írásban - talán a legnehezebb lé-
pés, ugyanis egy feladatot mindig nehezebb kitalálni, mint megol-
dani. Igen részletesen, mindenre kiterjedõen kell átgondolni, hogy
tulajdonképpen milyen programot szeretnénk elkészíteni. Ezt írás-
ban rögzítenünk kell, hiszen így könnyebb az esetleges módosítás,
változatok kidolgozása.
2) Algoritmus megtervezése, elkészítése - nem kötõdik a számítógép-
hez, valamilyen programozási nyelv segítségével értetjük meg a
géppel. Az algoritmus a feladatok megoldásának az egymás utáni
lépésekkel megadott eljárását jelenti (lásd késõbb).
3) Kódolás - az a folyamat, amely során egy algoritmus lépéseit egy
programnyelv utasításaival leírjuk.
4) Tesztelés, hibakeresés, javítás - ismerjük azt a mondást, hogy aki
dolgozik, az hibázik is. Nos ez így is van, ezért van nagy szerepe
ennek a lépésnek. Sok-sok teszteléssel derítsünk fel minél több hi-
bát, majd javítsuk is azokat.
5) A program hatékonyságának vizsgálata - arra kell törekedni, hogy a
programunk a lehetõ legjobban kihasználja a rendelkezésre álló
erõforrásokat. Beleértve mind a hardver, mind a szoftver erõforrá-
sokat. Ha egy program pazarlóan bánik például a memóriával, ak-
kor azt a pénztárcánkon is megérezzük, mert több memóriát kell
vennünk. Ne legyenek benne felesleges holtidõk, részlépések cik-
lusok, stb. Egyszóval azt tegye, ami a dolga, és ráadásul gyorsan,
pontosan. Sajnálatos módon ezt manapság nem mindig tapasztal-
juk, fõleg a játékok terén nem törekszenek a programozók a haté-
konyságra.
6) Dokumentáció készítése - felhasználói és fejlesztõi dokumentációt
kell készíteni. A felhasználói dokumentáció tartalmazza a feladat
megfogalmazását, a program nyelvét, a futtatáshoz szükséges gép-
típust (konfigurációt), a program betöltését (indításának módját), a
program használatát, a lehetséges hibajelzéseket, a hibák javítási
módját, egy tipikus futtatás teljes leírását, és a program fejlesztési
lehetõségeit. A fejlesztõi dokumentáció részei pedig a feladat meg-
fogalmazása, pontosítása, általánosítása, az algoritmus összes
szintjének részletes leírása, a gépi és programnyelvi igények, hasz-
nált változók, az egyes részfeladatok, szintek kezdõsorainak szá-
ma, az eljárások hierarchiáját megadó táblázat, a program fejlesz-
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tési lehetõségei, annak feltételei, a program teljes forráskódja, vala-
mint egy példánya.

Az algoritmus fogalma, leíró eszközei

Az elõzõekben már megemlítettük az algoritmust, most nézzük
meg, hogy mi is ez, illetve hogyan használjuk. Elõször fogalmazzuk
meg, hogy mit is takar ez a szó. Az algoritmus nem más,  mint  egy
probléma megoldásának véges számú részlépésben történõ egyértel-
mû, és teljes leírása. Fontos tehát, hogy a lépések száma véges legyen,
hiszen mit ér az olyan útmutató, amelynél csak soroljuk, és soroljuk a
lépéseket szinte véget nem érõen. Természetesen a részlépések leírá-
sának egyértelmûsége is követelmény, hiszen, ha nem értjük meg a
részfeladatot, vagy félreérthetõ, szintén nem sokra megyünk vele. Az
algoritmust persze nem elég a fejünkbe megtervezni, azt le is kell ír-
nunk, hogy mások is lássák, illetve mi is könnyebben át tudjuk tekin-
teni, ha módosítani akarjuk. Az algoritmus elemi lépései, amelyek
szükségesek a leírásához, a következõk:

Beolvasás - segítségével kívülrõl viszünk be adatokat, melyekkel a
programunk dolgozni fog.
Kiírás - az adatokat megjeleníti a külvilág felé. A program az eredmé-
nyeket jelzi nekünk, hiszen e nélkül nem tudnánk, hogy mit is csinál
valójában.
Értékadás - változókhoz értéket rendel. Egy program a futtatása so-
rán a benne szereplõ változókhoz különbözõ értékeket rendel, pon-
tosan úgy, mint ahogyan a matematikában ezt a függvények teszik.
Elágazás - logikai döntés, melynek eredményeképpen az igaz, hamis
értékeknek megfelelõen folytatódik az utasítások sorozata.
Ciklus - részlépések többszöri végrehajtása. Egy programban gyak-
ran elõfordul, hogy bizonyos utasítást, vagy utasításokat sokszor
végre kell hajtani. Erre való a ciklus, tehát a megfelelõ utasítás cso-
portot ismételtetjük vele.
Most tekintsük át , hogy a megtervezett algoritmust hogyan rögzít-

jük, írjuk le azért,  hogy mások is láthassák, illetve mi is könnyebben
áttekinthessük az esetleges javítások, és a kódolás érdekében. Erre
alapvetõen három megoldás alakult ki, melyeket algoritmus leíró esz-
közöknek hívunk:
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1) Struktogram - az algoritmust (megosztott) téglalapokba írjuk, és
a végrehajtandó utasításokat ezekben határozzuk meg.

2) Folyamatábra - különbözõ geometriai szimbólumok segítségével
írjuk le az algoritmust. Az egyes ábráknak meghatározott jelenté-
sük van, ezeket nem szabad felcserélni. Az elágazási irányok meg-
adása önkényes, de egy programon belül csak egy módon használ-
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juk. Például: Feltétel után jobbra, ha Igaz a feltétel, lefele, ha Nem.
3) Mondatszerû leírás - az algoritmust egymás után következõ, hét-
köznapi szavakkal és mondatokkal írjuk le. Pl.

Eljárás Eldöntés
I:= 1
Ciklus amíg I <= N és A(I) nem T tulajdonságú
I:= I+1
Ciklus vége
Van:=  I <= N
Ki: Van
Eljárás vége

Adat, adattípusok

Mint azt már korábban is láttuk, a számítástechnikában központi
helyet foglal el az adat. Ez természetes, hiszen minden, amivel dolgo-
zunk, adat. Ha rögzítjük az információt, akkor adatról beszélünk, te-
hát maga a program is adat, és amivel a program dolgozik, az is adat.
Az adatokat általában valamilyen háttértárolón rögzítjük.

Most már érthetõ, hogy miért fontos letisztázni az adatok típusát
és szerkezetét. Ismerkedjünk meg tehát a legismertebb adattípusok-
kal. Két nagy csoportba sorolhatjuk az adatainkat, egyszerû típusok
és összetett típusok. Kezdjük mindjárt az egyszerû adattípusokkal,
vegyük sorra õket, és állapítsuk meg röviden a legfontosabb jellem-
zõiket.

1) Logikai (boolean) - kétféle értéket vehet fel, igaz (true) vagy
hamis  (false).  A  logikai  változó  helyfoglalása  egy  bájt  a  me-
móriában.
2) Numerikus - szám típusú adatok ábrázolására használjuk.

Egész - öt féle egész típust ismerünk, ezek a következõk:
Rövid egész (Shortint) - 1 byte elõjeles -128 ... 127
Egész (Integer) - 2 byte elõjeles -32 768 ... 32 767
Hosszú egész (Longint) - 4 byte elõjeles -2 147 483 648 .. 2 147
483 647
Byte - 1 byte elõjel nélküli 0 ... 255
Szó (Word) - 2 byte elõjel nélküli 0 ... 65 535
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Valós - a valós számok tárolására szintén öt féle típust definiál-
tak elõre: Real, Single, Double, Extended, Comp. Ezen típusok is
csak az értékkészletükben és helyfoglalásukban térnek el egy-
mástól. A leggyakrabban használt valós típus a Real.

3) Karakter (Char) - egyetlen karakter tárolására alkalmas, amely
egy byte-ot foglal le a memóriában. A karakter típusú változó érté-
két aposztrófok közé zárva adhatjuk meg (pl. Nagy:=`n`).
Most térjünk át az összetett adattípusokra, és beszéljük meg a leg-

fontosabb jellemzõiket.
1) Szöveg (String) - karaktersorozatok tárolására alkalmas. A string
típusú változó szintén 1 bájton van tárolva, ez tehát megszabja,
hogy egy változó hossza maximum 255 karakter lehet. A string
hosszát (karakterek számát) mi magunk korlátozhatjuk is. Ez eset-
ben String kulcsszó mögé szögletes zárójelbe kell írnunk egy 255-
nél kisebb számot (pl. string[25]).
2) Tömb (Array) - meghatározott számú, azonos típusokból álló ösz-
szetett adattípus. A tömb deklarálása az azonosítóval kezdõdik,
majd kettõspont után az Array kulcsszót követõ szögletes zárójel-
ben a tömb alsó és felsõ indexhatárát adjuk meg. Az ezt követõ Of
kulcsszó után az elemek adattípusát határozzuk meg. A tömb
egyes elemei lehetnek egyszerû és összetett adattípusok is. A tömb
elemeire az azonosítót követõ szögletes zárójelben megadott sor-
számmal hivatkozhatunk (pl. Array[1 .. 10] of Integer).
3) Fájl (File) - azonos típusú komponensekbõl álló adatszerkezet,
amely nagy mennyiségû adat tárolását teszi lehetõvé a háttértáron.
A file komponensei lehetnek egyszerû és összetett típusok is.
4) Rekord (Record) - a legrugalmasabb adatszerkezet, mivel benne
tetszõleges számú és különbözõ típusú elemek szerepelhetnek. A
rekord deklarációját a record kulcsszóval kezdjük, majd ezután a
komponensek típusainak felsorolását az end kulcsszóval zárjuk. A
komponenseket a rekord mezõinek nevezzük. A rekord elemeire
úgy hivatkozunk, hogy a rekord azonosítója után ponttal elválaszt-
va írjuk a mezõk azonosítóját.
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Adatszerkezetek

Már láttuk, hogy az adat típusa igen fontos, helyesen kell megvá-
lasztani, hiszen a memória foglalás, illetve a felvehetõ értékek igen
nagy eltérést mutatnak. Akár számolási problémák is lehetnek hely-
telen típus választás esetén. A másik fontos jellemzõje egy adatnak,
adathalmaznak, a szerkezete. Az adatcsoportokban valamilyen logi-
kai összefüggés érvényesül. Ezeket az összefüggéseket adatszerkeze-
teknek nevezzük. Az adatszerkezetekkel különbözõ mûveleteket vé-
gezhetünk: létrehozás, módosítás, rendezés, keresés, bejárás, feldol-
gozás. Ezenkívül osztályozhatjuk is õket bizonyos szempontok sze-
rint: adatelemek típusa szerint (homogén, heterogén), adatelemek
száma szerint (statikus, dinamikus), a kapcsolat bonyolultsága alap-
ján (szerkezet nélküli, asszociatív címzésû, szekvenciális, hierarchi-
kus és hálós) és az adatszerkezet ábrázolása alapján (folytonos, szét-
szórt). Beszélhetünk úgynevezett struktúra nélküli adatszerkezetrõl
is, ez a Halmaz (az egyes adatelemek között nincs kapcsolat, nem be-
szélhetünk az elemek sorrendjérõl). Mi csak a legismertebb adatszer-
kezetekkel foglalkozunk egy kicsit részletesebben. Ezek a következõk
lesznek: tömb, tábla (asszociatív címzésûek), lista, verem, sor (szek-
venciális adatszerkezetek), bináris fa (hierarchikus adatszerkezet).

Ezek után lássuk a konkrét fogalmakat, gyakorlati megoldásokat,
típusokat!

1) Adatszerkezet - az adatszerkezet matematikai definíciója szerint
egy (A,R) rendezett elempár, ahol A az adatelemek véges halma-
za, az R pedig az A halmazon értelmezett valamilyen reláció
(kapcsolat).
2) Mûveletek adatszerkezetekkel:

Létrehozás - az üres szerkezeti váz kialakítása.
Módosítás:

Bõvítés - új adatelem hozzákapcsolása a szerkezethez.
Törlés - valamely adatelem eltávolítása a szerkezetbõl.
Csere - egy adatelem értékének megváltoztatása.

Rendezés - olyan eljárás, melynek során az adatelemek egy
meghatározott sorrendjét állítjuk elõ.
Keresés - egy adott értékû adatelem, vagy bizonyos feltételeket
kielégítõ valamennyi adatelem helyének meghatározása.
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Bejárás - valamennyi adatelem pontosan egyszeri elérése.
Feldolgozás - az adott adatszerkezet hogyan és mire hasz-
nálható.

3) Az adatszerkezetek osztályozása:
Az adatelemek típusa szerint

Homogén - az adatszerkezet valamennyi eleme azonos
típusú.
Heterogén - az adatszerkezet elemei különbözõ típusúak
lehetnek.

Az adatelemek száma alapján
Statikus - egy statikus adatszerkezetet rögzített számú adat-
elem alkot. A feldolgozás folyamán az adatelemek csak érté-
küket változtathatják, de maga a szerkezet, az abban szerep-
lõ elemek száma változatlan. Következésképpen az adatszer-
kezetnek a memóriában elfoglalt helye változatlan a feldolgo-
zás során.
Dinamikus - egy dinamikus adatszerkezetben az adatelemek
száma egy adott pillanatban véges ugyan, de a feldolgozás
során tetszõlegesen változhat. Mivel a dinamikus adatszerke-
zetek feldolgozása során az adatelemek száma változik, egy-
egy elemnek területet kell allokálnunk, illetve a lefoglalt terü-
leteket felszabadítanunk, ezért felvetõdik a tárolóhely újra-
hasznosításának problémája.

A reláció alapján
Struktúra nélküli - az egyes adatelemek között nincs kapcso-
lat, nem beszélhetünk az elemek sorrendjérõl (pl. halmaz).
Asszociatív címzésû - az adatelemek között lényegi kapcsolat
nincs. Ez az adatszerkezet valamilyen közös tulajdonság
alapján összeállított halmaz, amelyekbõl részismérvek alap-
ján részhalmazokat választhatunk ki. Az adatszerkezet ele-
mei tartalmuk alapján címezhetõk. Egy struktúrában az adat-
elemet az elem vagy az elem egy része értékének a függvé-
nyében helyezzük el (pl. tömb, tábla).
Szekvenciális - a szekvenciális adatszerkezet olyan (A,R) ren-
dezett pár amelynél az R reláció teljes rendezési reláció. Szek-
venciális adatszerkezetben az egyes adatelemek egymás után
helyezkednek el. Az adatok között egy-egy jellegû a kapcso-
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lat, azaz minden adatelem csak egy helyrõl érhetõ el és az
adott elemrõl csak egy másik látható. Két kitüntett eleme az
elsõ és az utolsó (pl. lista, sor, verem).
Hierarchikus - a hierarchikus adatszerkezet olyan (A,R) ren-
dezett pár, ahol van egy kitüntetett adatelem, a gyökérelem.
A gyökérelem nem lehet rákövetkezõ elem (pl. fa).
Hálós - a hálós adatszerkezet olyan (A,R) rendezett pár,
amelynél az R relációra semmilyen kikötés nincs. A hálós
adatszerkezetek adatelemei között a kapcsolat sok-sok jelle-
gû, azaz  bármelyik adatelemre több helyrõl is eljuthatunk, és
bármelyik adatelemtõl elvileg több irányban is mehetünk to-
vább (pl. gráf).

Reprezentációjuk alapján
Folytonos ábrázolású - a központi tárban a tárelemek egymás
után helyezkednek el. Az adattételek tárolási jellemzõi (típus,
ábrázolási forma, méret) azonosak. Ismert az elsõ elem címe,
ehhez képest bármely elem címe számítható.
Szétszórt ábrázolású - a tárelemek véletlenszerûen helyez-
kednek el, közöttük a kapcsolatot az teremti meg, hogy min-
den elem tartalmaz más elemek elhelyezkedésére vonatkozó
információt (az elemek címét).

4) Ismertebb adatszerkezetek:
Halmaz - mint azt már láttuk, egy struktúra nélküli adatszerke-
zet. Matematikai tanulmányaink során megállapítottuk, hogy
bizonyos dolgok összességét, melyek azonos tulajdonságokkal
rendelkeznek, halmaznak nevezzük (a multihalmaz megenged
azonos elemeket is). A halmaz adatszerkezettel a következõ mû-
veleteket lehet elvégezni:

Eleme - logikai értéket ad.
Unio - egyesítés, multihalmaz esetén minden elem megjele-
nik az unióban.
Metszet - közös rész, multihalmaz esetén ahányszor mind a
kettõben benne van.
Különbség - a matematikai definíció alapján kivonás.
Létrehozás - megadunk valamilyen elõírást, feltételt, prediká-
tumot, amely alapján eldönthetõ, hogy egy elem beletartozik-
e a halmazba, vagy felsoroljuk a halmaz elemeit.

- 111 -

PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK



Bõvítés - unióval.
Törlés - különbségképzéssel.
Feldolgozás - a négy halmazmûvelettel.

Tömb - azonos típusú adatok sorozata. Az elsõ elem kitüntetett
helyzetû, hiszen a többi elem helyét az elsõhöz viszonyítjuk. A
tömböt alkotó adatokat a tömb elemeinek hívjuk. Az egyes ele-
mekre a tömb indexével hivatkozunk. Egy tömb deklarációjakor
meg kell adnunk a tömb elemeinek típusát és a tömb méretét.
Ha a tömbnek csak egy indexe van, akkor egy dimenziós tömb-
rõl beszélünk (vektor). Az egy dimenziós tömböket a számegye-

nes egész helyein lévõ adatokkal szemléltethetjük. Ha egy
tömbnek két indexe van, akkor kétdimenziós tömbrõl beszé-
lünk, és így tovább. A kétdimenziós tömböket egy sík egész ko-
ordinátájú pontjaiban elhelyezkedõ adatokkal szemléltethetjük.

A tömböket a memóriában a programok sorfolytonosan tárolják,
ami két dolgot jelent. Egyrészt jelenti, hogy a tömb elemei egy-
más után helyezkednek el a memóriában, másrészt többdimen-

ziós tömb esetén a mindig az utolsó index növekedik. Mûvele-
tek a tömb adatszerkezettel:

Létrehozás - a szerkezet létrehozása, nem az értékeké.
Megmondjuk a dimenziók számát és minden dimenzió-
ban az indextartományt. A szerkezetet hozzuk létre, így
már az elején eldõl, hogy a tömb hány elemet tartalmaz
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61. ábra: Egydimenziós tömb (vektor)

62. ábra: Kétdimenziós tömb

63. ábra: Sorfolytonos ábrázolás



(mivel statikus a szerkezet). Ebbe a szerkezetbe pakoljuk
bele az elemek értékét.
Bõvítés - nincs olyan, hogy új helyre új elem bevitele, mi-
vel a tömb statikus, az adatelemeket létrehozáskor fixál-
tuk. Szûkebb változata az, hogy adatelemet viszünk be az
üres szerkezeti helyekre. Átvitt értelemben megadjuk
azoknak az adatelemeknek az értékét, amelyeket eddig
még nem adtunk meg.
Törlés - errõl sem beszélünk, mert az adatelemek számát nem
tudjuk csökkenteni. Csak logikai törlésrõl beszélünk, az adat-
elemek értékét egy speciális értékre állítjuk.
Csere - indexek alapján bármelyik elemet kiválaszthatjuk és
értékét felülírhatjuk.
Elérés - közvetlen. Bármelyik elem a többitõl függetlenül
megfogható, az indexekkel hivatkozunk rá.
Rendezés - általában egydimenziós tömbnél foglalkozunk ve-
le. Arra az összes rendezési módszer alkalmazható.
Keresés - értelmezhetõ mindenféle tömbnél. Értelmezése rep-
rezentáció függõ. Ha a feltételek adottak, akkor egydimenzi-
ós tömbnél (itt van jelentõsége) az összes keresési algoritmus
alkalmazható.
Bejárás - értelmezhetõ, reprezentáció függõ. Többdimenziós
tömböknél igazán érdekes.
Feldolgozás - az indexeken alapul, azon, hogy segítségükkel
bármely elem közvetlenül elérhetõ, feldolgozható.
Tárolás - a folyamatos és szétszórt tárolás egyaránt alkalmaz-
ható a tömböknél. Általában folytonos tárolást alkalmaznak.

Tábla - asszociatív, dinamikus adatszerkezet, amelyben minden
elem két részbõl áll, kulcs és érték. A kulcs és az érték típusa bár-
milyen lehet, de egy táblázaton belül a kulcsok, értékek típusa
megegyezõ kell, hogy legyen. A kulcs és az érték típusa külön-
bözõ lehet. Minden táblázati elem kulcsértéke egyediek, így ez
a kiválasztási szempont. A táblázat nem más, mint egydimenzi-
ós tömb általánosítva, ahol bármely elem a kulcson keresztül ér-
hetõ el. Reprezentációja lehet folytonos és szétszórt is (általában
folytonos). Gyakran úgy tárolják, hogy a kulcsot, értéket leképe-
zik egy-egy egydimenziós tömbre. Különbözõ szervezésû táblá-
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zatok vannak (soros, önátrendezõs illetve rendezett). A rende-
zett tábla adatszerkezettel végezhetõ mûveletek:

Létrehozás - beszúrásos rendezéssel történik.
Bõvítés - beszúrásos rendezéssel történik.
Törlés - meg lehet oldani logikai törléssel, és a szabadhelyek
elfogyása után szemétgyûjtéssel, és meg lehet oldani fizikai
törléssel is. A fizikai törlés folyamatos tárolásnál az, amikor a
törlendõ elem mögött lévõ elemeket elõretoljuk. Szétszórt
ábrázolásnál igen egyszerûen megoldható.
Csere - megkeressük és felülírjuk az adott elemet. A kulcs
alapján cseréljük az értékrészt, a kulcs cseréje nem engedélye-
zett. Ha azt is meg akarjuk cserélni, akkor fizikai törlést és
bõvítést kell alkalmazni.
Rendezés - nincs, mert rendezetten jön létre.
Keresés - mindkét reprezentációnál alkalmazható a lineáris
keresés, folytonosnál a bináris keresés is.
Bejárás - szekvenciális, logikai sorrend szerint.
Feldolgozás - kulcs alapján.

Lista - olyan dinamikus adatszerkezet, amelyiknek létezik elsõ
és utolsó eleme (kivétel az üres lista) és minden adatelemnek
létezik rákövetkezõje (kivétel az utolsó elem), továbbá minden
elemnek létezik megelõzõje (kivétel az elsõ elem). A lista ele-
meinek rendezettsége van, amelyet az elhelyezés biztosít. A
lista lényege tehát, hogy az adatelem mellett tárolunk egy,
vagy  több  mutatót  is.  Ezek  a  logikai  sorrendben  következõ
adatelemekre mutatnak. A mutató a következõ elem memória-
beli címét tartalmazza. Tehát a lista következõ elemének nem

szükséges az elõzõvel szomszédos memóriahelyet elfoglalnia.
Így könnyebb az új elemek beszúrása, törlése. A lista tartalmaz
két speciális elemet:

Listafej - nem tartalmaz információt, csak kijelöli a lista elejét.
Végelem - tartalmaz információt, de a benne lévõ mutató spe-
ciális, nem mutat következõ elemre (ez a NIL, a sehova nem
mutató elem).
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A két legfontosabb mûvelet a következõképpen végezhetõ el:
Beszúrás - elegendõ az elõzõ elem mutatójának megvál-
toztatása.

Törlés - itt is az elõzõ elem mutatóját kell megváltoztatni.

Kétirányú láncolt listák esetén még egy további résszel egészít-
jük ki az adatelemeket, az ún. visszamutatóval. Tehát három
rész van, adatrész, elõzõ elemre mutató és a következõ elemre
mutató.

Nézzük meg a speciális lista fogalmakat, illetve mûveleteket:
Üres lista - empty
A lista feje - head (az elsõ elem)
A lista farka - tail (lista, amely az elsõ elem elhagyásával ke-
letkezik)
A lista vége - end (az utolsó elem)
A lista mérete - a lista elemeinek a száma.
Listamûveletek - hozzáférés, allista képzés, egyesítés.
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66. ábra: Listaelem beszúrása

67. ábra: Listaelem törlése

68. ábra: Kétirányú láncolt lista



Létrehozás - üres listából indulva egyesítéssel rendeljük hoz-
zá az elemeket mint egyelemû listákat. A hozzáfûzés sorrend-
je adja a sorrendet a listában.
Bõvítés - a q listát a k-ik elem után bõvíteni akarjuk az x elem-
mel. Allistával is bõvíthetünk, ugyanúgy, ahogy egy elemmel.
Törlés - fizikai törlés.
Csere - a k-ik elemet cseréljük x-re.
Rendezés - értelmezhetõ abban az értelemben, hogy az adat-
elemek értéke szerint növekvõ vagy csökkenõ sorrendbe ren-
dezzük a saját helyén, bármely módszerrel, vagy létrehozás-
kor rendezett listát hozunk létre.
Keresés - teljes keresés, vagy rendezett listánál lineáris
vagy bináris.
Elérés - soros, szekvenciális, közvetlen.
Feldolgozás - a definiált mûveletek alapján. Lényegesek azon
mûveletek formái, amelyek a lista elejét, vagy végét érintik.

Sor (queue) - a sor szerkezetnél az adatokhoz a behelyezés sor-
rendjében férhetünk hozzá (FIFO = First In First Out, azaz elsõ-
nek be, elsõnek ki). Mindig az utolsó elem mögé tudunk elhe-
lyezni új elemet és a mindenkori elsõ elemet tudjuk kiolvasni és
törölni. Akkor alkalmazzuk, ha az adatoknak a feldolgozás elõtt
sorba kell állniuk, várakozniuk kell az erõforrásokhoz való hoz-
záférésre (programvégrehajtás, perifériához való hozzáférés,
stb.). Vannak speciális elnevezések, ilyenek a PUT (sor végére
tesz) illetve a GET (sor elejérõl kivétel). Létezik üres sor. Új ele-
met a sor végére lehet bevinni, hozzáférni a sor elejéhez lehet.
Létezik a tele sor. A sor adatszerkezet mûveletei:

Létrehozás - kiindulunk az üres sorból és az elemek a beérke-
zés sorrendjében bekerülnek.
Bõvítés - a végén.
Törlés - csak az elején.
Feldolgozás - a mûveletek alapján.

Verem (stack) - a verem a leggyakrabban alkalmazott adatszer-
kezet a tömb után. A verem egy olyan speciális lista, ahol az ott
definiált mûveletek közül az 1-3 van megengedve. Olyan adat-
szerkezet, amelyet a kezelési módjával definiálunk. A mûvele-
tek neve is hasonló:
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PUSH - bõvítés az elején
POP - elsõ elem törlése
TOP - elsõ elem elérése

Létezik üres verem, és létezik olyan verem, amely tele van. A ve-
remnek van alja és teteje. Az elemeket be lehet helyezni a verem-
be. A vermet szokás LIFO (Last In First Out, azaz utolsónak be,

elsõnek ki) adatszerkezetnek hívni. A reprezentációja lehet foly-
tonos és szétszórt. Azonos méretû elemeket pakolunk bele (ho-
mogén). Az elsõ eleme az aljára kerül, erre a többi. Az utoljára
betett elemhez tudok hozzáférni. Az alatta lévõkhöz csak úgy
férhetünk hozzá, ha a felsõket eltávolítottuk. A verem adatszer-
kezettel végezhetõ mûveletek:

Létrehozás - van az üresverem és az érkezés sorrendjébe pa-
koljuk bele az elemeket.
Bõvítés - Push mûvelet, definíció szerint csak a tetején.
Törlés - Pop mûvelet, definíció szerint csak a tetején.
Elérés - Top, a legfelsõ elem elérhetõ.
Feldolgozás - alapmûveletekkel.

Gráf -  gráfnak nevezzük pontoknak és éleknek a halmazát, ahol
az élek pontokat kötnek össze, illetve az élekre pontok illeszked-
nek úgy, hogy minden élre legalább egy, legfeljebb két pont il-
leszkedik.
Fa - dinamikus, homogén adatszerkezet, amelyben minden
elem megmondja a rákövetkezõjét. A fa olyan összefüggõ
gráf,  amelyben  nincs  kör,  azaz  egy  elemhez  csak  egy  úton
juthatunk  el,  más  úton  nem.  Ismerkedjünk  meg  egy  pár
alapfogalommal:
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Gyökérelem - a fa azon eleme, amelynek nincs megelõzõje. A
legegyszerûbb fa egyetlen gyökérbõl áll. Mindig csak egy
gyökérelem van, üres fában egy sem.
Levélelem - a fa azon elemei, amelyeknek nincs rákövetkezõ-
jük. Bármennyi lehet belõlük. Úgy érhetõek el, hogy a gyö-
kérelembõl indulva vesszük a gyökérelem rákövetkezõjét,
majd annak a rákövetkezõjét, stb.
Közbensõ elem - a fa nem gyökér- ill. levélelemei, hanem az
összes többi eleme.
Út - a gyökérelemtõl kiinduló, különbözõ szinteken átmenõ,
és levélelemben véget érõ egymáshoz kapcsolódó él sorozat
(lista). Az út hosszán az adott útban szereplõ élek számát ért-
jük. Minden levélelem a gyökértõl pontosan egy úton érhetõ
el, út helyett szokás beszélni a a fa ágairól is. Egy fában az
utak száma megegyezik a levélelemek számával. A fán belül
vannak szintek, egy elem szintje megegyezik az elem gyökér-
elemtõl vett távolságával. A nulladik szinten a gyökérelem
helyezkedik el, az elsõ szinten a gyökérelem rákövetkezõi (a
gyökértõl egy élnyi távolságra lévõ elemek), a második szin-
ten ezeknek a rákövetkezõi, és így tovább. A maximális szint-
számot a fa magasságának vagy mélységének nevezzük.
Részfa - minden közbensõ elem egy részfa gyökereként te-
kinthetõ, így a fa részfákra bontható. Beszélhetünk üres fáról
is, ez a fáknak az szélsõséges esete, amikor a fának egyetlen
eleme sincs.

Most nézzük meg, hogy a fa adatszerkezettel milyen mûveletek
végezhetõk:
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Létrehozás - létrehozzuk az üres fát, majd egy elemet viszünk be
(a gyökérelemet), ezután a létrehozás nem más, mint a fa bõvítése.
Bõvítés - bõvíteni általában levélelemmel szoktunk, ritkáb-
ban részfával. Általában csak a levélelemmel való bõvítést ér-
telmezzük, de tetszõleges helyen való bõvítés is értelmezhe-
tõ, a fa átstrukturálásával jár.
Törlés - bináris fából bármikor törölhetünk egy részfát, köz-
bensõ elemet nem. Ez fizikai törlés, logikai törlést bármikor
végezhetünk.
Csere - a megfelelõ adatelemet bejárással elérjük és az értékét
bármikor fölülírhatjuk.
Bejárás - a bejárás az a tevékenység, amikor a fát, mint hierar-
chikus adatszerkezet egy sorra, lineáris adatszerkezetre ké-
pezzük le. A fa elemeit a bejárás folyamán egyszer, és ponto-
san egyszer érintjük, az elemek között valamilyen sorrendet
állapítunk meg, attól függõen, hogy hogyan járjuk be a fát.
Feldolgozás - alapja a bejárás.

Bináris fa - a számítástechnikában kitüntetett szerepe van a bi-
náris fának. A bináris fa olyan fa, amelyben minden elemnek
legfeljebb két rákövetkezõje lehet. Szigorú értelemben vett biná-
ris fáról akkor beszélünk, amikor minden elemnek 0 vagy pon-
tosan 2 rákövetkezõ eleme van.

Adatállományok

A számítógépen lévõ információ tárolási egysége a fájl. Egy fájl tar-
talma a gép szempontjából vagy adat, vagy program, amely a proces-
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szor által végrehajtható utasításokat tartalmaz (néha bináris fájlnak is
hívják). A fájlban tárolt adat tetszõleges, lehet szöveg, grafikus kép,
hang stb. Az adatok formájára nézve nincs elõírás, a gyakorlatban na-
gyon sokféle formátum létezik. A fájlt minden operációs rendszer
használja, konkrét megjelenése azonban már az operációs rendszertõl
függ. Fizikailag tehát a háttértáron elhelyezkedõ összefüggõ adathal-
mazt tekinthetjük fájloknak. A lemezeken elhelyezkedõ fájloknak van
nevük, fizikai elhelyezkedésük a lemezen, méretük, attribútumaik és
más és más rendszereken még sok egyéb jellemzõik is. Ha az operá-
ciós rendszerben futó program fel akarja dolgozni egy lemezen elhe-
lyezkedõ fájlban lévõ adatokat, akkor azt elõször tudatnia kell az ope-
rációs rendszerrel egyértelmûen, hogy melyik a kérdéses fájl, aminek
hatására az operációs rendszer fizikailag megkeresi a fájlt, és az ada-
tait hozzáférhetõvé teszi a program számára. Ezt a folyamatot a fájl
megnyitásának nevezzük. A már megnyitott fájl esetén a feldolgozó
programnak nincsen szüksége a fájl nevére, hiszen az operációs rend-
szer dolga a név (és esetleg az elérési útvonal) alapján a fájllal kapcso-
latos fizikai teendõk intézése, éppen ezért a megnyitáskor az operáci-
ós rendszer egy sorszámot ad a megnyitott fájlnak. Ezt a sorszámot a
fájl handlerének szokás nevezni. A továbbiakban a kezelõ program
minden fájllal kapcsolatos mûvelete esetén a handlerre hivatkozik.
Látható, hogy a feldolgozó program ugyanazokat a tevékenységeket
hajtja végre a fájl elérési útvonalától és nevének változtatásától füg-
getlenül. Ha egy fájlt megnyitottunk, akkor a feldolgozó programnak
már mindegy, hogy a fájl fizikailag hol helyezkedik el. Ugyanúgy,
ahogy a memóriában elhelyezkedõ adatokat tekinthetjük csak bájtok
egymásutánjának, vagy belsõ szerkezettel ellátott adatok struktúrájá-
nak, a fizikai fájlokat is tekinthetjük többféleképpen. Természetesen
egy adott fájl esetében a többféle megközelítés nem szerencsés, hiszen
egy bináris programkódot tartalmazó fájl esetében nincs értelme va-
lamilyen szabályos struktúrát keresni a fájlban.

Logikailag a fájlokat úgy tekintjük, hogy a feldolgozó program pa-
rancsára az operációs rendszer megnyit egy adatátviteli csatornát a
program és a külvilág között, majd ezen a csatornán keresztül közle-
kednek az adatok a program és a külvilág között. A program számá-
ra a fájl egy megnyitott adatátviteli csatorna. A fájl megnyitása ebben
az esetben egyenlõ az adatátviteli csatorna megnyitásával. A fájlokat
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megnyithatjuk csak olvasásra. Ekkor az adatok áramlása csak a hát-
tértárról a program felé lehetséges. A fájlokat megnyithatjuk csak
írásra is. Ebben az esetben az adatok a programból a háttértár felé
közlekednek. Vannak esetek, amikor írásra és olvasásra nyitjuk meg
a fájlt, ekkor kétirányú adatátvitel történik. Ha a fájlt írásra és olva-
sásra nyitjuk meg, akkor ismerni kell valamilyen módon azt a helyet,
ahová éppen írhatunk, vagy ahonnan olvashatunk a fájlból. Ezt a he-
lyet a fájl pointere mutatja meg. A fájl megnyitásakor a pointer a fájl el-
sõ elemére mutat és minden olvasási és írási mûvelet után egy egy-
ségnyit mozdul elõre automatikusan. A pointer értékét ki lehet olvas-
ni, és át lehet állítani. A megnyitott fájlok kezelésekor figyelnünk kell
arra, hogy a fájlnak van-e valamilyen felismerhetõ belsõ szerkezete.
Alapvetõen háromféle fájltípust különböztethetünk meg a belsõ szer-
kezete szerint:

Szekvenciális fájlok - a fájlok adatait csak sorban, egymás után dol-
gozhatjuk fel. Ilyennek tekinthetõ például a billentyûzetrõl bevitt
karakterek sorozata is (Pascal nyelven ezt Text típusnak hívjuk).
Relatív elérésû (vagy direkt elérésû) fájlok - ilyenkor ismerjük a fájl
adattárolási egységének méretét, és ennek a méretnek az egész szá-
mú többszöröseivel tudunk elõre és hátra mozogni a fájlban, azaz
a fájl bármelyik részét fel tudjuk dolgozni, bõvíthetjük. Pascal
nyelven ezt a fajta fájlt típusos fájlnak hívjuk, és File of típus módon
definiáljuk (adatbázisok esetén használhatók az ilyen fájlok).
Típus nélküli fájl - ekkor az adatok direkt elérésûek, de a fájlnak nin-
csen ismétlõdõ belsõ szerkezete. Ekkor az adattárolási egység álta-
lában byte. Ha a fájlnak mégis van valamilyen rejtett belsõ struk-
túrája, akkor a programozónak kell megírnia azt a kódot, amely
feldolgozza fájlban található adatokat (például a BMP fájlok belsõ
szerkezete is ilyen típus nélküli). Pascalban ezt a fájltípus egysze-
rûen File-ként definiáljuk.
A logikai állomány (fájl) szerkezeti alapelemei a következõk:

Mezõ - az a legkisebb adatrész egy file-ban, amelynek saját
neve van, és valamilyen tulajdonságot ír le (pl. név, kor,
hossz, stb.).
Rekord - azoknak a mezõknek az együttese, amelyek egy
adott egyedhez tartoznak (egyed - a világban létezõ dolog,
objektum, ilyenek például: személy, tárgy, fogalom, stb.).
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Elsõdleges kulcs - az a mezõ, amelynek értéke minden rekordban
más és más, tehát egyedi, így azonosítja az adott rekordot.
Másodlagos kulcs - az elsõdleges kulcson kívüli többi mezõ.

Most foglaljuk össze, hogy egy adatállománnyal, vagy fájllal, mi-
lyen alapvetõ mûveleteket lehet elvégezni:

Létrehozás - attól függõen, hogy milyen operációs rendszerben dol-
gozunk, más és más megoldással tehetjük meg.
Megnyitás - megteremtjük a kapcsolatot a fizikai és a logikai file kö-
zött, és a fizikai fájlt elõkészítjük a további mûveletekre.
Bõvítés - újabb adatokat fûzünk a meglévõ rekordokhoz.
Keresés - mindig valamilyen kulcs szerint történik. A megadott kul-
csot összehasonlítjuk a vizsgált rekordok megfelelõ mezõivel.
Törlés - az állományból egy rekordot törlünk. A törlés lehet logi-
kai (csak a mutatót töröljük, az adat megmarad) és fizikai is (az
adatot valóban letöröljük és a mutatót is átállítjuk)! A tényleges,
fizikai törlés után a rekord már a fizikai állományban sem lesz
megtalálható.
Módosítás - a rekordokat néha módosítani kell. Ez a leggyakrabban
elõforduló mûvelet. A kulcsok, azonosítók kivételével szinte min-
den adatot megváltoztathatunk.
Lezárás - a megnyitás ellenkezõje. Ilyenkor általában a következõ
dolgok történnek: ha nem telt meg a puffer (a lemezmûveletek szá-
mára fenntartott átmeneti adattároló), akkor tartalma záráskor ki-
ürül, azaz kikerül a tartalma a lemezre. Ezután az adatállomány
adatai aktualizálódnak a háttértáron.

Programozási nyelvek története

A programozási nyelv a számítástechnikában használt olyan, az
ember által olvasható és értelmezhetõ utasítások sorozata, amivel
közvetlenül, vagy közvetve (pl. gépi kódra fordítás után) közölhetjük
a számítógéppel egy adott feladat elvégzésének módját.

Elterjedt nézet, hogy Charles Babbage készítette az elsõ számító-
gép-szerû gépet, amire különbözõ programokat írt (az assemblyvel
egyenértékben). Alan Turing felhasználta az elméleti konstrukciót a
Turing-géphez, amely általános alapelveiben már úgy viselkedik,
mint egy mai modern számítógép, összhangban az input, alacsony
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szintû programmal. Az 1940-es években, amikor az elsõ számítógépet
megalkották, programozókra volt szükség, akik a saját kezükkel mû-
ködtették a gépeket. Ebben az idõben a számítógépek hihetetlenül
nagy méretûek és drágák voltak. A robbanásszerû elektrotechnikai
fejlõdés a 20. század végén elõsegítette a felhasználóbarát számítógé-
pek elterjedését. Csak Konrad Zuse képzelte el az általa kifejlesztett
Plankalkül programozási nyelv használatát úgy, ahogy azokat napja-
inkban használjuk problémáink megoldására. Az ezt követõ fejlõdés
(tranzisztorok, integrált áramkörök és chipek) a számítógépeket sok-
kal megbízhatóbbá, könnyebben kezelhetõvé tette, s a legkülönbö-
zõbb programozási nyelvek is futtathatóvá váltak. Ez vezetett az ex-
ponenciálisan növekvõ fejlõdéshez, amely az Internetet, a mindenütt
elõforduló számítógépeket eredményezte, és megnövelte a hozzáfér-
hetõséget olyan programozási nyelvekhez, mint például a Python, a
Visual Basic stb. Ahogyan a számítógépek ára drasztikusan csökkent,
úgy nõtt a programok komplexitása és jelentõsége, ami magával hoz-
ta azt, hogy a számítógép-idõnél kétségtelenül sokkal fontosabbá vált
a fejlesztési idõ. Az újonnan beépített, vizuális fejlesztõi környezet
nyilvánvaló fejlõdést hozott, csökkentették az idõ-, pénz- ráfordítást.
A képernyõ területei, melyek végrehajtják a programvezérlést, gyak-
ran interaktívan átrendezhetõek. A kód-részleteket egy egérkattintás-
sal is elõhívhatjuk. A munkát tehát elõre gyártott komponensek és új-
ra felhasználható kódokkal operáló eljáráskönyvtár teszik könnyeb-
bé. A korszerû nyelvek új fejlesztéseket tartalmaznak, mint például
felhasználói jogok meghatározása; szabadon variálható, testhezálló
telepítés és kinézet. Az objektum-orientált módszertan képes lénye-
gesen csökkenteni a programok elkészülési idejét, kódjának olvasha-
tóságát, ugyanakkor (mint minden újabb absztrakciós szint) csökken-
ti azok hatékonyságát.

Gépi kód - a gépi kód valójában nem nyelv, mivel az a gép számára
közvetlenül értelmezhetõ adatsort jelenti. A gépi kódhoz legközelebb
álló nyelv az Assembly nyelv. Ha egy assembly vagy mnemonik
nyelv és az általa elõállított gépi kód között egy-az-egy megfeleltetés
van, akkor mondhatjuk, hogy az adott nyelv "gépi kód szintû".

Assembly - a gépi kódhoz, vagyis az adott számítógép saját nyelvé-
hez legközelebb álló nyelveket nevezzük assembly nyelveknek: ezen
a nyelven a legnehezebb programot írni, mert azt teljesen a gép archi-
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tektúrájához alakítva, gépi logika szerint kell elkészíteni. Cserébe az
assembly nyelven írt programok a leggyorsabbak. Az assembly nyel-
ven írt programot gépi kódra az assembler (fordítóprogram) fordítja
le. (ebbõl látható, hogy igazából az assembly is egy fordított nyelv, de
mégsem soroljuk a fordított nyelvek közé, mivel a legtöbb esetben a
fordított nyelvek az adott nyelvrõl assembly-re fordítanak, és utána
azt alakítják át gépi kóddá). Minden egyes processzor-családnak saját
assembly nyelve van (vagy nyelvei vannak).

Fordított nyelvek - a compiler (fordító) gépi kódú programot állít
elõ, így azt az operációs rendszer már közvetlenül képes futtatni.
DOS/Windows architektúrákon az ilyen programok indítása egy
COM (command - parancs) vagy EXE (executable - végrehajtható) ki-
terjesztésû fájl betöltésével kezdõdik. Legismertebb ilyen nyelvek:

C programozási nyelv
C++ programozási nyelv
C# programozási nyelv
Clipper programozási nyelv
COBOL programozási nyelv
Pascal programozási nyelv (beleértve az Object Pascal nyelvet)
Java programozási nyelv

Interpretált nyelvek - az interpreter (értelmezõ) viszont nem állít elõ
gépi kódot, a beírt kód végrehajtása lényegében a kód soronkénti ér-
telmezésével történik. Ebben az esetben a kód futtatásához tehát egy
külön futtató környezet szükséges, ami gyakran azonos a fejlesztõi
környezettel. Egyes interpretált nyelveknél (pl. Perl, Python) a fordí-
tó elõször egy átmeneti, a forrásszövegnél hatékonyabb kódot állít
elõ, ami a soronkénti értelmezéshez képest hatékonyabb szintaktikai
ellenõrzést, kisebb kódméretet és a hagyományos interpretált nyel-
vekhez képest némi sebességnövekedést eredményez. Ismertebb in-
terpretált nyelvek:

BASIC
ECMAScript
JavaScript
Perl programozási nyelv
Python programozási nyelv
PHP programozási nyelv
VBScript
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A pascal programozási nyelvrõl általában

A Pascal ma is a legelterjedtebb, legkedveltebb programozási nyel-
vek közé tartozik. Ennek talán egyik oka, hogy sok helyen még min-
dig ezen tanítják a programozást, hiszen a szintaxisa egyszerû, köny-
nyen érthetõ, ennek ellenére hatékony eszközt ad használója kezébe.
A Pascal moduláris, ami azt jelenti, hogy a forráskódot több fájlban is
elhelyezhetjük, és külön egységekként késõbb újra felhasználhatjuk.

A nyelvet 1970-ben Niklaus Wirth professzor fejlesztette ki, aki
emellett a Modula-2 és az Oberon atyja is. A Pascal maga az Algol
programozási nyelven alapul, és a francia matematikus-filozófus
Blaise Pascal tiszteletére nevezték el. Ez a nyelv az egyik alapja az Ada
programozási nyelvnek, ami még ma is az egyik legbiztonságosabb
nyelv a világon. Az objektum-orientált Object Pascal nyelvet használ-
ja a Delphi fejlesztõrendszer.

Blaise Pascal francia matematikus, fizikus és vallásfilozófus. Hoz-
zájárult a természettudományok fejlõdéséhez többek között a mecha-
nikus számológép szerkezetének kidolgo-
zásával, a valószínûség matematikai elmé-
letének kidolgozásával (másokkal közö-
sen), tanulmányozta a folyadékokat és
tisztázta a vákuum és a nyomás fogalmait.
Ezt követõen egy mély vallási élménye
volt 1654-ben, így Pascal abbahagyta a ma-
tematikát és fizikát a bölcsészetért és teo-
lógiáért. Clermont Ferrand-ban, Puy de
Dôme-ben, Franciaországban született. 3
éves korában meghalt Pascal édesanyja. A
matematikus édesapja, Étienne Pascal ne-
velte fel. Húga Jacquline Pascal volt. A tu-
dománytörténészek elismerik a modern
számítógép kidolgozásának hosszú és
soklépéses folyamatához való hozzájárulását, minthogy 18 éves korá-
ban megalkotta a mechanikus számológépét, ami összeadásra és ki-
vonásra alkalmas. (A Zwinger múzeum, Drezdában, Németország-
ban van kiállítva az egyik eredeti.) Fiatal korában készített egy tanul-
mányt a kúpszeletekrõl, ennek nyomán a projektív geometria egyik
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tétele, a Pascal-tétel viseli a nevét. 1654-ben egy barátja sugallatára ér-
dekelni kezdték a szerencsejáték problémái. 1665-ben precízen meg-
fogalmazta a teljes indukció mint bizonyítási módszer elvét. Késõbb
megfogalmazta a Pascal-fogadást, ami egy érvelés volt az Isten hie-
delmû valószínûségrõl. A Pascal háromszög, egy mód, hogy bemu-
tassa együtthatókat, noha a matematikusok már jóval elõtte is ismer-
ték. Jelentõs hozzájárulása volt a folyadékok megismeréséhez (hidro-
dinamika, hidrosztatika), fõleg a folyadékok nyomásaival foglalko-
zott. Találmánya volt a hidraulikus nyomda (hidraulikus nyomással
sokszorozta meg a nyomda erõsségét) és a fecskendõ. Tisztázta a nyo-
más és a vákuum fogalmát. 1650-ben megbetegedett, visszavonult a
matematikától Mindemellett 1653-ban egészségét visszanyerte és
megírta a Triaté du triangle arithmétique, amiben leírta az aritmetikai
háromszöget. Egy balesetet követõen, a Neully hídnál a lovak meg-
bokrosodtak, és a korláton keresztül a vízbe merült, de a kocsi csodá-
latos módon nem tört darabokra. Pascal abbahagyta a matematika és
fizika tanulmányozását a bölcsészet és teológia miatt. 1660-ban a
franciák királya XIV. Lajos elégettette Pascal azon leveleit, amit "A vi-
déki levelek"-nek hívtak, a janzenista Antoine Armauld védelmében.
Pascal soha nem fejezte be a legbefolyásosabb munkáját a Pensées-t,
de egy változata megjelenik könyv formájában, 1670-ben, 8 évvel az
után, hogy meghalt. Nemsokára a vallásos irodalom klasszikusává
vált a mû.

Egy pascal program a következõ négy fõ részbõl áll - programfej,
deklarációs rész, eljárások/függvények, fõprogram (program törzs).
A nyelv azonosítókból és kulcsszavakból, valamint operátorokból és
egyéb szimbólumokból épül fel. A kulcsszavakat a fordító fenntartja
magának, ezért ezeket nem használhatjuk fel saját célra. Az azonosí-
tók állhatnak betûkbõl, számokból és aláhúzásjelbõl (_), de nem kez-
dõdhetnek számmal, és a fordító típustól függõen bizonyos hossz fö-
lött az azonosítókat nem különbözteti meg. A program kulcsszó opci-
onális, csak arra szolgál, hogy jobban dokumentálhassuk a kódot. A
megjegyzéseket a programban bárhol elhelyezhetjük, kezdetük jelö-
lésére a { és a (*, zárásukra pedig a } illetve a *) jelek szolgálnak. A
nyelv sokféle operátort tartalmaz: +, -, *, /, div, mod, and, or, not, xor,
in, stb.) Használhatunk eljárásokat, függvényeket, az újabb fordítók
pedig már az objektum-orientált megközelítést is támogatják. A for-
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ráskódot modulokba, ún. unitokba szervezhetjük, amelyekben az
adatrejtést is megvalósíthatjuk, az interface és az implementation
kulcsszavak segítségével.

A pascal program szerkezete

Programfej - kötelezõen a Program kulcsszóval kezdõdik, melyet a
program neve (azonosítója) követ. A programfejben kell megne-
vezni a uses kulcsszó után azokat a rendszerhez tartozó egysége-
ket (unit-okat), amit a programírás megkövetel.
Deklarációs rész - itt azt adjuk meg, hogy milyen típusú változók-
kal fogunk dolgozni (type). Az adott típusú változóknak milyen
nevet  adunk  (var). Milyen állandókat szerepeltetünk a prog-
ramban (const). Itt kell megadni a programban alkalmazott cím-
kéket is (label).
Eljárások, függvények - azokat az eljárásokat és függvényeket tartal-
mazza, amelyeket a programtervezés során hoztunk létre. Az eljá-
rásokban azokat a feladatrészeket helyezzük el, amelyek logikai-
lag, funkcionálisan egy egységet képeznek. Az eljárás mindig a
procedure kulcsszóval kezdõdik, amit a neve követ, a sort pedig
pontosvesszõvel zárjuk le. A végrehajtandó parancssorokat a
begin (kezdés) után soroljuk fel, az eljárás végét pedig az end (vé-
ge) szóval jelöljük, utána pedig pontosvesszõt teszünk (a begin
után soha nem teszünk pontosvesszõt!). A parancssorokat is min-
dig a pontosvesszõvel kell lezárni. A függvény felépítése nagyjából
hasonló az eljáráshoz, csak function kulcsszóval kezdõdik, és min-
dig van paramétere.
Fõprogram (program törzs) - szintén a begin és az end kulcssza-
vak között helyezkedik el, de itt az end után pontot teszünk,
ezzel jelezzük, hogy vége a programnak. A fõprogram a prog-
ramunk végrehajtó része. Itt hivatkozunk azokra az eljárások-
ra és függvényekre, amelyek az eljárás- és függvényblokkban
helyezkednek el.
A pascal nyelven megírt program építõelemei, azaz legkisebb
értelmezhetõ egységei a következõk:

Szimbólumok - a programban bizonyos szimbólumokat
használunk.
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Foglalt szavak - a pascal nyelvnek vannak bizonyos fenntartott
szavai, amit a rendszer használ.
Azonosítók - a program bizonyos elemeinek elnevezésére
szolgálnak. Azonosítókat maga a pascal is tartalmaz, pl. az
Integer, a ReadLn, vagy a Write. Vannak azonban olyan ele-
mek, amiket nekünk kell elnevezni, pl. a programnak nevet
kell adni, az egyes változókat, konstansokat, eljárásokat is el
kell keresztelni.
Az azonosító ASCII karakterekbõl állhat (kis- és nagybetûk,
számjegyek). Vannak azonban bizonyos megszorítások:

Kis- és nagybetûket (ékezet nélkül!) tetszés szerint
használhatunk.
Számmal nem kezdõdhet, de lehet benne.
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Kötõjel nem, de aláhúzásjel ( _ ) lehet benne.
Szóköz, *, !, ? nem lehet.
Azonos változó- vagy konstansnév nem szerepelhet két-
szer (eltérõ típus esetén sem).
Fenntartott szó nem lehet.
Hossza nem meghatározott (de csak az elsõ 63 karakter
számít).

Címkék - a program bármely pontjáról elküldhetjük a vezérlést a
program egy másik pontjára. A címke után kettõspontot kell
tenni. A címke elhelyezkedhet a goto utasítás elõtti, vagy utáni
programrészen. A címke nemcsak szám lehet, hanem szó is. Ah-
hoz, hogy a fordító felismerje a goto utáni címkét, a deklarációs
részben a label kulcsszó után kell elhelyezni. Ha több címke is
van, akkor vesszõvel elválasztva kell felsorolni õket, a végén
pontosvesszõvel.
Konstansok - a konstans lehet szám- vagy szövegkonstans. Állan-
dókat akkor adunk meg, ha egy bizonyos számértéket vagy szö-
vegrészt a programban gyakran használunk. A konstansokat a
const kulcsszó után egyenlõségjelet használva adjuk meg.
Elválasztó elemek - a pascal program elválasztó szimbólumai a
szóköz és a sorvég-jel (pontosvesszõ ill. pont).

A Pascal nyelv típusai

Minden program adatokkal dolgozik. A fordító számára
azonban nem mindegy, hogy egy adat betûkarakter(eke)t,
egész számot, vagy tizedes törtet tartalmaz, ettõl függ
ugyanis az, hogy mekkora memóriaterületen tároljuk az
adatot. A Borland cég pascal verziói egyre szélesebb skálá-
ját nyújtják a különbözõ típusoknak, az egész szám jelzé-
sére például öt különbözõ lehetõség is rendelkezésre áll.

Egyszerû típusok - az egyszerû típusokhoz tartozó válto-
zók típusazonosítóját nem kell a type kulcsszó után is-
mertetni.
Összetett típusok -  az  ilyen típusú változók több megha-
tározott értéket is felvehetnek. Ezeket a típusokat azon-
ban a type kulcsszó után ismertetni kell.
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Felsorolás típus - úgy adjuk meg, hogy valamennyi lehetsé-
ges értékét felsoroljuk. Az értékeket zárójelben, egymástól
vesszõvel kell felsorolnunk.

Madarak = (fecske, golya, sas, bagoly);
Intervallum típus - hasonló az elõzõhöz, de itt egy intervallu-
mot, pontosabban annak alsó és felsõ határát adjuk meg.

Betuk : 'A'..'Z';
MunkaNapok : Hetfo..Pentek;

A  rekord  típus - a rekord tulajdonképpen egy adatmezõ,
amely különbözõ típusokból állhat, de egy egységként kezel-
hetõ. A változókat a record és az end kulcsszavak között so-
roljuk fel.

Datum = record
Ev : 1900..2000;
Ho : 1..12;
Nap : 1..31;

end;
Tömb típus -  a  tömb  típust  a  kulcsszava  után  array tí-
pusnak  is  nevezik.  A  típus  meghatározott  számú  és  tí-
pusú  elembõl  áll.  Az  elemek  számát  (pontosabban  in-
tervallumát) szögletes zárójelbe írt indexekkel adjuk
meg, az elemek típusát pedig az of kulcsszó után jelöl-
jük. Az elemekre a programban az index alapján hivat-
kozhatunk.
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Oszlop = array[1..10] of real;
Sor = array[1..20] of real;

A Borland Pascal 7.0 program kezelése

A program telepítésekor tetszõleges útvonalat adhatunk meg, és
választhatunk a telepítendõ komponensek között is. Alapesetben a
C meghajtó gyökérkönyvtárába települ a BP mappába (C:\BP\).
Ezen belül hat almappát találunk (BGI, BIN, DOC, EXAMPLES,
PENWIN és a UNITS mappák). A választható komponensek pedig
a következõk:

Valós (real) mód - DOS alatt mûködõ, a 80x86 processzorok valós
módját használó alkalmazások, amelyeknek el kell férniük a 640
Kbyte memóriaterületen. Ilyen alkalmazásokat készít a Turbo
Pascal 7.0 (turbo.exe).
Védett (protected) mód - a DOS védett üzemmódú bõvítését haszná-
ló alkalmazások, amelyekbõl a teljes fizikai memória elérhetõ.
Ilyen alkalmazásokat a Borland Pascal 7.0 készít (bp.exe)
Windows mód - a Windows 3.0 , 3.1 és újabb verziójú windows alatt
futtatható alkalmazásokat készít. Ilyen alkalmazásokat pedig a
Borland Pascal for Windows 7.0 készít (bpw.exe).
Mindhárom komponenshez külön fordító program (compiler -

tpc.exe, bpc.exe, brc.exe), nyomkövetõ segédprogramok (debugger -
td.exe, tdx.exe, tdw.exe) és egyéb segédprogramok tartoznak. Termé-
szetesen a programíráshoz rendelkezik egy saját, karakteres szöveg-
szerkesztõvel is. Ennek segítségével írhatjuk a programjainkat. Külön
segítség, hogy más színnel jeleníti meg a lefoglalt szavakat (fehér
színnel), a többi szöveget (sárga színnel) és a megjegyzéseinket pedig
világos szürkével.

A Turbo Pascal 7.0 program indítása után a nyitóképernyõ látható.
Alapvetõen három részre osztható a képernyõ. Fent, vízszintesen he-
lyezkedik el a menüsor a legördülõ almenükkel. Itt megtalálható az
összes parancs és beállítási utasítás, ami a programíráshoz szükséges.
Természetesen a munka gyorsításához billentyûparancsok is vannak
némely esetben. Alul egy vízszintes sávban a legfontosabb parancsok
látszanak a billentyûparancsaikkal együtt. Fölötte és jobbra a csusz-
kák láthatóak, melyekkel a képernyõt gördíthetjük. A legnagyobb,
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középsõ rész pedig a munkaterület. Ide írhatjuk a billentyûzet segít-
ségével a programjainkat. A menükhöz használhatjuk az egeret is, és
a billentyûzetet is (a fõmenübe az F10 billentyûvel léphetünk). A szö-
vegszerkesztõ ablak egy fehér, dupla kerettel határolt terület bal olda-
lon, és felül. A felsõ részen középen látható az aktuális program neve
(amit éppen írunk), alapesetben ez noname00.pas. Ugyanit látható
egy kis zöld négyzet (balra), ezzel bezárhatjuk az aktuális programot.
Jobbra egy zöld dupla nyíl látható, mellyel válthatunk a teljes ablak,
és az elõzõ méretû ablak között (ilyenkor egy felfelé mutató zöld nyíl
látszik). A teljes méretû szövegablakot a jobb alsó sarkánál fogva,
egérrel átméretezhetjük. Akkor lehet hasznos ez a megoldás, ha egy-
szerre több programmal dolgozunk, és szeretnénk látni azokat is. Az
átméretezett ablakokat a felsõ dupla szegélyüknél fogva egérrel von-
tathatjuk is. A menük használata, és a bennük lévõ parancsok nagyjá-
ból hasonló a megszokott windows alkalmazások menüjéhez, ezért
ezt itt most nem részletezzük. Feltételezem, hogy aki pascalban prog-
ramozni szeretne, az már rendelkezik alapvetõ számítástechnikai is-
meretekkel. Fontos, hogy programírás közben próbáljuk ki, hogy mû-

ködik-e, amit addig írtunk. Ezt megtehetjük, ha lefordítatjuk a com-
pilerrel. Alapesetben mindig a memóriába fordít, de beállíthatjuk,
hogy a lemezre fordítson (a BP mappa BIN almappájában lesz exe ki-
terjesztéssel). Ebben az esetbe a pascal keretprogram nélkül is mû-
ködni fog a programunk. A fordítást az F9 billentyû megnyomásával
tehetjük meg. Ha a CTRL+F9 billentyûkombinációt használjuk, akkor
fordít, és futtat is a program, azaz megnézhetjük, hogy mûködik-e
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ténylegesen a programunk. Azt, hogy végül is hova fordítson, a
Compiler menü Destination parancsával változtathatjuk meg (mem-
ory illetve disk).

A Turbo Pascal 7.0 nyelv utasításai

Egyszerû utasítások:
Értékadás - legalapvetõbb utasítás ez, hisz már beszéltünk a vál-
tozókról, és ezeknek értékeket kell adni. Ez az utasítás két rész-
bõl áll, jobb és bal oldalból, a kettõt a := jel választja el egymás-
tól. A jobb oldalon természetesen csak változó állhat, a bal olda-
lon lehet konstans, változó vagy kifejezés.
Goto - ezt az utasítást általában nem használjuk. Bármeny-
nyire is szükség lenne rá, a pascalban szinte mindig el lehet
kerülni a goto utasítás használatát. Akkor szép egy struktu-
rált program (egy pascal program) felépítése, ha nem tartal-
maz goto utasítást, amely a programot áttekinthetetlenné
teszi.
Eljáráshívás - egy általunk definiált, vagy a pascal rendszer által
készen adott eljárásra való hivatkozás. Az eljárás-utasítás végre-
hajtásakor a program végrehajtja az eljárás törzsében foglalt uta-
sításokat. Egy eljárás (procedure) azonosítója megadásával hív-
ható. Lehet paraméteres vagy paraméter nélküli eljárás. A para-
méteres eljáráshíváskor a paramétereket zárójelben kell megad-
ni. Az eljárásoknak a programban általában a hívás elõtt kell el-
helyezkedni.

Strukturált utasítások:
Blokk - a begin és end kulcsszavak közötti utasítások sorozatát
összetett utasításnak, blokknak nevezzük. Azon pascal utasítá-
sok esetén, amelyek csak egy utasítást tudnak végrehajtani, fon-
tos az egynél több utasítás összefogása egyetlen utasítássá a
begin és end használatával.
Feltételes utasítások - segítségükkel a programban lehetõség van
bizonyos feltételek teljesülése esetén egy utasítás vagy egy prog-
ramrészlet végrehajtására. Ezek az utasítások elágazásokat biz-
tosítanak a programban. Ezen elágazásoknak két fajtája van, az
if és a case.
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Az if utasítás - kétirányú, feltételes utasítást hajt végre. Általá-
nos formája:

if logikai kifejezés then utasítás1 else utasítás2
Az if után logikai változó vagy logikai kifejezés állhat, amely-
nek teljesülésétõl függ, hogy melyik utasítás kerül végrehaj-
tásra. Ha a feltétel igaz (true), akkor a then utáni utasítás1 fog
végrehajtódni, ha a feltétel hamis (false), akkor az else utáni
utasítás2 kerül végrehajtásra. Az if szerkezetet a pontosvesz-
szõ zárja le, ezért az else elé nem szabad kirakni. Ha a then
vagy az else után egynél több utasítást akarunk végrehajtat-
ni, akkor azt a korábban ismertetett módon foglaljuk egy
blokk utasításba a begin és az end segítségével. Az if utasítás-
nak egy egyszerûbb formája is használható, ha egy utasítást
csak egy feltételtõl függõen végre akarunk hajtani, vagy át
akarunk ugrani. Ez esetben így fest:

if logikai kifejezés then utasítás1
A case utasítás - többirányú elágazást hozhatunk létre a prog-
ramunkban. A case utasítás tartalmaz a case kulcsszó után ál-
ló szelektort, amelyet az of kulcsszó zár. Ezt követi egy vagy
több úgynevezett case konstans és a hozzá tartozó utasítások,
és végül nem kötelezõen egy else ág. A case utasítást az end
zárja. Általános formája:

case szelektor of
cimke_1: utasítás_1;
...
cimke_n: utasítás_n;
else utasítás_m;
end;

A szelektor csak sorszámozott típusú lehet. Ezek a követ-
kezõk: integer, shortint, longint, byte, word, boolean,
char. A case konstansok (címke) típusának meg kell
egyeznie a szelektor típusával. Azon utasítás vagy utasí-
tások kerülnek végrehajtásra, amelynek a címkéje meg-
egyezik a szelektor értékével, ha nincs ilyen címke, az
else utáni utasítás kerül végrehajtásra. Természetesen a
több utasítást begin és end közé tesszük, vagyis egy
blokkba foglaljuk.

- 134 -

PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK



Ciklusok - a programban gyakran van szükség utasítások ismé-
telt végrehajtására. Az ilyen feladatok megoldására szolgálnak a
ciklusok. A pascalban három féle ciklus található: a for, a while
és a repeat-until.

A for ciklus - akkor használjuk, ha pontosan ismerjük az is-
métlések darabszámát. A for ciklust kétféleképpen lehet hasz-
nálni: növekvõ vagy csökkenõ ciklusként. A for ciklusutasítás
csak egyetlen utasítás végrehajtására vonatkozik (ha több
utasítás, akkor blokk). A for utasítás alakja növekvõ ciklus
esetén (kezdõérték < végérték):

for ciklusváltozó:=kezdõérték to végérték do utasítás;
A for utasítás alakja csökkenõ ciklus esetén (kezdõérték >
végérték):

for ciklusváltozó:=kezdõérték downto végérték do utasítás;
A while ciklus - tartalmaz egy logikai kifejezést, amely vezér-
li az ismételt utasítások végrehajtását. Az utasítás általános
formája:

while logikai kifejezés do utasítás;
Ennél a ciklusfajtánál a logikai kifejezés a ciklusmag végre-
hajtása elõtt kerül kiértékelésre. Ha az hamis, akkor a ciklus
egyszer sem kerül végrehajtásra. Ezért ezt a logikai kifejezést
belépési feltételnek is hívjuk. Az egyetlen utasításból álló cik-
lusmag (ha több utasítás, akkor blokk) addig kerül végrehaj-
tásra, amíg a logikai kifejezés igaz.
A repeat-until ciklus - hasonló a while ciklushoz. Az is-
métlést itt is egy logikai kifejezés vezérli. A különbség az,
hogy a repeat-until ciklus egyszer mindenképpen végre-
hajtódik, mert a feltétel (a logikai kifejezés) a ciklus végén
kerül kiértékelésre. A ciklusmag addig hajtódik végre,
amíg a logikai kifejezés hamis, és akkor fejezõdik be, ami-
kor a logikai kifejezés igazzá válik. Ebben az esetben a lo-
gikai kifejezést kilépési feltételnek hívjuk. Az utasítás ál-
talános formája:

repeat ciklusmag; until logikai kifejezés;
A ciklusmag több utasításból is állhat. Itt nincs szükség a
begin-end kulcsszavak használatára, mert a repeat-until
kulcsszavak helyettesítik azokat.
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With - a with utasítással egyszerûbben adhatunk rekordnak ér-
téket, mivel a rekord mezõire, mint egyedül álló változókra hi-
vatkozhatunk. Általános formája:

with rekord_változó do utasítás;
Foglalkozzunk most egy kicsit a rekurzióval, mint egy különleges

alprogrammal. Eddig két alprogramot ismertünk meg, az eljárásokat
és a függvényeket. Ha egy alprogram saját magát meghívja, akkor re-
kurzióról beszélünk. Megkülönböztethetünk közvetlen és közvetet-
ten rekurziót. A rekurzió alkalmazásának egyik területe, amikor úgy
oldunk meg egy problémát, hogy visszavezetjük egy egyszerûbb
esetre, majd ezt addig folytatjuk, míg el nem jutunk a triviális esetig.
A módszer a matematikai indukción alapszik. A megoldás lépései:

Megkeressük azt a legegyszerûbb esetet, ahol a megoldás már
magától értetõdõ (triviális eset). Ekkor áll le a rekurzív hívások
sorozata.
Megvizsgáljuk, hogy ismételt egyszerûsítésekkel hogyan jutha-
tunk el a triviális esethez. (az általános esetet visszavezetjük az
eggyel egyszerûbbre).

Modulok használata a Turbo Pascal 7.0-ban

A definíció szerint a modul önállóan lefordítható programegység
(unit), amely jól definiált kapcsolódási felületen (interface) keresztül
kapcsolódik a program más részeihez. Alapvetõ elv a moduláris
programozás során, hogy a modulok belsõ része (implementation)
rejtett marad a külvilág számára. A Turbo Pascal modulokat unitok-
nak nevezzük.

A szabványos pascal nyelv semmilyen lehetõséget nem tartal-
maz arra, hogy nagyobb program esetén a program egyes része-
it külön lefordítva állítsuk elõ a futtatható kódot. Sõt, az objek-
tumok felhasználás elõtti kötelezõ deklarációja miatt, program-
könyvtárat csak forrás nyelven lehet létrehozni, és azt a prog-
ramba beépíteni. A modulok bevezetésével lehetõvé vált a prog-
ramkönyvtárak kidolgozása, és a moduláris programozás meg-
valósítása Turbo Pascal nyelven. Nagy méretû programok fej-
lesztése során a modulok használata feltétlenül szükséges, hisz
a fordító a fõprogram kódméretét 64 Kbájtban korlátozza. A uni-
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tokra nézve ez a korlátozás szintén érvényes, azonban a fõprog-
ram és  a  modulok együttes  kódméretének nagysága csak a  me-
mória méretétõl függ.

A Turbo Pascal rendszer nyolc szabványos modullal ren-
delkezik, amelyek sok hasznos típust, konstanst, eljárást és
függvényt tartalmaznak. Ezek a modulok: SYSTEM, DOS,
CRT,  PRINTER,  GRAPH,  OVERLAY,  TURBO3  és  a  GRAPH3.
A GRAPH, TURBO3 és a GRAPH3 modulok különálló fájlok-
ban helyezkednek el (.TPU), míg a többi modult a
TURBO.TPL (Turbo Pascal Library) fájl tartalmazza. A SYS-
TEM unit automatikusan hozzákapcsolódik minden Turbo
Pascal programhoz, míg minden más unit eléréséhez a uses
hivatkozás szükséges. Most röviden jellemezzük ezeket a
szabványos modulokat:

CRT modul - elsõsorban a képernyõ szöveges üzemmódját támoga-
tó eljárásokat és függvényeket tartalmaz. Ezek segítségével lehetõ-
ség van a kurzor pozícionálására, a használt színek beállítására és
ablakok létrehozására. Ezen kívül a modul tartalmaz néhány eljá-
rást, amelyek segítségével a billentyûzet speciális módon érhetõ el,
és lehetõség adódik hanggenerálásra.
A DOS modulban azok az eljárások és függvények vannak össze-
gyûjtve, amelyek segítségével hatékonyabban kihasználhatjuk az
MS-DOS operációs rendszer lehetõségeit.
GRAPH unit - a képernyõ grafikus üzemmódját támogató típusok,
konstansok, eljárások és függvények gazdag készletét tartalmazza.
Ezek segítségével tetszõleges grafikus kép elõállítható illetve a
programozható karakterkészlet felhasználásával szövegek is meg-
jeleníthetõk. A GRAPH unit rutinjai a megfelelõ BGI-vezérlõ fel-
használásával tetszõleges grafikus kártya esetén használhatók. A
Turbo Pascal rendszer a CGA, a Hercules, az EGA, a VGA, az
MCGA, az IBM8514, az ATT400 és a PC3270 grafikus adapterekhez
tartalmaz BGI-vezérlõt. Más kártya esetén a vezérlõt külön kell be-
szerezni.
OVERLAY modul - használata akkor szükséges, amikor nagy prog-
ramok fejlesztése esetén az átlapolási (overlay) technika használa-
ta válik szükségessé. Ezzel a technikával a rendelkezésre álló sza-
bad memória méretét (550-620 Kbájt) meghaladó méretû progra-
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mok is elõállíthatók.
PRINTER modul - leegyszerûsíti a szöveges információk nyomta-
tását. A modulban definiált egy Text típusú LST fájl, amely a PRN
logikai egységgel áll kapcsolatban. Az eredménynek a nyomtatón
való megjelenítése ezáltal egyszerûen végezhetõ el.
SYSTEM unit - tartalmazza a szabványos Pascal nyelv eljárásait
és függvényeit illetve azokat a Turbo Pascal rutinokat, amelyek
nem kerültek más modulba. Mint ahogy azt már említettem, a
SYSTEM modul minden program fordításakor felhasználásra
kerül függetlenül attól, hogy a uses utasításban hivatkoztunk
rá, vagy sem.
A TURBO3 és a GRAPH3 modulokat a Turbo Pascal 3.0-ás verzió-
jával való forrásnyelvû kompatibilitás miatt tartalmazzák az újabb
verziójú rendszerek. Az itt definiált rutinok használata nem aján-
lott, hiszen az új könyvtárakban bõséges lehetõség kínálkozik min-
den tevékenység elvégzésére.

A Turbo Pascal 7.0 CRT Unit-ja

A CRT unit a képernyõ szöveges üzemmódját hivatott támogatni,
segítségével tudjuk programjainkat olyanra formálni, hogy az vala-
hogy ki is nézzen, de mégse kelljen a grafika tudományaiba nagyon
belemélyedni. Szóval kurzort pozícionálhatunk, színeket állíthatunk
be, sõt, még hangot is generálhatunk.

A számítógép a képernyõt alapértelmezés szerint szöveges
módban használja. Ez azt jelenti, hogy a matekfüzethez hasonló-
an a képernyõt is ilyen négyzethálóhoz lehet hasonlítani, sorokból
és oszlopokból áll. Az alapértelmezés a 80x25, ami annyit takar,
hogy 80 oszlopnyi és 25 sornyi, vagyis összesen 2000 karakter fér
a képernyõre. Tehát 80 karakter fér el egy sorban, de ha véletlenül
többet akarnánk kiírni, a 80 felettiek átkerülnek a következõ sor-
ba. Ez nem olyan nagy gond, mert megmarad, viszont ha 25 sor-
nál akarunk többet kiíratni, akkor vigyáznunk kell, mert a képer-
nyõ tetején kiszaladnak a képernyõbõl a felsõ sorok, és a tartal-
muk elvész.

Amint említettem a 80x25 az alapértelmezés, vagyis ez a leggyako-
ribb, a legelterjedtebb. Mivel régebben nem voltak VGA monitorok,
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más felbontást használtak a különbözõ típusokon. A CRT unit lehetõ-
séget nyújt ezen felbontások használatára is.

Mint minden rendes pascal program, a modulok is tartalmaznak
változókat, konstansokat, eljárásokat és függvényeket. Így van ez eb-
be az esetben is, tehát nézzük a CRT unit felépítését a változóktól a
függvényekig. Elõször is emlékeztetõül, hogy hogyan is hivatkozha-
tunk a CRT unitra: uses crt;

Szöveges mód változói - ezek a változók alapértelmezés szerint ren-
delkeznek egy értékkel. Ha mi ettõl az értéktõl eltérõt szeretnénk
használni, akkor ezt nyugodtan megtehetjük úgy, hogy a változónak
megadjuk az általunk használni kívánt értéket. Ezek a változók a kö-
vetkezõk:

checkbreak - szabályozza a program Ctrl-Breakkel történõ meg-
szakítását. Ha a változó értéke true, a program megszakítható,
false esetén nem. Az alapértelmezés true.
checkeof - engedélyezi vagy nem engedélyezi a Ctrl-Z hatására az
end-of-file jel írását. Ha a változó értéke true, akkor a képernyõhöz
rendelt fájlból való olvasáskor a Ctr-Z leütésére fájl vége esemény
generálódik, ha értéke false, akkor nem. Az alapértelmezés false.
directvideo - true értéke biztosítja a Write és WriteLn eljárásoknak
a képernyõhöz való közvetlen hozzáférést oly módon, hogy az
output közvetlenül a képernyõ-memóriába történik. A képernyõ-
kezelés így gyorsabb, mint a BIOS-on keresztül. A változó alapér-
telmezés szerint truera van állítva. Falsera állítjuk akkor, ha a
BIOS-on keresztül akarjuk a karakterek megjelenítését. Az érték-
adás csak a TextMode hívása után lehetséges.
checksnow - az úgynevezett havazás jelenséget szabályozza a
CGA monitoroknál. Ez a havazás nem jelentkezik a monokróm, az
EGA és a VGA monitorok esetében. Alapértelmezés szerint true-ra
van állítva. Ha nem CGA monitoron futtatunk, a textmode állítása
után érdemes a változót false-ra állítani, mert jelentõsen gyorsabb
outputot eredményez. A havazás nem hatásos, ha a directvideo ér-
téke false.
lastmode - tartalmazza az utoljára kiválasztott szöveges módot. A
rendszer a program indulásakor az aktív videomód kódját tölti be
a változóba.
windmin, windmax - az aktuális ablak képernyõ-koordinátáit tá-
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rolják. Az értéküket akkor veszik fel, amikor a Window (errõl is ké-
sõbb) eljárást meghívjuk. A windmin az ablak bal felsõ, a windmax
az ablak jobb alsó koordinátáit tartalmazza. Az X-koordináta az al-
só bájtban, az Y-koordináta a felsõ bájtban kerül tárolásra.
textattr - tárolja az aktuálisan kiválasztott szövegszínt, amelyet a
textcolor és a textbackground segítségével állítottunk be. Ezt a vál-
tozót közvetlenül is beállíthatjuk némi kis számolgatás után.
Szöveges mód konstansai - a textmode eljárás paramétere az alábbi
konstansokat fogadja:
BW40 = 0 - 40x25 fekete-fehér
CO40 = 1 - 40x25 színes
BW80 = 2 - 80x25 fekete-fehér
CO80 = 3 - 80x25 színes
Mono = 7 - 80x25 monokróm MDA vagy Hercules monitoron
Font8x8 = 256 - 40x43, 40x50 sor EGA és VGA monitorokon
A textmode aktiválásával állíthatunk fekete-fehér, illetve színes
üzemmódot a megfelelõ ablakmérettel. Például:
textmode(0) - fekete-fehér, 40x25
textmode(BW80) - fekete-fehér, 80x25
textmode(3) - színes, 80x25
A szöveg színét a textcolor, a háttér színét a textbackground eljá-
rással állíthatjuk be. A színkonstansok:
Black = 0 fekete
Blue = 1 kék
Green = 2 zöld
Cyan = 3 türkiz
Red = 4 piros
Magenta = 5 lila
Brown = 6 barna
LightGray = 7 világosszürke
DarkGray = 8 sötétszürke
LightBlue = 9 világoskék
LightGreen = 10 világoszöld
LightCyan = 11 világos türkiz
LightRed = 12 világospiros
LightMagenta = 13 világoslila
Yellow = 14 sárga
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White = 15 fehér
Blink = 128 villog
A színekbõl a szöveg írására mindegyiket (0-15), a háttérre azon-

ban csak az elsõ nyolcat (0-7) használhatjuk. Például legyen a háttér
színe kék, a szöveg színe világos türkiz (használhatunk egyaránt
szín- vagy számkonstansot). Pl.

textbackground(1) vagy textbackground(blue)
textcolor(11) vagy textcolor(lightcyan)
Szöveges mód eljárásai és függvényei - ezeket az eljárásokat és függvé-
nyeket öt csoportba oszthatjuk:

Szöveg kiírása és kezelése
Ablak és mód vezérlése
Tulajdonság beállítása
Állapotlekérdezés
Hangkeltés

Most nézzük ezeket a csoportokat részletesebben.
Szöveg kiírása és kezelése - írás és olvasás:

clrscr - törli az aktuális ablakot (képernyõt), és a kurzort a bal
felsõ sarokba (1,1) helyezi. Az ablak háttere az elõzõekben defi-
niált háttérszínt veszi fel.
gotoxy - a szöveges ablak megadott helyére viszi a kurzort. Az
X az oszlopot, az Y pedig a sort adja meg.
write - kiírja szöveges állományba az aktuális pozíciótól a meg-
adott kifejezések értékét. A kurzor az utolsó kiírt karakter mögé
áll. Egész, valós, karakteres, karakterlánc és logikai típusú érté-
kek írhatók ki. Ha szöveget akarunk kiíratni, akkor azt aposzt-
rófok (´) közé kell írni! Pl.
writeln - csak szöveges állományokra használható. Megfelel a
write eljárásnak, de a kifejezés után még sorvégjelet (CR/LF) is
kiír. Képernyõre íráskor a kurzor a következõ sor elejére kerül.
Kifejezés hiányában csak sorvégjelet ír ki.
read - beolvassa egy szöveges állományból az aktuális pozíci-
ón kezdõdõ értéket (vagy értékeket), a paraméter (vagy para-
méterek) típusától függõen, majd elhelyezi adott változóban
(vagy változókban). A változók egész, valós, karakteres vagy
karakterlánc típusúak lehetnek. A kurzor az utolsó beolvasott
karakter mögé áll. Ha a szöveges állomány hiányzik, akkor az
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input állományból olvas, alapértelmezés szerint a CON perifé-
riáról. Ekkor a bevitel a billentyûzetrõl történik, a leütött ka-
rakterek a képernyõn is megjelennek. Csak nyitott állományra
alkalmazható.
readln - a read bõvítése. Valamely megnyitott szöveges ál-
lományból olvas be egy vagy több komponenst a változók-
ba, majd automatikusan a sor végére ugrik. Változóként
char és string, illetve valós és egész adható meg. Az opcio-
nális állományváltozó megadása nélkül az eljárás a billen-
tyûzetrõl olvas be a megadott változókba, a bevitel végét
az Enter zárja.
readkey - kiolvas egy karaktert a billentyûzet pufferbõl, de nem
írja ki azt a képernyõre.
assign - egy tetszõleges állományváltozóhoz hozzárendeli a ka-
rakterlánccal megadott fizikai állományt. Az állományra a dek-
larált változóval hivatkozhatunk a programban. Ha az állomány
egy alkönyvtárban van, akkor a a teljes útvonalat is meg kell ad-
ni. pl. 'C:\PELDA\TESZT\TESZT.TXT').
reset - megnyit egy külsõ állományt, amelyet elõzõleg az assign
eljárással valamely fizikai állományhoz rendeltünk. A külsõ ál-
lománynak léteznie kell, különben hiba lép fel. Most nézzünk
egy példát az elõzõ eljárásokra (kiírás, olvasás). A szoveg.txt fájl
egy létezõ fájl legyen, tetszõleges tartalommal (valamilyen szö-
veg legyen, lehet egy egyszerû mondat), és a a C meghajtó gyö-
kérkönyvtárában legyen.
uses crt;
var t:text;

s:string;
k:integer;

begin
clrscr;
k:=7;
assign(t,'c:\szoveg.txt');
reset(t);
read(t,s);
gotoxy(5,10);
writeln(s);
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gotoxy(5,11);
write('A k változó értéke: ',k);
readln;
end.

Ablak és mód vezérlése:
textmode - beállítja a képernyõ üzemmódját, valamint az oszlo-
pok és a sorok számát. Ezek az üzemmódok a következõk:

BW40 (0) - fekete-fehér 40x25-ös mód színes adapteren
CO40 (1) - színes 40x25-ös mód színes adapteren
BW80 (2) - fekete-fehér 80x25-ös mód színes adapteren
CO80 (3) - színes 80x25-ös mód színes adapteren
Mono (7) - fekete-fehér 80x25-ös mód monokróm adapteren
Font8x8 (256) - színes 80x43 illetve 80x50-es mód csak
EGA/VGA adapteren

Window - a szöveges képernyõn egy ablakot definiál. Az x1, y1
az ablak bal felsõ sarokpontjának, az x2, y2 az ablak jobb alsó sa-
rokpontjának koordinátái. Ezután ide írhatunk, a gotoxy(1,1) is
ennek az ablaknak a bal felsõ sarkába viszi a kurzort.

Tulajdonságok beállítása:
textcolor - beállítja a karakterek tintaszínét.
textbackground - beállítja a további képernyõs kiírások háttér-
színét.
highvideo - az eljárás hívása után valamennyi további kiírás fé-
nyesen jelenik meg a képernyõn.
lowvideo - az eljárás alacsony fényerõt állít be a további képer-
nyõs kiírásokhoz.
normvideo - az eljárás a karakterek kiírási módját visszaállítja a
program indulásakor megadott értékre.

Állapotlekérdezés:
wherex - a függvény a kurzor aktuális ablakra vonatkozó osz-
loppozícióját adja vissza. A számozás eggyel indul.
wherey - a függvény a kurzor aktuális ablakra vonatkozó sorpo-
zícióját adja vissza. A számozás eggyel indul. Most tekintsünk
egy példát az elõbbiekre:
uses crt;
begin

textmode(CO80);
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window(5,5,75,20);
textbackground(4);
textcolor(14);
normvideo;
clrscr;
writeln;
writeln('Csak a piros ablakba írok!');
write('Még mindig ide írok és -> ');
wherex;
writeln('ezen a pozíción van a kurzor: ',wherex);
gotoxy(1,1);
write('Most is ide írok');
readkey;

end.
Hangkeltés:

sound - az eljárás megszólaltatja a számítógép hangszóróját. Az
értéket Hertz mértékegységben várja (impulzus/másodperc). A
hang addig szól, amíg a nosound eljárással kikapcsoljuk.
delay - az eljárás a megadott milliszekundumnyi idõre felfüg-
geszti a program futását (a különbözõ gépeken körülbelül
ugyanazt a késleltetést eredményezi).
nosound - az eljárás kikapcsolja a sound eljárással bekapcsolt
hangjelzést.
A következõ példában egy 4000 Hz-es hang szólal meg 1 másod-
percig.
uses crt;
begin

clrscr;
sound(4000);
delay(1000);
nosound;

end.

A Turbo Pascal 7.0 Graph Unit-ja

A számítógép kétféle üzemmódot használhat, a karaktereset és a
grafikust. Alapértelmezésben a karakteres képernyõt látjuk, mely-
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nek a legkisebb egysége a karakter. A grafikus képernyõ legkisebb
egysége a képpont (pixel). Ahhoz hogy a grafikus képernyõn tud-
junk dolgozni elõször is az adatleíró részben meg kell hívni a graph
unitot, aztán inicializálni kell azt, amit az initgraph eljárással tu-
dunk  megtenni.  Elõtte  azonban  célszerû  megtudni,  hogy  a  mi  gé-
pünkben milyen grafikus kártyát ismer fel a pascal. Ehhez használ-
juk a detectgraph eljárást:

uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

clrscr;
detectgraph(meghajto,uzemmod);
writeln('Meghajtó: ',meghajto);
write('Üzemmód: ',uzemmod);
readkey;

end.
Ezután inicializálhatjuk a graph unitot. Ügyeljünk arra, hogy a
meghajó és az üzemmód után meg kell adni a BGI mappa pontos
elérési útját:

uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');

end.
Ha befejeztük a munkánkat a grafikus képernyõn, akkor a
closegraph utasítással zárjuk be azt.

uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
closegraph;

end.
Mindezek után elkezdhetünk grafikus képernyõn dolgozni. Ter-

mészetesen rengeteg feladat megoldható, mi azonban csak néhány
alapfeladatot tekintünk át. Aki komolyabban szeretne a pascal

- 145 -

PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK



nyelvben grafikus programokat készíteni, annak mindenképpen
egy pascal könyvben kell utánanézni a grafikus programozás elsa-
játításához. Alapvetõen vonalas alakzatokat tudunk létrehozni, il-
letve ezeket tudjuk színezni, kitölteni. Persze szövegeket is elhe-
lyezhetünk a grafikus képernyõn. Most tehát tekintsünk át egy-két
egyszerû feladatot.

Vonalas geometriai alakzatok - olyan alakzatok, melyek rajzolásához
elegendõ egy vonal. Itt lehetõség nyílik a vonal rajzolási módjá-
nak beállítására is (setlinestyle eljárás). Megadható a vonalstílus,
a vonalmintázat és a vonalvastagság.

Vonalstílusok:
solidln (0) - folytonos vonal
dottedln (1) - pontozott vonal
centerln (2) - szaggatott/pontozott vonal
dashedln (3) - szaggatott vonal
userbitln (4) - felhasználói vonal (mi definiálhatjuk)

Vonalmintázatok - nullától tizenkettõig (0 .. 12) adható, a 12-es
felhasználó által megadott mintát jelent. Vonal esetén sok értel-
me nincs, de meg kell adni egy számot (célszerû a nullát megad-
ni, ez azt jelenti, hogy nincs kitöltés).
Vonalvastagságok:

normwidht (1) - normál vastagságú vonal
thickwidth (3) - vastag vonal

Nézzünk egy példát az elõzõekre (vastag szaggatott vonalat raj-
zol, melynek hossza 200 pixel, és a képernyõ bal felsõ sarkától szá-
mítva 60 ponttal le, 100 ponttal jobbra kezdõdik):

uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
setlinestyle(3,0,3);
line(60,100,260,100);
readkey;
closegraph;

end.

- 146 -

PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK



Vonalrajzoló eljárások a következõk:
arc - körívet rajzol adott középponttal és sugárral, egy adott szög-
tõl egy másik szögig. Figyelem, a szögbejárás az óramutató járásá-
val ellentétes irányú (3 óránál van a 0 fok)! Pl.

uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
arc(200,200,0,135,100);
readkey;
closegraph;

end.
circle - teljes kört rajzol adott középponttal és sugárral. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
circle(200,200,100);
readkey;
closegraph;

end.
drawpoly - sokszöget rajzol, összeköti a megadott számú, meg-
adott koordinátájú pontokat. Pl. 3 adott pontot köt össze:
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
const pontok:array[1..3] of pointtype= ((x:10;y:20),

(x:50;y:90),
(x:110;y:130));

begin
detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
drawpoly(3,pontok);
readkey;
closegraph;
end.
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ellipse - ellipszis ívet rajzol adott középponttal, adott szögtõl
adott szögig, vízszintes illetve függõleges sugárral. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
ellipse(200,200,0,360,100,50);
readkey;
closegraph;

end.
line - adott pontok közé egyenest vonalat rajzol. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
line(100,80,200,220);
readkey;
closegraph;

end.
rectangle - négyszöget rajzol a két átellenes sarok megadott ko-
ordinátáival. Az elsõ pont a bal felsõ, a második pedig a jobb al-
só sarok. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
rectangle(100,80,200,220);
readkey;
closegraph;

end.
Festett geometriai alakzatok: - ide azok az eljárások sorolandók ame-
lyek körvonala zárt, belül pedig egy színnel vagy mintával vannak
kitöltve. Létrehozásuk két féle módon történhet: vagy megrajzol-
juk a körvonalat, és azt festjük ki (floodfill eljárás), vagy pedig ele-
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ve festett alakzatokat rajzolunk. A floodfill eljáráshoz meg kell ad-
ni a setfillstyle eljárásban a kitöltés mintázatát, illetve színét. Fon-
tos még, hogy a floodfill eljárásban ugyanazt a színkódot kell
megadni, mint a zárt alakzat vonal színe (alapesetben ez fehér, az-
az 15 a kód). Ugyanis a gép csak akkor tudja, hogy a zárt vonalon
kívüli részhez ért, ha a vonal színével indul! Észreveszi tehát, hogy
más lesz a szín, így megáll a kitöltéssel. A következõ példában egy
zöld vonalú téglalapot piros színnel kitöltjük:
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
setcolor(2);
rectangle(40,80,160,120);
setfillstyle(1,4);
floodfill(45,85,2);
readkey;
closegraph;

end.
A következõ eljárások festett alakzatokat rajzolnak:

bar - keretvonal nélküli kitöltött négyszöget rajzol a két átelle-
nes sarkot definiáló adott pontokkal. A kitöltés mintáját és szí-
nét a setfillstyle eljárásban adhatjuk meg. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
setfillstyle(7,4);
bar(40,80,160,120);
readkey;
closegraph;

end.
bar3d - háromdimenziós, keretvonallal határolt téglatestet raj-
zol. A két adott pont koordinátái az elülsõ lap két átellenes sar-
ka, a következõ szám a mélységet (depth) adja, végül a top el-
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dönti, hogy rajzol-e tetõt, vagy sem. Ha értéke igaz (topon), ak-
kor igen, egyébként (topoff) nem. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
bar3d(40,80,160,120,20,topon);
readkey;
closegraph;

end.
fillellipse - kitöltött ellipszist rajzol körvonallal. Megadjuk a kö-
zéppont koordinátáit, illetve a vízszintes és függõleges sugara-
kat. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
fillellipse(150,150,100,50);
readkey;
closegraph;

end.
fillpoly - kitöltött sokszöget rajzol, összeköti a megadott számú,
megadott koordinátájú pontokat. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
const pontok:array[1..3] of pointtype= ((x:10;y:20),

(x:20;y:90),
(x:110;y:130));

begin
detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
drawpoly(3,pontok);
readkey;
closegraph;

end.
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pieslice - kitöltött körcikket rajzol adott középponttal, sugárral,
egy megadott szögtõl egy másik szögig. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
pieslice(200,200,0,135,100);
readkey;
closegraph;

end.
sector - adott középpontú kitöltött ellipsziscikket rajzol adott
vízszintes és függõleges sugárral, adott szögtõl szögig. Pl.
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
sector(200,200,0,235,100,50);
readkey;
closegraph;

end.
Szöveg a grafikus képernyõn:
Grafikus képernyõre a szöveget másképp kell írni mint a karakte-
resre. Nem a write utasítást, hanem az outtext utasítást kell hasz-
nálni. A szöveg pozicionálása pixelenként történik, a kiválasztott
pixelhez kilencféle módon illeszthetõ a kiíratandó szöveg, amit be-
állíthatunk a settextjustify eljárással. Éppen ezért tisztában kell
lennünk, hogy a mi grafikus kártyánkat a pascal grafikus része mi-
lyen felbontásban használja. Ezt könnyen kideríthetjük a getmod-
ename eljárással, mely a következõ:
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
outtext(getmodename(getmaxmode));
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readkey;
end.
Tekintsük át röviden a szöveg kiírására vonatkozó megoldásokat:

settextjustify - az utána következõ szöveget a megadottak
szerint igazítja az aktuális kezdõ pozícióra nézve. Olyasmi,
mint a word szövegszerkesztõben a balra zárás, középre zá-
rás, jobbra zárás illetve sorkizárás. Alapvetõen vízszintes,
illetve függõleges igazításról beszélünk. Mindkét esetben 3
lehetõség van. Vízszintes igazításnál szöveg balra (0), szö-
veg  középre  (1)  és  szöveg  jobbra  (2).  Függõleges  igazítás
esetén pedig szöveg alulra (0), szöveg középre (1) és szöveg
felülre (2). A következõ példában három szöveg kerül a gra-
fikus képernyõre, három különbözõ helyen, és igazítással.
Az elsõ esetben nem pozícionáljuk a szöveget, hiszen alap-
esetben  ez  a  bal  felsõ  sarok.  Ne  felejtsük  ugyanis,  hogy  a
számítógépek világában a koordináta-rendszer kezdõpontja
(origó)  nem  a  matematikából  ismert  középpont,  hanem  a
képernyõ bal felsõ sarka a kiindulási pont, azaz ez az origó,
a (0,0) pont! A második és harmadik esetben pedig a köny-
nyebbség kedvéért a getmaxx és getmaxy utasításokkal szá-
moltatjuk ki a mi grafikus kártyánk megfelelõ pozícióit. A
DIV 2 nyilvánvalóan kettõvel való osztást jelent a közép-
pont meghatározása céljából. Lássuk a példát:
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
settextjustify(0,2);
outtext('Hello!');
settextjustify(1,1);
outtextxy(getmaxx div 2,getmaxy div 2,'Mit csinálsz holnap
délután?');
settextjustify(2,0);
outtextxy(getmaxx,getmaxy,'Sportolok, úszni fogok!');
readkey;

end.
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settextstyle - beállítja a grafikus szöveg jellemzõit, azaz a betû-
típust, a szövegállást és a méretszorzót.

A betûtípus lehet:
Default (0) - alap
Triplex (1) - háromszoros
Small (2) - kicsi
SansSerif (3)
Gothic (4) - gótikus

A szövegállás lehet:
Horizdir (0) - vízszintes
Vertdir (1) - függõleges

A méretszorzó alapesetben:
Bittérképes betûtípusnál - 1
Egyéb betûtípusoknál - 4
Ezektõl az értékektõl eltérhetünk, 0-tól 10-ig.

outtext - a szöveget megjeleníti az aktuális szövegjellemzõkkel
a grafikus kurzor pozíciójában. A grafikus ablakból esetlegesen
kiesõ szövegrészt levágja.
outtextxy - megfelel az outtext eljárásnak, de a szöveget az (x,y)
pozícióban jeleníti meg. Az elõzõekre példa:
uses crt,graph;
var meghajto,uzemmod:integer;
begin

detectgraph(meghajto,uzemmod);
initgraph(meghajto,uzemmod,'C:\BP\BGI');
settextjustify(0,2);
settextstyle(4,1,4);
outtext('Hello!');
settextjustify(1,1);
settextstyle(3,0,1);
outtextxy(getmaxx div 2,getmaxy div 2,'Mit csinálsz holnap
délután?');
settextjustify(2,0);
settextstyle(1,0,4);
outtextxy(getmaxx,getmaxy,'Sportolok, úszni fogok!');
readkey;

end.
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Egyéb fontos utasítások:
cleardevice - törli a teljes képernyõt az aktuális háttérszínnel, és
a grafikus kurzort az aktuális ablak (0,0) pontjába viszi.
setbkcolor - beállítja a grafikus háttérszínt az aktuális paletta
egy adott sorszámú színére:

0 - fekete
1 - kék
2 - zöld
3 - türkiz
4 - piros
5 - lila
6 - barna
7 - világos szürke
8 - sötét szürke
9 - világos kék
10 - világos zöld
11 - világos türkiz
12 - világos piros
13 - világos lila
14 - sárga
15 - fehér

setcolor - beállítja a grafikus tintaszínt az aktuális paletta egy
adott sorszámú színére.
moveto - a grafikus kurzort az (x,y) pontba viszi, rajzolás nélkül.
putpixel - megadott színûre állítja az (x,y) koordinátájú pontot.
setfillstyle - beállítja az elõre definiált kitöltési minták közül a
megadott sorszámút, és annak színét a megadott szám alapján.

0 - üres
1 - folytonos
2 - vízszintes vonal
3 - átlós vonal balra
4 - vastag átlós vonal balra
5 - átlós vonal jobbra
6 - vastag átlós vonal jobbra
7 - rács
8 - ferde rács
9 - sûrû ferde rács
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10 - ritkán pontozott
11 - sûrûn pontozott
12 - felhasználó által definiált

Az elõzõekben áttekintettük röviden a Pascal nyelv alapjait, leg-
fontosabb Unit-jait és néztünk néhány egyszerû feladatot. Természe-
tesen nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy ezek csak az alapok, ismerke-
dés a nyelv sajátosságaival. Aki komolyan akar programozni, annak
bizony Pascal szakkönyvek alapján sokkal jobban el kell mélyednie a
programozás fortélyaiban, esetleg valamelyik felsõoktatási intéz-
ménybe kell folytatni tanulmányait. Végezetül nézzünk meg az úgy-
nevezett programozási alaptételek közül nyolcat. Elõször a problé-
mát, az algoritmusával, majd utána pedig a pascal megoldását. A pél-
dákban említett T tulajdonság a 10-nél kisebb egész szám lesz.

Programozási alaptételek

1) Összegzés - adott egy N elemû számsorozat. Számítsuk ki az
elemek összegét! A sorozat elemeit már ismertnek tételezzük fel és
ezeket az N elemû A(N) vektorban tároljuk.
Eljárás Összegzés
S:= 0
Ciklus I:= 1-tõl N-ig

S:= S+A(I)
Ciklus vége
Ki: S
Eljárás vége
2) Eldöntés - adott egy N elemû sorozat, és egy, a sorozaton értel-
mezett T tulajdonság. Döntsük el, hogy van-e a sorozatban leg-
alább egy T tulajdonságú elem!
Eljárás Eldöntés
I:= 1
Ciklus amíg I <= N és A(I) nem T tulajdonságú

I:= I+1
Ciklus vége
Van:= I <= N
Ki: Van
Eljárás vége
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3) Kiválasztás - adott egy N elemû sorozat és egy, a sorozat eleme-
in értelmezett T tulajdonság. Tudjuk, hogy a sorozatban van leg-
alább egy T tulajdonságú elem. Adjuk meg az elsõ ilyen elem sor-
számát!
Eljárás Kiválasztás
I:= 1
Ciklus amíg A(I) nem T tulajdonságú

I:= I+1
Ciklus vége
Sorszám:= I
Ki: Sorszám
Eljárás vége
4) Megszámlálás - adott egy N elemû sorozat és egy, a sorozat ele-
mein értelmezett T tulajdonság. Számoljuk meg, hogy hány T tulaj-
donságú eleme van a sorozatnak.
Eljárás Megszámlálás
S:= 0
Ciklus I := 1-tõl N-ig

Ha A(I) T tulajdonságú akkor S:= S+1
Ciklus vége
Van:= S > 0
Ha Van Akkor Ki: S db T tulajdonságú elem van
Egyébként Ki: Nincs T tulajdonságú elem
Eljárás vége
5) Lineáris keresés - adott egy N elemû sorozat és egy, a sorozat
elemein értelmezett T tulajdonság. Döntsük el, hogy a sorozatban
van-e T tulajdonságú elem, és ha igen, akkor adjuk meg az elsõ
ilyen elem sorszámát!
Eljárás Lineáris_keresés
I:= 1
Sorszám:= 1
Ciklus amíg I <= N és A(I) nem T tulajdonságú

I := I+1
Ciklus vége
Van:= I <= N
Ha Van Akkor Sorszám:= I : Ki: Sorszám
Egyébként Ki: Nincs ilyen elem!
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Eljárás vége
6) Maximum és minimum érték keresése - adott egy N elemû
A(N) sorozat. Határozzuk meg a sorozat legnagyobb és legkisebb
elemének értékét! Megjegyzés: Nem vizsgáljuk azokat az eseteket
amikor több maximális vagy minimális érték van, esetleg a sorozat
minden eleme egyforma.
Eljárás MaxMin_keresés
MAXérték:=A(1) : MINérték:=A(1)
Ciklus I:=2-tõl N-ig

Ha MAXérték<A(I) akkor MAXérték:=A(I)
Ha MINérték>A(I) akkor MINérték:=A(I)

Ciklus Vége
Ki: Maximum: MAXérték Minimum: MINérték
Eljárás vége
7) Kiválogatás - adott egy N elemû sorozat A(N) és egy, a sorozat
elemein értelmezett T tulajdonság. Határozzuk meg a sorozat ösz-
szes T tulajdonságú elemét, és gyûjtsük ki ezen elemek sorszámait
a B() vektorba! (A mûvelet után írjuk ki az eredményt!)
Eljárás Kiválogatás
J:= 0
Ciklus I:=1-tõl N-ig

HA A(I) T tulajdonságú Akkor J:= J+1 : B(J):= I
Ciklus Vége
HA J<>0 akkor 

Ciklus I:= 1 to J
Ki: B(I)
Ciklus Vége

Egyébként Ki: Nincs ilyen elem!
Eljárás Vége
8) Közvetlen kiválasztásos rendezés - adott egy N elemû A(N) so-
rozat. Rendezzük növekvõ sorrendbe a sorozat tagjait! Megjegy-
zés: Ez a legegyszerûbb, de leglassúbb rendezési forma. A lényege
az, hogy két ciklussal dolgozva elõször A(1)-tõl indulva kiválaszt-
juk a vektor legkisebb elemét úgy, hogy az elemeket összehasonlít-
juk és felcseréljük, ha rossz sorrendben vannak. Az elsõ helyen ez-
után biztos a legkisebb elem fog állni! Ezután A(2)-tõl kezdve meg-
ismételjük az eljárást, egészen A(N-1)-ig.
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Eljárás Közvetlenkiválasztásos_rendezés
Ciklus I:= 1-tõl N-1-ig

Ciklus J:= I+1-tõl N-ig
HA A(I)>A(J) Akkor CS :=A(I)
A(I):=A(J)
A(J):=CS

Ciklus Vége
Ciklus Vége
Eljárás Vége

Most nézzük a megoldásokat:

program osszegzes;
uses crt;
var i,j,n,s:longint;

a:array[1..100] of longint;
procedure bevitel;
begin
write('Hány számot adjak össze: ');
read(n);
writeln;
writeln('Kérem a számokat!');
writeln;
for i:=1 to n do begin

write('A(z) ',i,'. szám: ');
readln(a[i]);
end;

end;
procedure osszeg;
begin
s:=0;
for j:=1 to n do begin

s:=s+a[j];
end;
writeln;
writeln('A számok összege: ',s);
readln;
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end;
procedure informacio;
begin
clrscr;
writeln('Ez a program egész számokat ad össze. Maximum 100 db.
egész számot képes');
writeln('összeadni. A darabszámot és a számokat is mi adjuk meg!');
writeln;
end;
begin

informacio;
bevitel;
osszeg;

end.

program eldontes;
uses crt;
var i,j,n:longint;

a:array[1..100] of longint;
van:boolean;

procedure bevitel;
begin
write('Hány számot vizsgáljak: ');
read(n);
writeln('Kérem a számokat!');
writeln;
for j:=1 to n do begin

write('A(z) ',j,'. szám: ');
readln(a[j]);
end;

end;
procedure eldont;
begin
i:=1;
while (i<=n) and (a[i]>=10) do begin

i:=i+1;
end;
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van:=i<=n;
writeln;
if van then writeln('VAN köztük 10-nél kisebb szám!')
else writeln('Nincs köztük 10-nél kisebb szám!');
end;
procedure informacio;
begin
clrscr;
writeln('Ez a program eldönti, hogy egy számsorozatban van-e 10-
nél kisebb szám.');
writeln('A darabszámot és a számokat is mi adjuk meg!');
writeln('Maximum 100 darab egész számot írhatunk be!');
writeln;
end;
begin

informacio;
bevitel;
eldont;
readln;

end.

program kivalsztas;
uses crt;
var i,j,n:longint;

a:array[1..100] of longint;
sorszam:longint;

procedure bevitel;
begin
write('Hány számot vizsgáljak: ');
read(n);
writeln('Kérem a számokat!');
writeln;
for j:=1 to n do begin

write('A(z) ',j,'. szám: ');
readln(a[j]);
end;

end;
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procedure kivalaszt;
begin
i:=1;
while a[i]>=10 do begin

i:=i+1;
end;
sorszam:=i;
writeln;
writeln('Az elsõ tíznél kisebb szám a(z) ',sorszam,'. helyen találha-
tó!');
end;
procedure informacio;
begin
clrscr;
writeln('Ez a program kiírja az elsõ tíznél kisebb egész szám
sorszámát.');
writeln('A darabszámot és a számokat is mi adjuk meg!');
writeln('Maximum 100 darab egész számot írhatunk be!');
writeln('A helyes mûködéshez egy számnak mindenképpen tíznél
kisebbnek kell lennie!');
writeln;
end;
begin

informacio;
bevitel;
kivalaszt;
readln;

end.

program megszamlalas;
uses crt;
var i,j,n,s:longint;

a:array[1..100] of longint;
van:boolean;

procedure bevitel;
begin
write('Hány számot vizsgáljak: ');
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read(n);
writeln('Kérem a számokat!');
writeln;
for j:=1 to n do begin

write('A(z) ',j,'. szám: ');
readln(a[j]);
end;

end;
procedure megszamlal;
begin
s:=0;
for i:=1 to n do begin

if a[i]<10 then s:=s+1;
end;
van:=s>0;
writeln;
if van then writeln(s,' darab tíznél kisebb szám van a számok
között!')
else writeln('Nincs a megadott számok között tíznél kisebb!');
end;
procedure informacio;
begin
clrscr;
writeln('Ez a program megszámolja a tíznél kisebb egész szá-
mokat.');
writeln('A darabszámot és a számokat is mi adjuk meg!');
writeln('Maximum 100 darab egész számot írhatunk be!');
writeln;
end;
begin

informacio;
bevitel;
megszamlal;
readln;

end.

- 162 -

PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK



program linkereses;
uses crt;
var i,j,n,sorszam:longint;

a:array[1..100] of longint;
van:boolean;

procedure bevitel;
begin
write('Hány számot vizsgáljak: ');
read(n);
writeln('Kérem a számokat!');
writeln;
for j:=1 to n do begin

write('A(z) ',j,'. szám: ');
readln(a[j]);
end;

end;
procedure kereses;
begin
i:=1;
sorszam:=1;
while (i<=n) and (a[i]>=10) do begin

i:=i+1;
end;
van:=i<=n;
writeln;
if van then begin
sorszam:=i;
writeln('A(z) ',sorszam,'. szám az elsõ tíznél kisebb szám a soro-
zatban!')
end
else begin
writeln('Nincs a számok között tíznél kisebb!')
end;
end;
procedure informacio;
begin
clrscr;
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writeln('Ez a program eldönti, hogy van-e tíznél kisebb szám a so-
rozatban.');
writeln('Ezután megkeresi az elsõ tíznél kisebb számot, majd kiírja
a sorszámát.');
writeln('A darabszámot és a számokat is mi adjuk meg!');
writeln('Maximum 100 darab egész számot írhatunk be!');
writeln;
end;
begin

informacio;
bevitel;
kereses;
readln;

end.

program maxminertekkereses;
uses crt;
var i,j,n,maxertek,minertek:longint;

a:array[1..100] of longint;
procedure bevitel;
begin
write('Hány számot vizsgáljak: ');
read(n);
writeln('Kérem a számokat!');
writeln;
for j:=1 to n do begin

write('A(z) ',j,'. szám: ');
readln(a[j]);

end;
end;
procedure maxminkeres;
begin
maxertek:=a[1];
minertek:=a[1];
for i:=2 to n do begin

if maxertek<a[i] then maxertek:=a[i];
if minertek>a[i] then minertek:=a[i];
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end;
writeln;
writeln('A legnagyobb szám a sorozatban: ',maxertek);
writeln('A legkisebb szám a sorozatban: ',minertek);
end;
procedure informacio;
begin
clrscr;
writeln('Ez a program megkeresi, és kiírja a sorozat legnagyobb, ill.
legkisebb elemét.');
writeln('A darabszámot és a számokat is mi adjuk meg!');
writeln('Maximum 100 darab egész számot írhatunk be!');
writeln;
end;
begin

informacio;
bevitel;
maxminkeres;
readln;

end.

program kivalogatas;
uses crt;
var i,j,k,n:longint;

a,b:array[1..100] of longint;
procedure bevitel;
begin
write('Hány számot vizsgáljak: ');
read(n);
writeln('Kérem a számokat!');
writeln;
for k:=1 to n do begin

write('A(z) ',k,'. szám: ');
readln(a[k]);
end;

end;
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procedure valogatas;
begin
j:=0;
for i:=1 to n do begin

if a[i]<10 then begin
j:=j+1;
b[j]:=i

end
end;
if j<>0 then for i:=1 to j do begin
writeln('Tíznél kisebb a(z) ',b[i],'. szám')
end
else
begin
writeln('Nincs tíznél kisebb szám!')
end;
end;
procedure informacio;
begin
clrscr;
writeln('Ez a program kiválogatja a sorozatból a tíznél kisebb
számokat.');
writeln('A kiválogatott számok sorszámait kiírja a képernyõre!');
writeln('A darabszámot és a számokat is mi adjuk meg!');
writeln('Maximum 100 darab egész számot írhatunk be!');
writeln;
end;
begin

informacio;
bevitel;
valogatas;
readln;

end.

program kozvrendezes;
uses crt;
var i,j,k,l,n,cs:longint;
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a:array[1..100] of longint;
procedure bevitel;
begin
write('Hány számot vizsgáljak: ');
read(n);
writeln('Kérem a számokat!');
writeln;
for k:=1 to n do begin

write('A(z) ',k,'. szám: ');
readln(a[k]);

end;
end;
procedure rendezes;
begin
for i:=1 to n do begin
for j:=i+1 to n do begin
if a[i]>a[j] then begin
cs:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=cs;
end;
end;
end;
writeln;
write('A számok rendezett sorrendben --> ');
for l:=1 to n do
begin

write(a[l],'  ');
end;
end;
procedure informacio;
begin
clrscr;
writeln('Ez a program sorba rendezi a beírt számokat.');
writeln('A darabszámot és a számokat is mi adjuk meg!');
writeln('Maximum 100 darab egész számot írhatunk be!');
writeln;
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end;
begin

informacio;
bevitel;
rendezes;
readln;

end.
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Operációs rendszerek

Bevezetõ

Ebben a fejezetben megismerkedünk az operációs rendszer fogal-
mával, típusaival, feladataival. Elsõsorban a Windows operációs
rendszert fogjuk tárgyalni, hiszen az objektív tények azt bizonyítják,
hogy a világon a legtöbb személyi számítógépen Windows operációs
rendszer van. Fõleg az otthoni számítógépekre igaz ez, ahol elsõsor-
ban a szórakozás (filmek nézése, zenehallgatás), internetezés, levele-
zés és a játék a fõ cél. A munkahelyeken is több a Windows-os gép,
mint más. Persze lehet azon vitatkozni, hogy melyik a jó operációs
rendszer, de sok értelme nincs ennek a vitának. Ugyanis mindig a cél
határozza meg, hogy milyen operációs rendszert használjunk. Az
egyik feladatra ez a jó, a másikra pedig az. Olyan operációs rendszer
nincs, ami mindenféle feladatra a legalkalmasabb, és egyben a legbiz-
tonságosabb is. Más kell a játékokra, szórakozásra, más a hálózati ki-
szolgálókra, és megint más kell a tudományos feladatokra, nagytelje-
sítményû grafikus munkákra. Ezért nem tartom én már a kérdést sem
jónak, hogy melyik a jobb operációs rendszer. Az én válaszom az,
hogy attól függ, mire akarjuk elsõsorban használni a számítógépün-
ket! Ezek után tekintsük át ezt a témakört, szintén csak olyan mély-
ségben, amennyi feltétlenül szükséges a gépünk használatához, illet-
ve mûködésének megértéséhez.

Alapfogalmak

Ahhoz, hogy az operációs rendszerekkel foglalkozni tudjunk, fel-
tétlenül meg kell ismerkednünk egypár fontos fogalommal.

Hardver - a számítógép mûködését lehetõvé tevõ elektromos, elekt-
romágneses egységek összessége.
Program - a számítógépnek szóló utasítások sorozata, amely egy ki-
dolgozott algoritmus alapján meghatározza, hogy a számítógép
milyen módon végezzen el egy adott feladatot. Egyaránt program-
nak nevezzük a programozók által készített forrásprogramot,
amely az ember által olvasható formában tárolja a feladat leírását,
és azt a kódot, amelyet a számítógép ténylegesen végrehajt: a fut-

- 169 -

OPERÁCIÓS RENDSZEREK



tatható programot, amely a forrásprogramból speciális programok
(fordítóprogramok) közremûködésével jön létre. A programokat
valamilyen háttértárolón tároljuk, ha éppen nem futnak. Ha egy
programot elindítunk, az operációs rendszer a háttértárolóról be-
tölti a memóriába, a processzor számára átadja a program kezdeté-
nek címét, majd a program ezután átveszi a számítógép vezérlését
és futni, mûködni kezd.
Szoftver - a hardver egységeket mûködtetõ, vezérlõ programok
összessége. A szoftver (software) mesterséges szó, azokat a szelle-
mi javakat hívják összefoglalóan így, amelyekkel kihasználhatjuk a
hardverben rejlõ teljesítményt és lehetõségeket. A szoftvert egy-
részt a gépet mûködtetõ programok, másrészt a számítógéppel va-
ló feldolgozásra elõkészített adatok alkotják.
Számítógép - a hardver és a szoftver együtt alkotja a számítógépet.
A számítógép tehát nem csak a megfogható fizikai alkatrészeket je-
lenti, sokkal több annál. A fizikai komponensek csupán élettelen
tárgyak, önmagukban semmire sem jók. A szoftver termékek keltik
életre, együtt már mûködõképes eszközünk van, mellyel komplex
feladatokat oldhatunk meg.
Fájl (file) - a számítógépen lévõ információ tárolási egysége. Egy
fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat, vagy program, amely
a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmaz, néha biná-
ris fájlnak is hívják.
Fájlrendszer (File System - FS) - a fájlok és az azokhoz kapcsolódó
metainformációk a háttértárolókon történõ rögzítésének szabálya-
it és formáit leíró rendszer. A legegyszerûbb fájlrendszerek kizáró-
lag különálló adatállományok, fájlok kialakítását teszik lehetõvé,
míg összetettebb változataikkal ezeket könyvtárakba lehet szer-
vezni, és néhány kiegészítõ információval (attribútumok) együtt
tárolni. A modern fájlrendszerek ezeken kívül naplózási és titkosí-
tási képességekkel is rendelkeznek, valamint lehetõvé teszik hoz-
záférési szabályok és tetszõleges más metainformációk rögzítését a
fájlok mellett. A legismertebb fájlrendszerek:

FAT - a DOS és Windows 9X operációs rendszerek natív fájl-
rendszere. A FAT eredeti változatai a nagyobb meghajtók eseté-
ben a helyet igen rosszul használták, ezért a Microsoft létrehoz-
ta a FAT bõvített, 32-bites változatát, amit FAT32-nek neveztek
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el. Az eredeti FAT változatra FAT16-ként szokás hivatkozni,
mert az allokációs egységek számát 16 biten tárolja. A FAT-nek
ezen kívül létezett még 12-bites változata is, a FAT12, amely
azonban kizárólag hajlékonylemezes egységeken volt haszná-
latban. A FAT napjainkban elavult fájlrendszernek tekinthetõ,
mert sem naplózási, sem biztonsági jogosultságok tárolására
nem alkalmas.
NTFS - a Windows NT alapú operációs rendszerek natív fájl-
rendszere, amely elõdjeivel szemben többek között naplózási,
titkosítási funkciókkal is rendelkezik, és biztonsági információk
tárolására is alkalmas.
HPFS - az OS/2 operációs rendszer natív fájlrendszere.
ext3fs - a Linux ext2 fájlrendszerének továbbfejlesztéseként lét-
rehozott, naplózó fájlrendszer.
CDFS - a Windows operációs rendszerek által a CD-lemezek és
eszközök kezelésére használt eszközmeghajtó program.
ReiserFS - Hans Reiser és csapata által fejlesztett, kifejezetten
Linuxhoz készült naplózó filerendszer. Ez volt az elsõ használ-
ható naplózó filerendszer Linux alá. Kiegyensúlyozott fa adat-
szerkezet adja az alapját. A teljesítménye általában jobb a többi
linuxos filerendszernél, de ennek ára a lényegesen nagyobb
CPU terhelés. A ReiserFS-nek több verziója is van: a ReiserFS
névvel a 3.x-es stabil szériát jelölik. A 4.x-es kísérleti széria a
Reiser4 nevet viseli. Viszonylag elterjedt. A SuSE Linux és a
Gentoo is alapértelmezett filerendszerként használja. Az
MP3.com - aminek élén Michael Robertson állt (jelenleg a
Lindows.com vezérigazgatója) - volt a fõ szponzora a ReiserFS
fejlesztéseinek.

Titkosítás - adatfolyam eltorzítása egy algoritmus és egy titkos
kulcs felhasználásával olyan módon, hogy annak eredeti tartalmá-
ra ne lehessen következetni. A titkosított folyamból az eredeti adat-
sor dekódolással nyerhetõ vissza.
Metainformáció - adatra vonatkozó adat. Tipikus metaadatok az
adatbázisok ábrázolási és szervezési formáit leíró adathalmazok
(pl. táblaszerkezet, relációs információk, stb.).
Natív - jelzõ egy adott szoftver vagy hardver által közvetlenül
megértett, feldolgozásra alkalmas adatok és szoftverek jelölésére.
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A nem natív szoftverek futtatására ill. a nem natív formátumban
tárolt adatok feldolgozására emuláció vagy import segítségével
nyílik csak mód a számítógépes rendszereken.

Könyvtárszerkezet (mappaszerkezet) fogalma

A fájlokat fizikailag valahol tárolni kell. Erre szolgálnak a már
megismert különbözõ háttértárak (floppy disk, winchester, CD,
DVD, stb.). A tároláskor azonban nem árt valamilyen rendszerezés.
A számítógépes szakemberek a hétköznapi életben már jól bevált in-
formáció tárolási rendszert vették alapul. Az emberiség a története
során  temérdek rögzített információt halmozott fel (könyvek, leve-
lek, térképek, stb.). Ezeket a mai napig könyvtárakban tároljuk, ahol
a könyvek, folyóiratok, stb. jól rendszerezetten helyezkednek el. Így
könnyû kikeresni valamilyen mûvet a szerzõ, vagy egyéb szem-
pontok alapján. Mivel ez az életben már bevált, alkalmazzuk hát az
informatikában is.

Itt a könyvek, újságok, levelek, térképek, stb. a fájlok! Tehát ezt a
rengeteg fájlt valahogyan tárolni kell, ráadásul úgy, hogy könnyen és
gyorsan vissza lehessen keresni õket. Erre a legalkalmasabb az úgy-
nevezett könyvtárszerkezet (mappaszerkezet). A lényege tehát a követ-
kezõ. Az aktuális háttértár felel meg a könyvtár épületének. Az ope-
rációs rendszer megfelelõ formázási parancsával (lásd késõbb) auto-
matikusan létrejön az úgynevezett gyökérkönyvtár (Root Directory). A
gyökérkönyvtárban létrehozhatunk könyvtárakat (mappákat), ezeket
fõkönyvtáraknak nevezzük. Bármelyik fõkönyvtárból tetszõleges szá-
mú alkönyvtár nyitható. A gyökérkönyvtárba nem tanácsos túl sok fõ-
könyvtárat létrehozni, általában a különbözõ operációs rendszerek-
ben ez korlátozott.

Mire is szolgálnak tehát az elõbb említett könyvtárak. Nos ezekbe
tesszük a valamilyen szempont alapján összetartozó fájlokat. Olyan
ez, mint amikor a könyvtár épületében egy szoba megfelelõ polcán
tartjuk például a 2002-es évjáratú úszó sporttal kapcsolatos könyve-
ket. Természetesen vannak nagy programok, összetett szerkezettel,
sok száz fájllal. Ekkor ehhez a nagy programhoz már nem elég egy
könyvtár, ilyenkor alkönyvtárakat hozunk létre. Ha így tároljuk a fáj-
lokat, akkor az jól rendszerezett lesz, ezáltal a számítógép könnyen és
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gyorsan megtalálja szükség esetén egy program futtatásakor a hozzá-
tartozó fájlokat. Ez két szempontból is elõnyös, gyorsabb a mûködés,
illetve az író-olvasó fejeknek (floppy, winchester) nem kell annyit mo-
zogni, tehát az eszköz élettartama is nõhet.

Mivel ma már sokféle háttértár létezik, a gépnek azt is tudni kell,
hogy melyik tárolón van a keresett fájl. A számítógépek világában a
háttértáraknak nevet adunk, az abc nagybetûit használjuk. Az elsõ két
betû (A, B) megegyezés szerint a hajlékony lemezes egységek neve le-
het. Utána jön az elsõdleges winchester, ennek C a neve. A továbbiak-
ban pedig szépen sorban annyi betû, ahány winchester (vagy partí-
ció), CD-ROM, DVD-ROM, stb. van a gépünkben (D, E, F, G, ...).

Befejezésül még egy fontos dologról kell beszélnünk, az elérési út-
vonalról. A gép nem tud gondolkodni, õ nem látja át a könyvtárszer-
kezetünket. Õ mindig csak annyit lát, ahol éppen aktuálisan van. Te-
hát, ha egy fájl mondjuk egy fõkönyvtár harmadik szintû alkönyvtá-
rában van, a gép pedig egy másik fõkönyvtár negyedik alkönyvtárá-
ban dolgozik  éppen,  akkor  hiába mondjuk neki,  hogy most  menjen
szépen át abba a bizonyos könyvtárba. Ezt nem tudja megtenni, mert
felnéz, és azt mondja nekünk, hogy nem tudok odamenni, mert nincs
ilyen könyvtár itt, ahol én állok. De ha úgy adjuk ki neki a parancsot,
hogy leírjuk az útvonalat, amely mentén megtalálja a fájlt, akkor már
végrehajtja a parancsunkat. Ilyenkor, amikor útvonalat írunk, az úgy-
nevezett backslash jellel (\ visszaper karakter) választjuk el egymás-
tól a könyvtárakat. A parancsok és útvonalak megadása operációs
rendszerektõl függõen más és más. MS-DOS-ban például így nézhet
ki egy ilyen parancs: cd c:\alma\korte\citrom. Itt azt közöltük a gép-
pel, hogy menjen a C meghajtó alma fõkönyvtárából nyíló körte al-
könyvtárának citrom alkönyvtárába.

Szoftverek csoportosítása

A szoftvereket feladatuk szerint három csoportba sorolhatjuk:
1) Rendszerszoftverek - a számítógép egyes részeinek zavartalan
együttmûködését biztosítják. Ez a BIOS (alapvetõ bemeneti/kime-
neti rendszer). Ez olyan szoftver, amely a számítógép ROM típusú
memóriájában található. Feladata az egyes hardver elemek mûkö-
désének irányítása, az alapvetõ gépi folyamatok vezérlése. A má-
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sik rendszerszoftver az operációs rendszer (lásd késõbb).
2) Rendszerközeli szoftverek - megkönnyítik az operációs rendszerek
használatát (pl. Total Commander), illetve segítik a programkészí-
tést (pl. Turbo Pascal programozási nyelv).
3) Alkalmazói és felhasználói szoftverek - valamilyen konkrét feladat
megoldására kifejlesztett szoftverek. Ilyenek például a játékok,
szövegszerkesztõ programok, táblázatkezelõ programok, multi-
médiás programok, stb.

Az operációs rendszer fogalma, felépítése, feladatai

Operációs rendszernek (Operating System) nevezzük a számítás-
technikában a számítógépeknek azt az alapprogramját, mely közvet-
lenül kezeli a hardvert, és egy egységes környezetet biztosít a számí-
tógépen futtatandó alkalmazásoknak (például szövegszerkesztõk, já-
tékok stb.). A kezelt hardvererõforrásoknak része többek között a me-
mória, a processzor, a merevlemez és a perifériális eszközök haszná-
lata. Az ISO nemzetközi szabványosítási szervezet definíciója alapján
olyan programrendszer, amely a számítógépes rendszerben a progra-
mok végrehajtását vezérli. Így például ütemezi a programok végre-
hajtását, elosztja az erõforrásokat, biztosítja a felhasználó és a számí-
tógépes rendszer közötti kommunikációt.

Az operációs rendszerek alapvetõen három részre bonthatók:
1) Felhasználói felület ( shell vagy héj) - lehet grafikus felület, vagy
szöveges, feladatai a következõk:

a. Kapcsolattartás a felhasználóval (felhasználói felület).
b. Alkalmazások futásának kezelése (indítás, futási feltételek
biztosítása, leállítás).
c. Alkalmazások számára egységes rutinkönyvtár biztosítása (API).

2) Alacsony szintû segédprogramok.
3) Kernel (mag) - közvetlenül a hardverrel áll kapcsolatban, fõ fel-
adatai a következõk:

a. Ki- és bemeneti eszközök kezelése (billentyûzet, képernyõ stb.).
b. Memória-hozzáférés biztosítása.
c. Processzor idejének elosztása.
d. Háttértárolók kezelése.
e. Fájlrendszerek kezelése.
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Háromféle kernel típus ismert:
a. Monolitikus kernel - minden funkciót egyetlen, megbontha-
tatlan egységet képezõ modulban megvalósító rendszermag.
A monolitikus kernelek mikro és vegyes jellegû társaiknál jó-
val nagyobb teljesítményt nyújtanak, azonban bõvítésük és
módosításuk kizárólag a teljes rendszermag újrafordításával
lehetséges. Ezen kívül a kernel bármelyik részében bekövetke-
zõ hiba a teljes rendszert veszélyezteti, ami miatt stabilitásuk
is jóval elmarad mikrokernel jellegû társaiké mögött. A mono-
litikus architektúra legjelesebb képviselõi a Unix és Linux
operációs rendszerek.
b. Mikrokernel - minimalista megközelítést alkalmazó rend-
szermag, amely kizárólag a folyamatok betöltéséhez és a kö-
zöttük történõ kommunikációhoz szükséges legalapvetõbb
funkciókat foglalja magában, minden más feladat (pl. eszkö-
zök kezelése, memória mendzsment, stb.) megvalósítását pe-
dig különálló rendszerfolyamatokra bízza. A mikrokernel
alapú rendszerek igen biztonságos és stabil mûködést bizto-
sítanak, azonban csak speciális környezetekben használják
õket, mert teljesítményük jóval elmarad monolitikus, illetve
vegyes társaikénál.
c. Vegyes kernel - a monolitikus és a mikrokernel elõnyeit ötvö-
zõ architektúra, amely a teljesítmény szempontjából kritikus
funkciókat - monolitikus társaikhoz hasonlóan - egyetlen egy-
ségben ötvözi, miközben másokat - a mikrokernelekhez hason-
lóan - különálló modulokra hagy. A vegyes kernelek az arany
középutat jelentik a teljesítmény és a biztonság között, hiszen a
mikrokernelekhez hasonlóan dinamikusan - akár futás közben -
bõvíthetõek, miközben teljesítményük a monolitikus ker-
nelekéhez közelít. Az egyik legismertebb vegyes kernel a Win-
dows NT rendszermagja.

Vannak olyan operációs rendszerek, melyekben a kernel (mag) és
a shell (héj) különválnak, így lehetõség nyílik ezek kombinációjára.
Más rendszereknél, mint például a Windowsnál ez a különválasztás
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból nehezebb. Ismertebb
operációs rendszerek például a Windows, Linux, Unix, MS-DOS,
OS/2, BeOs, NetWare és MacOS. Természetesen ennél több operációs
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rendszer is létezik a világon. Most tekintsük át, hogy egy operációs
rendszernek mik a legfontosabb feladataik.

1) A perifériák tesztelése, a gépi erõforrások kezelése.
2) Programok indítása, mûködtetése.
3) Feldolgozás ütemezése vagyis a gépi erõforrás megosztása a fu-
tó programok között.
4) Adatok kezelése.
5) Programok és adatok biztonságos megõrzése.
6) A mûködési zavarok jelzése.
7) Párbeszédes kapcsolattartás a gép kezelõjével.
8) Processzek (Process - egy program a számítógép memóriájába
töltött, futtatás alatt álló példánya) és menedzsmentjük processz
ütemezés. A modern, többfeladatos operációs rendszerek több fo-
lyamat párhuzamos futtatására is képesek, amelyeket egymástól
elkülönítenek, hogy azok sem véletlenül, sem szándékosan ne te-
hessenek kárt egymásban.
9) Memóriakezelés, virtuális memória - a virtuális memória-keze-
lés minden modern operációs rendszernek része. A virtuális me-
mória-kezelés azt jelenti, hogy az operációs rendszer képes a me-
revlemez-területet RAM bõvítésként kezelni. Azaz, a merevleme-
zen található swap (csere) terület felhasználásával az operációs
rendszer képes lesz nagyobb programokat futtatani, és több adatot
kezelni, mint amennyi valójában beleférne a fizikai memóriába
(RAM). Ezt a kernel úgy oldja meg, hogy a pillanatnyilag nem
használt memóriablokkokat kiírja a merevlemezre (swapout), így a
felszabaduló memória más célra felhasználható lesz. Amint az ere-
deti tartalomra újra szükség lesz, a kernel visszaolvassa (swapin)
a memóriába. Ez teljesen láthatatlan a felhasználó számára, a futó
programok csak a nagy memóriaterületet látják és nem veszik ész-
re, hogy bizonyos részei idõnként a lemezre kerülnek. Természete-
sen a merevlemez írása és olvasása sokkal lassabb, mint a fizikai
memória használata, ami a programok futását lassítja. (A memória
és a merevlemez olvasási és írási sebessége közt pár ezerszeres szo-
kott lenni a különbség). A merevlemez azon részét, amelyet a vir-
tuális memória használ swap területnek (swap space) nevezzük.
10) Input/Output eszköz és fájlkezelés.
11) Rendszer menedzselési feladatok.
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Az operációs rendszerek csoportosítása

Az operációs rendszereket többféle szempont szerint csoportosít-
hatjuk. Nézzünk meg egy-két ilyen szempontot.

1) Kezelõi felület szerint:
a. Szöveges - karakteres képernyõ (pl. MS-DOS)
b. Grafikus - grafikus képernyõ (pl. Windows)

2) A felhasználók száma szerint:
a. Egyfelhasználós egy feladatra - a gépet egy idõben csak egy
felhasználó tudja használni egy feladatra. (pl. MS-DOS).
b. Egyfelhasználós több feladatra - a gépen egy felhasználó dol-
gozik, de több feladatot is képes futtatni (például a Word-del
dolgozik, miközben filmet néz). Ilyen pl. a Windows rendszer.
c. Többfelhasználós több feladatra - a gépet egy idõben több fel-
használó használja több feladatra.

3) Az egyidõben futtatható programok száma szerint:
a. Monoprogramozott - egy idõben a gépen csak egy program
futtatható. Ilyen rendszer pl. az MS-DOS operációs rendszer.
b. Multiprogramozott - a multitaszk egy rendszer képessége
több mint egy feladat párhuzamos, vagy annak látszatát keltõ
módon történõ futtatására. Valódi párhuzamos feldolgozást je-
lentõ multitaszking (multiprocesszing) csak több processzorral
rendelkezõ rendszerekben valósítható meg. Az egyprocesszoros
gépeken a multitaszking-ot az operációs rendszerek az ún. idõ-
osztás segítségével valósítják meg úgy, hogy minden egyes fel-
adatot csak a másodperc törtrészéig hagynak futni, ami után el-
veszik tõle a vezérlést, és egy másik feladatot hagynak hasonló-
an rövid ideig futni. Mivel így egyetlen másodpercen belül akár
több tíz folyamat is szóhoz juthat, azaz mûveleteket végezhet,
ezért a felhasználóban az képzet keletkezik, hogy a programok
párhuzamosan mûködnek - pedig valójában minden idõpilla-
natban csakis egyetlen egy folyamat fut. Ilyen rendszer pl. Win-
dows.

4) A feldolgozás módja szerint:
a. Kötegelt feldolgozás - a felhasználók a teljes feladatot adják át
az operációs rendszernek, majd késõbb a kész eredményeket
kapják vissza. MS-DOS-ban erre valók a batch file-ok.
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b. Interaktív feldolgozás - az egyes felhasználók a parancsaikra
azonnal választ kapnak a rendszertõl.
c. Valós idejû feldolgozás - speciális feladatok ellátására fejlesz-
tették ki. Az adatok a számítógépbe érzékelõkrõl érkeznek. Az
operációs rendszer ezeknek az adatoknak a felhasználásával
dönti el, hogy beavatkozik-e a rendszerbe, és ha igen, akkor mi-
lyen módon.

Az MS-DOS operációs rendszer

Története:
MS-DOS 1.0 ( QDOS ):
A Microsoft 1981 augusztusában jelentette be az MS-DOS 1.0-át,
mely megjelenését követõen gyors népszerûségre tett szert. Bár az
MS-DOS 1.0 eredetileg nem Microsoft termék volt, hanem a QDOS
(Quick and Dirty Operating System) egy minimálisan átdolgozott
változata, amelyet a Microsoft az eredeti gyártó Seattle Computer
Products-tól kizárólag abból a célból vett meg, hogy azt tovább ér-
tékesíthesse az IBM felé. Egy évtizeddel korábban, Gary Kildall
dolgozta ki a CP/M -es operációs rendszert, ám az MS-DOS 1.0 kí-
sértetiesen hasonlított a Gary rendszeréhez. Tehát, gyakorlatilag
egy átdolgozott másolat volt, melyben bizonyos elemeket átdol-
goztak, mint például a promtot, könyvtár-elválasztó és
sztringlezáró karaktert. De alapvetõen maga a DOS kernel, lénye-
gében nem változott. A Microsoft azért tett bele változtatásokat,
hogy ne ütközzön jogi akadályokba a CP/M-es szabadalom miatt.
A kernelen magán komolyabb változások nem történtek egészen a
3.0-s verzióig ( és addig gyakorlatilag lehetett futtatni a CP/M-re
íródott programokat). A Microsoft a Seattle Computer Products-
nak a QDOS nem exkluzív terjesztési jogaiért 50.000 dollárt fizetett.
A QDOS ekkor még a rendszer parancssori értelmezõbõl és az
EDLIN nevû sorszerkesztõbõl állt. Az EDLIN sorszámokkal azo-
nosított sorok szerkesztésére korlátozódott. A rendszer 5,25"-ös
floppy lemezrõl bootolt, és 160 KB tudott kezelni.
MS-DOS 1.1 - 1.25:
A QDOS-t végül a Microsoft minimális változtatásokkal 1982-ben
kiadta az 1.1-es, majd a 1.24-es verziószámú MS-DOS-t és adta át
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az IBM fejlesztõinek. Ám a rengeteg hiba miatt, hamarosan kény-
telenek voltak kiadni a 1.25 veziójú MS-DOS-t a felhasználók szá-
mára. A rendszer ekkor már a 320 KB-os lemezeket is kezelte.
MS-DOS 2.0:
1983 márciusában megjelent az újabb MS-DOS. Az XT-számítógé-
peket már a 2.0 verziójú rendszerrel szállították. Ez az operációs
rendszer már az alapoktól újraírták, és képes volt a könyvtárak és
merevlemezek kezelésére is, bár maximum csak 10 MB-os merev-
lemezt támogatott. Igaz akkoriban akkor a merevlemez ritkaság-
nak minõsült, így a korlátozott 10 MB nem jelentett problémát a
felhasználóknak.
Az IBM által 1983 bemutatott PC-je már a 2.1-es MS-DOS-sal szál-
lították. Akkoriban az otthoni sikergépek, mint például a Commo-
dore vagy az Atari gépekkel szeretett volna "szembeszállni" a Mic-
rosoft. Így ez a verzió inkább az otthoni felhasználóknak készült,
ugyanakkor üzletileg nagy bukásnak bizonyult (bár sok újítást tar-
talmazott).
MS-DOS 3.0:
Igazán nagy újításokat 1984 augusztusában bemutatott 3.0-s válto-
zata, amely a korábbi, meglehetõsen körülményes vezérlõblokkos
(FCB) kezelési mód helyett az új handle alapú fájlkezelést vezette
be. A korábbi 12 bites FAT fájlrendszert felváltotta a 16 bites fájl-
rendszer, és immáron képes volt az 1.2 MB-os 5"2,5 lemezek keze-
lésérére is. Gyakorlatilag innentõl az események felgyorsultak.
Még ugyanezen év novemberében a Microsoft piacra dobta a 3.1-
es kibõvített MS-DOS rendszerét, mely hálózati támogatást is tar-
talmazott. 1985 januárjában kijött a 3.2-es verzió, mely már támo-
gatja a 3"5 floppy-kat is. 1987 áprilisában piacra dobta a 3.3-as ver-
ziószámú MS-DOS-t, melyben számos újítás volt. Immáron lehetõ-
ség nyílt a 3"5 1.44 MB-os hajlékonylemez kezelésére és a merevle-
mezek több logikai kötetre bontását, azaz partícionálását is, amely
azt követõ egy évtizedben igen nagy jelentõséggel bírt. Az MS-
DOS volt az elsõ operációs rendszer, amely nemzeti támogatással
volt ellátva (igaz elég kezdetleges volt).
MS-DOS 4.0:
A következõ nagy lépés az MS-DOS 4.0 megjelenése volt. Melynek
története igen csak hasonlított a PC gépekéhez. Az IBM és a Micro-
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soft együttmûködésébõl létrejött 4.0-t, eredetileg az európai piacra
szánták, ám megjelenését, hamarosan visszavonás követte. Pedig
érdekes újítást tartalmazott a DOS felhasználók számára, mégpe-
dig a multitasking lehetõségét, ám sok hibát rejtett magában, így a
bukás elkerülhetetlen volt. Hiába jelent meg a 4.01-es javított ver-
zió, a felhasználók bizalmát már nem tudták visszanyerni. Miután
az IBM és Microsoft kettészakadt, az IBM OS/2 nevû operációs
rendszerében vitte tovább.
MS-DOS 5.0:
A teljesen újjáírt MS-DOS 5.0-t egyesével azután dobta piacra a
Microsoft, miután hardver támogatással megvalósított multi-
taszkot alkalmazó Windows változat a 3.0 megjelent. Ez az ese-
mény, 1991 júniusában volt. Mivel a Microsoft mindenképp el
akarta kerülni a 4.0-hoz hasonló bukást, ezért a cég szakemberei
alapos tesztelésnek vették alá a rendszert. Így végül is, egy nagyon
stabil rendszert sikerült piacra dobniuk. Az MS-DOS 5.0 figyelem-
re méltó újítása a memória kezelés volt. A HMA-ba töltések lehetõ-
ségével plusz memóriát lehetett felszabadítani. Ez a lépés indokolt
volt, ugyanis a 90' évek elejére már megnövekedtek a programok
által használt memória mennyiség. A rendszer képes volt továbbá
a 2.88 MB-os lemezek kezelésére is, bár az a szabvány igazán soha
nem terjedt el. A rendszer képes volt visszaállítani a törölt fájlokat
és tartalmazott néhány beépített "lebutított" segédprogramot is.
MS-DOS 6.0:
Az 1993 augusztusában bemutatott MS-DOS 6.0 újabb mérföldkõ-
nek számított. Ebben a verzióban szaporodtak el az olyan beépített
programok, mint például az antivírus, lemezkarbantartó és a biz-
tonsági mentések készítésére alkalmas program. A 6.0 különleges-
sége (azon kívül, hogy beperelték Microsoft-ot - a szerk.) , hogy be-
épített DoubleSpace (lemezduplázó) került. Mivel eredetileg a
Stacker Corporation fejlesztette ki azt a technológiát, a Microsoft-
ot beperelték. A bíróság a Microsoft-ot elmarasztalta, és kártérítés
megfizetése mellett el kellett távolítani az MS-DOS-ból. Ennek he-
lyébe 1994 áprilisában bemutatott MS-DOS 6.22 verziójában
ugyanúgy megtalálható a DriveSpace, ám ezt már a VertiSoft
Systems-tõl licenszelték. Gyakorlatilag azonos alapokon mûkö-
dött, mint elõdje. Ezt lényegében a Windows 95 és Windows 98
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rendszerekben is megtalálható volt.
MS-DOS 7.0:
Elérkeztünk az MS-DOS történetének utolsó fejezetéhez. A 7.0-7.1
verziószámú rendszer (ek) már szorosan összefonódtak a grafikus
maggal és gyakorlatilag már nem tekinthetõk önálló operációs
rendszerként. Lényegébe véve a 6.22 verziójú DOS volt az utolsó
önálló rendszer. Kiterjesztett értelmében a Windows Millennium
Edition változatával ér véget. A Microsoft azt a vonalat már nem
fejleszti tovább. Kizárólag a Windows NT alapokra épülõ rend-
szerkeret fejleszt. Mára az MS-DOS gyakorlatilag megszûnt létez-
ni a mai operációs rendszerekben. Egykor gépek millióin futó, nép-
szerû operációs rendszer immáron szépen lassan feledésbe merül.
Ám vannak még olyan helyek, ahol aktívan használják, de idõvel
az is szép csendben el fog tûnni.

Telepítése, bootolás:
Az MS-DOS operációs rendszert hajlékony lemezrõl (floppyról)
kell telepíteni. A régebbi verziók 5,25 inches lemezen voltak, utána
már a kisebb méretû (de nagyobb kapacitású) 3,5 inches lemezek-
re kerültek. A számítógépet úgy kell beállítani, hogy az a bekapcso-
lás után floppyról bootoljon (alapesetben így vannak beállítva a gé-
pek), azaz ott keressen elõször valamilyen rendszerfájlokat. Ezután
elindul a telepítõ, és egy-két kérdés után feltelepül a számítógé-
pünk C meghajtójára. Megjegyzem, hogy régen nem is volt szük-
ség arra, hogy a C egységre települjön, hajlékony lemezrõl is mû-
ködött a rendszer (tehát nem kellett winchester a gépbe).
Miután feltelepítettük a DOS rendszert, kivesszük a floppy lemezt
a meghajtóból, és újraindítjuk a gépet. Ekkor már a winchesterünk-
rõl indul (bootol) a gépünk, és használatba vehetjük a DOS rend-
szerünket. Az MS-DOS operációs rendszer egy parancsvezérelt
operációs rendszer, ami azt jelenti, hogy parancsokat hajt végre,
kötegelt üzemmódban (batch) egymás után több egyszerû paran-
csot hajt végre, illetve programot futtat.
Nézzük meg egy kicsit részletesebben a bootolás folyamatát. A gép
bekapcsolásától a prompt (aktuális könyvtár jelzõ) megjelenéséig
lejátszódó folyamatot bootolásnak nevezzük. A rendszerben elõ-
ször egy post (Power On Self Test) önteszt fog lefutni, majd az alap-
vetõ perifériák, azaz a billentyûzet és a monitor csatoló kártya, el-
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lenõrzésére kerül sor. Kedvezõ esetben a videókártya OEM
sztringje jelenik meg a képernyõ bal felsõ részében. A beégetett
ROM kivételével csak az ellenõrzött részeket használja. Ha hiba
merül fel a billentyûzet, monitor vagy a memória ellenõrzésénél,
akkor a gép sípoló hangon hozza azt tudomásunkra. A DEL billen-
tyû lenyomásával juthatunk be gépünk setup-jába. Itt kézzel beál-
líthatjuk gépünk konfigurációs paramétereit, védelmi opcióit, me-
móriajellemzõit. A fent beállított értékekbõl, természetesen csak
tesztelés után, egy táblázatot készít a rendszer és kiírja azt a képer-
nyõre. A BIOS-ban beállított érték szerinti (System Boot Up
Sequence) meghajtó boot sectora hajtódik végre. A hard disk MBR-
je (Master Boot Record) két példányban tárolódik, esetleges sérülése
esetén az fdisk /mbr utasítással állítható helyre. Ha a merevleme-
zen több partíció van, akkor a Primary Partition-ról bootol a gép.
Az operációs rendszer sikeres betöltése után a DOS elõször ellen-
õrzi a config.sys fájl létezését, majd elvégzi a benne levõ konfigu-
rációs beállításokat és betölti a fájlban felsorolt eszközvezérlõ
programokat. A számítógép ezután betölti az autoexec.bat fájlt és
végrehajtja a benne megadott parancsokat.
Az elõzõekben említett három alapvetõ rendszerfájl szerepe rövi-
den a következõ:

IO.SYS - az operációs rendszert illeszti a BIOS-hoz. Az eszköz-
vezérlõ programokat tartalmazza.
MSDOS.SYS - a különbözõ felhasználói programokat illeszti a
számítógéphez. Fontos feladata a megszakítások kezelése.
COMMAND.COM - feladata a billentyûzetrõl érkezõ parancsok
értelmezése. A DOS rezidens (memóriában maradó) része. Ben-
ne találhatók az un. belsõ (vagyis gyakran használt) DOS-paran-
csok. A további (vagyis a ritkán használt) parancsok a lemezen
vannak, így ezeket külsõ parancsoknak hívjuk.

Használata:
A DOS operációs rendszer nem túl barátságos rendszer mai szem-
mel nézve. Karakteres képernyõt használ, tehát indulás után egy
majdnem üres fekete képernyõt látunk (állományinformációk lát-
szanak), és a villogó kurzor várja a parancsainkat. Ma már meg-
szoktuk (a grafikus operációs rendszerek világában), hogy egy
szép grafikus, színes képernyõ jelenik meg elõttünk, ahol menük
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és ikonok között válogatva csak kattintgatunk az egérrel, és máris
indul egy program. Hát DOS-ban ez bizony nem így van, állandó-

an parancsokat kell irogatni a gépnek, ráadásul pontosan, a szabá-
lyoknak megfelelõen, és sokszor az elérési útvonallal együtt.
A DOS parancsoknak három fõ része van: parancsnév, paraméte-
rek és a módosító kapcsolók. A parancsok elemei között a DOS ál-
tal elválasztó jelnek értelmezett karakter áll. Ez a leggyakrabban a
szóköz, használható még a vesszõ, pontos vesszõ, egyenlõségjel és
a TAB is. A parancsok általános alakja tehát:

parancsnév paraméter1 paraméter2 ... kapcsoló1 kapcsoló2

Az állományok neveit is a szigorú szabályok szerint használhatjuk.
A fájloknak neve és kiterjesztése van, melyeket egy pont választ el.
A név maximum nyolc karakter lehet, a kiterjesztés pedig maxi-
mum három. A névrészben lehetnek betûk, számjegyek, valamint
a következõ speciális karakterek: _ ^ $ ~ ! # % & - { } ( ) @ ´ `. Más
viszont nem lehet! A DOS eszköznevek szintén nem lehetnek állo-
mánynevek: PRN, LPTx, AUX, COMx, NUL, CON. Az elõbbi sza-
bályok a kiterjesztések megadására is érvényesek. A kiterjesztés a
fájl azonosítására szolgál. Célszerû olyan kiterjesztést megadni,
amely utal a fájl tartalmára. A DOS operációs rendszer alapvetõen
öt fájltípust különböztet meg:
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1) Program fájlok - programot tartalmaznak.  Kiterjesztésük az
.EXE és a .COM
2) Adat fájlok - a programok adatok tárolására használnak ál-
lományokat. Az állományokban tárolt információ formája a
programtól függ. Az adat fájlokat általában csak az a prog-
ram értelmezi helyesen, melyet az adatállomány létrehozásá-
ra, olvasására készítettek. A leggyakrabban használt kiter-
jesztés a .DAT, de egyes programok más kiterjesztést is hasz-
nálnak (pl. .DBF).
3) Szöveges állományok - szövegeket tartalmaznak. Ilyenek pél-
dául a szövegszerkesztõkkel készített fájlok, és a forrásnyel-
vû programokat tartalmazó fájlok (pl. .TXT és .PAS).
4) Rendszer fájlok - a perifériák kezelésére vonatkozó információ-
kat és programokat, a periféria vezérlõket tartalmazza. Kiter-
jesztésük a .SYS.
5) Parancs fájlok - olyan állományok, amelyekben a kötegelt
feldolgozáshoz szükséges parancsok találhatók. Kiterjeszté-
sük a .BAT.

MS-DOS parancsok:
A következõkben megismerkedünk néhány egyszerû DOS pa-
ranccsal, és ezek használatával. Mélyebben nem megyünk bele,
hiszen ma már az MS-DOS operációs rendszert szinte sehol nem
használják, lassan feledésbe merül. Csak a legszükségesebb, a
gyakorlatban könnyen használható parancsokat tekintjük át. A
parancsok  csak  akkor  hajtódnak  végre,  ha  megnyomjuk  az
ENTER billentyût. A DOS parancsok némeikénél használhatók
az úgy nevezett dzsóker karakterek. Két ilyen helyettesítõ karak-
terünk van, az egyik a kérdõjel (?), a másik pedig a csillag (*). A
kérdõjellel csak egy karakter helyettesíthetõ, míg a csillaggal tet-
szõleges számú. Vigyázat, ha a csillag karaktert már beírtuk va-
lahová, akkor utána már nem vesz figyelembe semmit a gép!
Általános parancsok:

cls (belsõ) - törli a képernyõt.
ver (belsõ) - kiírja a képernyõre a gépen lévõ operációs rendszer
pontos verzióját.
date (belsõ) - kiírja a dátumot, ha akarjuk, módosíthatjuk is. Ha
csak megnézzük, és ENTER-t nyomunk, akkor nem módosul.
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Módosításhoz a jelzett formában írjuk be az új dátumot, és
nyomjunk ENTER-t.
time (belsõ) - kiírja az idõt, ha akarjuk, a dátumnál leírt módon
beállíthatunk más idõt.
path (belsõ) - keresési útvonal beállítása a futtatható fájlokhoz.
Az MS-DOS a futtatni kívánt programot a path változóhoz tar-
tozó listán lévõ könyvtárakban keresi. Az MS-DOS a keresést
mindig az aktuális könyvtárban kezdi, és csak ezután használja
fel a path változóban definiált utakat. A keresés a könyvtárne-
vek megadásának sorrendjében történik. A keresési út megadá-
sához maximum 127 karakter használható fel, ezért célszerû rö-
vid könyvtárneveket definiálni. Ha csak a path parancsot adjuk
ki, akkor listázza az aktuális beállításokat. Ha a parancs után
csak a pontosvesszõt adjuk meg, akkor törli a beállított keresési
utakat.

path=meghajtó:\elérési_út1;meghajtó:\elérési_út2
pl. path (listázza az aktuális beállításokat)

path ; (törli a keresési utakat)
path=:\dos;c:\windows;c:\games\aladdin

Könyvtárkezelõ parancsok:
md (belsõ) - könyvtárat hoz létre az aktuális meghajtó aktuális
könyvtárában. Ez lehet fõkönyvtár, illetve alkönyvtár is.

md meghajtó:elérési_út
pl. md \alma (az aktuális könyvtárban hozza létre)

md c:\alma\korte (az almaban hozza létre a kortet)
md d:\dio (a D meghajtón hozza létre a diot)

cd (belsõ) - megjeleníti vagy átállítja az aktuális könyvtárat. Ha
nem adunk meg semmilyen paramétert, akkor megjeleníti a
képernyõn az aktuális meghajtó és könyvtár nevét.

cd meghajtó:elérési_út
pl. cd (kiírja az aktuális meghajtót és könyvtárat)

cd.. (egy szinttel feljebb lép)
cd\ (egybõl a gyökérkönyvtárra vált)
cd c:\alma\korte (a C meghajtó korte alkönyvtárára vált)

rd (belsõ) - töröl egy könyvtárat a lemezrõl. A törlendõ könyv-
tár nem tartalmazhat fájlokat és alkönyvtárakat.

rd meghajtó:elérési_út
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pl. rd citrom (az aktuális könyvtárban lévõ citromot törli)
rd c:\alma\korte (a C meghajtó korte alkönyvtárát törli)

tree (külsõ) - kirajzolja a képernyõre az aktuális lemez aktuális
könyvtárszerkezetét (fa struktúra).

tree meghajtó:elérési_út
pl. tree (az aktuális könyvtár szerkezetét rajzolja ki)

tree a: (az A meghajtó könyvtárszerkezetét rajzolja ki)
tree c:\windows (a C windows szerkezetét rajzolja ki)

deltree (külsõ) - törli a megadott könyvtárat a benne lévõ al-
könyvtárakkal és fájlokkal együtt.

deltree meghajtó:elérési_út
pl. deltree alma (törli az aktuális mappában lévõ almat)

deltree c:\temp (törli a C meghajtó temp alkönyvtárát)
Állománykezelõ parancsok:

dir (belsõ) - egy könyvtárban lévõ fájlok és alkönyvtárak listáját
jeleníti meg.

dir meghajtó:elérési_út vagy
dir meghajtó:elérési_út\fájl_név
pl. dir (az aktuális mappa bejegyzéseit írja ki)

dir c:\alma\korte (a C korte almappájának bejegyzéseit)
dir c:\dos\readme.txt (a C dos mappájában lévõ fájlt)

copy (belsõ) - fájlok létrehozását, másolását és összefûzését teszi
lehetõvé. Másolásnál mindig két paraméter van: mit másolunk
és hová. Összefûzésnél abban a mappában legyünk, ahol az ösz-
szefûzendõ fájlok vannak.

copy con meghajtó:elérési_út\fájl_név szöveg ctrl+z enter
copy meghajtó:elérési_út\fájl_név meghajtó:elérési_út
copy fájl1+fájl2+... fájl_név
pl. copy con c:\alma\szoveg1.txt Szia! ctrl+z enter

(Létrehoz egy szoveg1.txt fájlt az alma mappában.)
copy c:\dos\readme.txt c:\alma\korte
(Átmásolja a C meghajtó dos mappájában lévõ
readmi.txt fájlt a C meghajtó korte almappájába.)
copy szoveg1.txt+szoveg2.txt szoveg.txt
(Összefûzi az aktuális mappában lévõ szoveg.txt és
szoveg2.txt fájlokat egy szoveg.txt fájlba.)

type (belsõ) - szöveges fájlok tartalmát jeleníti meg.
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type meghajtó:elérési_út\fájl_név
pl. type c:\alma\korte\szoveg.txt (a C meghajtó alma fõ-
könyvtárának korte almappájában lévõ szoveg.txt fájl tartal-
mát írja a képernyõre.

ren (belsõ) - fájlokat nevez át.
ren meghajtó:elérési_út fájl_név1 fájl_név2
pl. ren c:\alma\szoveg1.txt duma.doc (a C meghajtó alma
mappájában lévõ szoveg1.txt állományt átnevezi duma.doc
állományra)

del (belsõ) - megadott fájlokat töröl. Használhatjuk a dzsóker
karaktereket is, ha egyszerre több állományt akarunk törölni.

del meghajtó:elérési_út\fájl_név
pl. del c:\alma\duma.doc (törli a duma.doc fájlt a C

meghajtó alma alkönyvtárából)
del c:\alma\korte\?????ami.txt (törli a korte almappából
mindazokat a fájlokat, amelyeknek az elsõ öt karaktere
mindegy, hogy mi, de az utolsó három név karakter
az ami kell hogy legyen, illetve a kiterjesztésük txt)
del read*.* (az aktuális mappában törli azokat a fájlokat,
amelyek neve a read karakterekkel kezdõdik, utána
viszont bármi lehet, és a kiterjesztésük is bármi lehet)

move (külsõ) - fájlokat lehet áthelyezni egyik mappából egy má-
sikba. Könyvtárak átnevezésére is használhatjuk.

move meghajtó:elérési_út\fájl_név meghajtó:elérési_út vagy
move meghajtó:elérési_út meghajtó:új_elérési_út
pl. move c:\alma\szoveg.txt a:\dio\citrom (a C meghajtó

alma mappájában lévõ szoveg.txt fájlt áthelyezi az A
meghajtó citrom almappájába)
move d:\dio d:\mogyoro (a D meghajtón lévõ dio
mappát átnevezi mogyoro mappára)

print (külsõ) - egy várakozó sort használva a háttérben szöveges
fájlt nyomtathatunk. Csak a DOS eszközöket tudja kezelni, azaz:
LPT1, LPT2, COM1, COM2 stb. Tehát a mai USB nyomtatókat
nem ismeri. Alapértelmezésként az LPT1-et használja.

print meghajtó:elérési_út\fájl_név
pl. print c:\alma\szoveg.txt (a C meghajtó alma könyvtárá-
ban lévõ szoveg.txt állományt nyomtatja)
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xcopy (külsõ) - könyvtárak, fájlok és könyvtárszerkezetet lehet
másolni (csoportos másolás). Ha üres, illetve nem üres almap-
pákat is másolni akarunk, akkor használjuk a /s (nem üres) és a
/e (üres) kapcsolókat is.

xcopy meghajtó:elérési_út meghajtó:elérési_út vagy
xcopy meghajtó:elérési_út\fájl_nevek meghajtó:elérési_út
pl. xcopy c:\alma a:\dio (a C meghajtó alma mappájában

lévõ fájlokat átmásolja az A meghajtó dio mappájába)
xcopy d:\korte\*.txt c:\banan /e /s (a D meghajtó korte
almappájában lévõ, txt kiterjesztésû fájlokat, illetve a
benne lévõ összes üres és nem üres almappát átmásolja
a C meghajtó banan könyvtárába)

Lemezkezelõ parancsok:
format (külsõ) - elõkészíti a lemezt arra, hogy a DOS használ-
hassa. Létrehozza a gyökérkönyvtárat, a FAT (fájl elhelyezési
táblát) területet, felderíti a hibás lemezterületet, törli a lemezen
esetlegesen tárolt adatokat (ezért veszélyes parancs, nagy figyel-
met igényel).

format meghajtó:
pl. format a: (formázza az A meghajtóban lévõ floppy lemezt,
kialakítja a szerkezetét, törli a tartalmát)

sys (külsõ) - egy formázott lemezen elhelyezi a DOS rendszer
állományait, azaz, az io.sys, msdos.sys és a command.com
fájlokat.

sys meghajtó1:elérési_út meghajtó2:
pl. sys a: (az aktuális mappában lévõ rendszerfájlokat

másolja át az A meghajtóra)
sys c:\ a: (a C meghajtó gyökérkönyvtárában lévõ
rendszerfájlokat másolja az A meghajtóra)

vol (belsõ) - a lemez címkéjét és sorszámát jeleníti meg.
vol meghajtó:
pl. vol c: (a C meghajtó címkéjét és sorszámát jeleníti meg)

label (külsõ) - egy lemez címkéjét lehet létrehozni, vagy megvál-
toztatni.

label meghajtó:címke
pl. label a:proba (az A meghajtóban lévõ lemezhez a proba
címkét rendeli)
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diskcopy (külsõ) - egy hajlékony lemezrõl másolatot készít egy
másik formázott, vagy formázatlan lemezre. A másolat korábbi
tartalma elvész.

diskcopy meghajtó1: meghajtó2
pl. diskcopy a: a: (az A meghajtóban lévõ lemez tartalmát fi-
zikailag átmásolja egy másik lemezre)

scandisk (külsõ) - a lemez ellenõrzése, kísérlet a fizikai és logi-
kai hibák kijavítására.

scandisk meghajtó:
pl. scandisk a: /autofix (ellenõrzi az A meghajtóban lévõ
floppy lemezt, és automatikusan próbálja javítani az esetle-
ges hibákat)

defrag (külsõ) - újraszervezi az állományok tárolását a lemezen
(töredezettség mentesítés).

defrag a: (újraszervezi az A meghajtóban lévõ hajlékony le-
mezen lévõ állományokat)

Konfigurációs beállítások:
A rendszer konfigurálását a config.sys és autoexec.bat állományok

végzik el. Ez a két állomány a számítógép indulásakor automatikusan
betöltõdik a boot meghajtó fõkönyvtárából a memóriába. Az XMS
(Extended = kiterjedt, az 1 Mbyte feletti) memória kezeléséhez szük-
ség van a himem.sys eszközvezérlõ programra. Az UMB (felsõ me-
mória blokk, a 640 Kbyte és az 1 Mbyte közötti rész) és EMS
(Expanded = kiterjesztett, 64 Kbyte az 1 Mbyte területen) memóriák
kezeléséhez pedig az emm386.exe eszközvezérlõ program betöltésé-
re van szükség és a config.sys-ben elhelyezett dos=umb utasításra.

A config.sys állomány - az operációs rendszert és a hardvereszkö-
zöket konfigurálhatjuk vele. Legfontosabb utasítások:

DEVICE - az eszközkezelõ programokat tudjuk betölteni vele a
hagyományos memóriába. pl. device=c:\dos\emm386.exe
DEVICEHIGH - az eszközvezérlõ programok betöltése a felsõ
memóriába. pl. devicehigh=c:\dos\himem.sys
DOS - a dos betöltését szabályozza.

dos=umb utasítással az umb használatát engedélyezhetjük.
dos=noumb utasítással az umb használatát tilthatjuk.
dos=high utasítással a DOS-t a HMA-ba tölthetjük.
dos=low utasítással a DOS-t a hagyományos memóriába.
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BUFFERS=n,m - a memóriában 512 bájtos tároló részeket, úgy-
nevezett puffereket definiálhatunk, amelyek a lemezkezelést se-
gítik. n=(1-99) az elsõdleges pufferek száma és m=(0-8) a másod-
lagos pufferek száma. pl. buffers=30,4
COUNTRY - az ország függõ beállításokat tartalmazza.
pl. country=036,852,c:\dos\country.sys (ország és a hozzá tarto-
zó kódkészlet)
FILES - az egyidejûleg használható állományok száma.
pl. files=20 (lehetséges értékei 8-255)
LASTDRIVE - definiálhatjuk a háttértárolók számát.
pl. lastdrive=E (ez az alapértelmezés, lehetséges értékei A-Z)
NUMLOCK - a numlock billentyût aktivizálhatjuk a számítógép
indulásakor. pl. numlock=on vagy numlock=off
REM - megjegyzés beszúrása az utasítások közé.
SHELL - a DOS parancsértelmezõ állományának az útvonala.
pl. shell=c:\dos\command.com
SETVER - a DOS verziójának betöltése a memóriába a kompati-
bilitás érdekében. pl. c:\dos\setver.exe

Az autoexec.bat állomány - segítségével segédállományokat tölt-
hetünk be a memóriába. Fontosabb utasítások:

ECHO - az utasítások megjelenésének ki és bekapcsolása.
pl. echo on, echo off, @echo off (maga az echo utasítás sem lát-
szik), echo üzenet
PATH - keresési útvonal beállítása futtatható fájlokhoz (max.127
karakter lehet).
LOADHIGH - az UMB-be tölti a segédprogramokat.
pl. lh=c:\dos\doskey
SMARTDRV - a cache (gyorsítótár) használata.
SHARE - többfelhasználós gépeknél a merevlemez állományai-
nak az osztott elérését biztosítja.

A Windows XP operációs rendszer

Történet
A Microsoft cég 1975-ben alakult. Az IBM PC-ken futó MS-DOS

operációs rendszerének 1.0-ás változata 1981-ben jelent meg, a leg-
utolsó pedig, a 6.22-es DOS, 1994-ben. A karakteres felület hátrányait
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késõbb a Windows ablakkezelõ rendszer enyhítette. A grafikus fel-
használói felület kényelmesebbé tette a számítógép használatát, a fel-
használónak már nem kellett a DOS parancsokat megjegyeznie, és
azok begépelésével veszõdnie. A Microsoft a grafikus felület ötletét az
Apple MacOS korai verziói nyomán kezdte el fejleszteni. A Microsoft
részt vett a korai Macintosh szoftverek (pl. Word, Excel) fejlesztésé-
ben, és megalkotta saját grafikus felületét, amely képes volt a kisebb
teljesítményû PC-ken futni. Most nézzük ezeket sorrendben:

Windows 1.0 (1985) - a Windows elsõ verzióját 1983-ban jelentette
be a Microsoft, s végül 1985 novemberében került kereskedelmi
forgalomba. Nem volt teljes értékû operációs rendszer, hanem va-
lójában a DOS egyfajta kibõvítése, és így annak gyengeségeit és
korlátait is örökölte.
Windows 2.0 (1987) - már kihasználta az Intel 286-os processzorá-
nak számítási képességeit, a kiterjesztett memória használatának,
és a programok közti, DDE-n (Dynamic Data Exchange) keresztü-
li kommunikáció lehetõségét. A fejlõdõ grafikus megjelenítés lehe-
tõvé tette egymást átfedõ programablakok kirajzolását is. A fel-
használók testre is szabhatták a grafikus környezetet, és egyes mû-
veletekhez billentyûkombinációkat is rendelhettek.
Windows 3.0 (1990) - az ablakkezelõ rendszer Intel 386-os, vagy
újabb processzort igényelt, futtatásához a DOS legalább 3.1-es vál-
tozata, 2 MB fizikai memória és 8 MB merevlemez tárhely volt
szükséges. A Programkezelõ áttekinthetõvé tette a programok
használatát, de emellett tartalmazta a Fájlkezelõ alkalmazást, vala-
mint lehetõvé tette a nyomtatási sor kezelését. A személyi számító-
gépek rohamos terjedésével a DOS + Windows 3.x lett az elsõ iga-
zán elterjedt PC-s operációs rendszer. A Windows 3.1 verziójában
jelentek meg a TrueType betûkészletek. Ezzel a változattal párhu-
zamosan megjelent a Windows for Workgroups 3.1, amely a mun-
kacsoportok számára kínált költségkímélõ megoldást helyi hálózat
kialakítására. 1993-ban a továbbfejlesztett Windows 3.11 verziót ki-
egészítették hálózatos tulajdonságokkal és kommunikációs lehetõ-
ségekkel, valamint 32 bites funkciókkal.
Windows NT 3.1 (1993) - a Microsoft elsõsorban a vállalati felhasz-
nálókat vette célba, akik a DOS-ra épülõ korábbi Windows platfor-
mokénál biztonságosabb hálózati operációs rendszerre tartottak
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igényt. A Windows NT megalkotásakor a fejlesztõk nem átdolgoz-
tak egy meglévõ szoftvert, hanem tiszta lappal indultak és létre-
hoztak egy minden addigi Microsoft rendszernél hatékonyabb
operációs rendszert. Annak érdekében, hogy az új rendszer kezelé-
se minél egyszerûbb legyen, megtartották a kompatibilitást a ha-
gyományos fájlrendszerekkel (pl. FAT) és az MS-DOS alkalmazá-
sok is futtathatók az NT környezetben.
Windows 95 (1995) - augusztusban jelent meg, és a forgalomba ho-
zatal elsõ négy napján egymillió példányban fogyott el. Teljes 32
bites felépítésének köszönhetõen, a Windows 3.x rendszereknél
gyorsabb és megbízhatóbb mûködést tesz lehetõvé. A Plug&Play
szolgáltatásnak köszönhetõen felismeri a gépünkben lévõ hardver-
elemeket és megkönnyíti a késõbb beépítendõ alkatrészek konfigu-
rálását is. Az operációs rendszer a biztonságosabb mûködés érde-
kében az úgynevezett preemptive multitasking-ot alkalmazza, ami
azt jelenti, hogy az egyes futó programok teljesen függetlenek egy-
mástól, a processzor erõforrásait a Windows osztja be, nem az al-
kalmazások. Hiba esetén a Windows a hibás alkalmazást leállítja,
de a többi program nem sérül meg. A beépített hálózatkezelés se-
gítségével csatlakozhatunk a különbözõ hálózatokhoz (Windows
for Workgroups, Windows NT, vagy Novell NetWare). Javított fel-
használói felület, a Start gomb, illetve a Start menü, mint a grafikus
felhasználói felület új eleme a Windows 95-ben debütált. A Win-
dows Asztal és a Start menü a munkavégzés új módját tette lehetõ-
vé a Windows rendszerekben. A Tálcán az összes, éppen futó prog-
ram látható. A Sajátgép számítógépünk tartalmát, tehát a fájlokat,
mappákat és programokat mutatja. A Hálózatok megkönnyíti a he-
lyi hálózaton való tallózást. A Lomtár pedig átmeneti tárlóhelyként
szolgál az olyan törölni kívánt fájloknak, amelyeket késõbb esetleg
mégis szeretnénk visszanyerni. Az egér jobb gombjával kattintva
egy objektumra (fájl, könyvtár, parancsikon, vagy akár az Asztal)
vonatkozó parancsok listáját, az ún. helyi menüt használhatjuk. A
fájlnevek 255 karakter hosszúak lehetnek, ugyanakkor a fájlnevek
lefelé kompatibilisek maradnak az eddigi alkalmazásokkal, mert a
Windows automatikusan nyilvántartja a hagyományos 8+3 karak-
teres fájlneveket is. Lehetõvé teszi az Internethez való egyszerû
csatlakozást, a Web böngészését és az elektronikus levelezést. Az
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elsõ olyan Windows, mely a DOS operációs rendszernek csak egy
bizonyos verziójával (MS-DOS 7.0) mûködött együtt, ellentétben a
korábbi verziókkal, melyek más gyártók operációs rendszereivel is
(pl. Novell DOS, IBM PC-DOS, DR-DOS) együttmûködtek.
Windows NT Server és Workstation 4.0 (1996) - a Windows NT új ver-
ziója a Windows 95 felhasználói felületét nyújtja a vállalati felhasz-
nálók részére, valamint új és továbbfejlesztett hálózati szolgáltatá-
sokat nyújtott. A szerver változat integrált webszerver szoftvert
(Internet Information Server, IIS 2.0), a FrontPage weboldalsz-
erkesztõt, javított fájl- és nyomtatási szolgáltatásokat, szerverfürtö-
zési lehetõséget, hálózati adminisztrációs eszközöket is tartalmaz.
Windows CE 1.0 (1996) - a Microsoft elsõ lépése volt a hordozható
eszközök, kézi számítógépek felé. A Windows CE a PC-hez viszo-
nyítva kisebb teljesítményû eszközökön is a Windows 95 megszo-
kott grafikus környezetét nyújtotta. A Windows 95-szerû felület
mellett a Windows CE tartalmazta az asztali számítógépen futtat-
ható egyes alkalmazások hordozható eszközre átírt változatait is
(Pocket Excel, Pocket Word, Pocket Internet Explorer). A Windows
CE operációsrendszer-család különbözõ verziói sokféle mobil esz-
közben megtalálhatóak: mobiltelefonokban, kézi számítógépek-
ben, ipari irányítórendszerekben, autók fedélzeti számítógépeiben.
Windows CE 2.0 (1997) - novemberben jelent meg a Windows CE
beágyazott operációs rendszer új változata. A mobil eszközök spe-
ciális igényeinek megfelelõen a Windows CE kernel memóriaigé-
nye kevesebb, mint egy megabyte volt.
Windows 98 (1998) - a Microsoft június 25-én bocsátotta útjára új
operációs rendszerét, a javarészt Windows 95 alapokra épülõ Win-
dows 98-at. Az új Windows nem tartalmazott olyan radikális vál-
toztatásokat, mint amilyen a Windows 95 grafikus felülete volt a
korábbi, 3.1-es verzióhoz képest. Viszont jelentõsen bõvült a támo-
gatott hardverek köre (DVD lemezek kezelése, USB eszközök,
AGP-t használó videókártyák, vagy az Intel Pentium processzorok
MMX utasításkészlete), a nagy tárolókapacitású merevlemezek ki-
használására a 2 GB-nál nagyobb partíciókon a FAT32 fájlrendszert
is használhattuk, a Windows-t képessé tették több monitor kezelé-
sére, és az Internet Explorer-t integrálták az operációs rendszerbe
(Active Desktop). A Windows 98 volt a Microsoft elsõ olyan operá-
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ciós rendszere, melynek tervezésekor kifejezetten az otthoni fel-
használók igényeit vették figyelembe (pl. játékok, multimédia al-
kalmazások, az internet használatának megkönnyítése, stb.). A
Windows 98 azonban kevésbé alkalmas folyamatos mûködést,
nagyfokú stabilitást igénylõ, kritikus rendszerek mûködtetésére. A
kék halál, a program-, vagy hardverhiba esetén felbukkanó figyel-
meztetõ képernyõ fogalommá vált a rendszerhibák miatt bosszan-
kodó felhasználók körében, valamint kínos perceket okozott a rá
hagyatkozó elõadóknak.
Windows 98 SE (1999) - a Windows 98 frissítéseként, 1999. június
10-én jelent meg. A Windows 98 funkciói mellett tartalmazta az
Internet Explorer 5.0-ás változatát, a Netmeeting 3.0 internetes cse-
vegõ programot (mely a web kamerával rendelkezõ felhasználók
számára videó átvitelt is lehetõvé tett), lehetõvé tette az otthoni há-
lózatba kötött gépek között az internet kapcsolat megosztását, és
továbbfejlesztett multimédiás szolgáltatásokkal, a Microsoft
DirectX technológiával egészült ki. A Windows 98 SE a 2000. évi
dátumváltással kapcsolatos hibajavításokat is tartalmazta, vala-
mint kijavította elõdje számos stabilitási problémáját.
Windows NT 4.0 Embedded (1999) - szeptemberben jelent meg a
Windows NT 4.0 beágyazott változata. A Windows CE sikerébõl
okulva a Microsoft olyan operációs rendszert jelentetett meg,
amely lehetõvé tette alkalmazások fejlesztését a kézi számítógé-
peknél nagyobb teljesítményû eszközökre (pl. ipari irányító rend-
szerek, multimédiás eszközök), biztosítva a Windows eszközeinek
és szolgáltatásainak használatát, de figyelembe véve ezeknek a
rendszereknek a PC-tõl eltérõ hardveres adottságait.
Windows 2000 (2000) - február 17-én jelent meg. A Windows 2000
szerver (Server, Advanced Server, Datacenter Server) és munkaál-
lomás (Professional) változatban kapható. A Windows NT techno-
lógiára épülõ operációsrendszer család a Windows 98 továbbfej-
lesztett, könnyen kezelhetõ felhasználói felületét, integrált
Internetes funkciókat (web böngészõ, levelezõprogram) tartalmaz,
stabilitása a korábbi Windows verziókhoz képest jelentõsen nõtt.
A Windows 2000 másik újdonsága, a WDM (Windows Driver Mo-
dell) egyszerûbbé tette a hardvergyártók számára az eszközeikhez
készített meghajtó programok (driverek) megírását, elméletben le-
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hetõvé téve egységes driverek használatát a WDM-et támogató
Windows verziókban. A Windows fájlvédelem megakadályozza a
rendszer számára fontos fájlok törlését és módosítását. Továbbfej-
lesztett biztonsági megoldásai a Windows NT operációs rendszer
eszközein alapul, ami lehetõvé teszi a felhasználók és a rendszer-
gazdák számára, hogy kiválasszák a hozzáférés-vezérlés megfele-
lõ szintjét. A titkosító fájlrendszer (EFS) használatával a Windows
2000 megvédi a számítógép merevlemezén található adatokat. Mi-
vel a Windows NT hálózati azonosítási eljárása (NTLM) nem kel-
lõképpen biztonságos, a Windows 2000 a Kerberos protokoll támo-
gatásával, a hálózati forgalom titkosításával védi a helyi hálózato-
kat. Az Active Directory szolgáltatás egyszerû hálózati adminiszt-
rációt tesz lehetõvé.
Windows CE 3.0 (2000) - áprilisában jelent meg a Microsoft mobil
operációs rendszereinek új változata. Sokféle mobil eszköz operá-
ciós rendszere. Kézi számítógépekre optimalizált, további szoft-
verekkel kiegészített változata Windows for Pocket PC néven vált
ismertté.
Windows for PocketPC 2000 (2000) - a Pocket PC olyan kézi számító-
gép, PDA (Personal Digital Assistant, digitális titkárnõ), mely a
Windows CE 3.0 operációs rendszerre épülve, a Microsoft által
megszabott összeállítású, elõre telepített programcsomagja segítsé-
gével lehetõvé teszi e-mail-ek küldését, fogadását, találkozók szer-
vezését, multimédia fájlok lejátszását, üzenetküldést és az internet
böngészését.
Windows Me (2000) - a Microsoft szeptember 14-én bocsátotta
útjára a Windows 95 és Windows 98 termékvonalba illeszkedõ
új operációs rendszerét, a Windows Millennium Edition-t. Új-
donságai gyakorlatilag minimálisak voltak: az Internet
Explorer 5.5 és a Windows Media Player 7 egyébként is letölt-
hetõek voltak a Microsoft weboldaláról. A Windows Movie
Maker lehetõvé tette az otthoni felhasználó számára alapszin-
tû videó szerkesztési mûveletek elvégzését. A Windows Me-
ben bevezetett, említésre méltó változtatások: a DOS funkciók-
hoz való hozzáférés korlátozása, a rendszerfájlok védelme,
rendszer-visszaállítás. Ez a Windows verzió csekély népszerû-
ségnek örvendett.
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Windows XP (2001) - a Windows 2000 továbbfejlesztett program-
kódjára épül, az otthoni és az üzleti felhasználók számára külön-
bözõ verziókat kínálva: ezek a Home Edition és a Professional. A
Windows XP új külsõt kapott. A gyakori feladatok végrehajtása
egyszerûbbé vált, és új vizuális segédelemek segítenek a számító-
gép használatában. Új képi stílusokat és témákat tartalmaz, ame-
lyek jól látható, 24 bites színezésû ikonokat, illetve adott felada-
tokhoz jól társítható egyedi színeket alkalmaznak. Az új típusú
Start menü alkalmazkodik a felhasználó munkavégzéséhez. Elsõ-
ként az öt leggyakrabban használt program ikonja jelenik meg, az
alapértelmezett böngészõ- és levelezõprogram ikonjai pedig min-
dig elérhetõek. A leggyakrabban használt fájlok és alkalmazások
az egyszerûbb elérhetõség érdekében csoportosítva jelennek
meg. Egyetlen kattintással elérhetõ a súgó, illetve a rendszer be-
állításához szükséges eszközök. A Windows XP-ben egyesül a
DOS-ra épülõ asztali Windows operációs rendszerek csoportja
(Windows 1.0, 2.0, 3.x, 95, 98, Me), valamint az NT mag fejleszté-
sével, a vállalati felhasználókat kiszolgáló (Windows NT, 2000)
különálló termékvonal. 
Windows for PocketPC 2002 (2001) - az októberben megjelent Pocket
PC 2002 operációs rendszer a Windows CE 3.0-ra épülve, ha nem
is forradalmi, de jelentõs fejlõdést mutat elõdjéhez képest. Az új
operációs rendszerben áttervezték a kezelõi felületet, egyszerûbbé
tették az alkalmazások közötti navigálást. Továbbfejlesztették a
kézírás felismerõ programot, így a Pocket PC 2002 fel tudja ismer-
ni a folyamatos kézírást, a hagyományos karakterenkénti kézírást,
de szöveg beviteléhez használhatjuk a képernyõ billentyûzet
gombjait is. Az új verzió már meg tudja jeleníteni a HTML formá-
tumú e-mail-eket, és szinkronizálásnál nem csak a bejövõ levelek
mappáját, de bármely egyéb alkönyvtárat is letölthetünk. További
szolgáltatásai: azonnali üzenetküldés, naptár és telefonkönyv, mé-
dialejátszó, PocketReader könyvolvasó program, és web böngészõ.
Az operációs rendszer támogatja a modemes, infravörös, LAN,
Wireless LAN, Bluetooth, és GPRS kommunikációt.
Windows XP Embedded (2001) - novemberben jelentette be a Micro-
soft a beágyazott Windows operációs rendszerek új verzióját. A
mobil Windows platform egyik eleme a Windows XP magra épülõ
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Windows XP Embedded, mely a Windows NT 4.0 Embedded
utódjaként olyan felhasználási területeken nyújtja a Windows
környezet megszokott szolgáltatásait, mint ipari vezérlõrendsze-
rek, bankjegykiadó terminálok (ATM-ek), ügyfél tájékoztató
rendszerek, hálózati Windows-terminálok (ún. vékony kliensek),
médiaeszközök, stb. A Windows XP Embedded modulfelépítésé-
vel lehetõvé teszi a hardvergyártóknak, hogy hardvereikre opti-
malizált, hatékony és biztonságos mobil eszközöket készíthesse-
nek. A szoftverfejlesztõk pedig a már megszokott fejlesztõkör-
nyezetben rövid idõ alatt elérhetõvé tehetik alkalmazásaikat a
mobil platformokon is.
Windows CE .NET (2002) - a mobil Windows operációsrendszer-
család másik eleme a Windows CE .NET, melynek 4.0-ás verziója
2002. januárjában, 4.1 verziója pedig 2002 júliusában jelent meg. A
Windows CE .NET operációs rendszer olyan mobil eszközökön
futhat, melyek a Windows XP Embedded hardverigényét nem tud-
ják kielégíteni, vagy felhasználási területükön nincs szükség a
Windows XP magasabb szintû szolgáltatásaira: pl. termelésirányí-
tó és kommunikációs eszközök, kézi számítógépek, mobil- és inter-
net telefonok, hálózati eszközök, digitális kamerák, stb.
Windows Mobile 2003 (2002) - a Windows CE .NET 4.2 operációs
rendszer és a Microsoft mobil eszközökre szabott szoftvercsomag-
jának együttese alkotja a Windows Mobile 2003 rendszert, melynek
három  típusa  a  PocketPC,  a  PocketPC  Phone  Edition  és  a
Smartphone  verzió.  A  Windows  Mobile  rendszer  a  korábbi
PocketPC verziókhoz hasonlóan tartalmazza a népszerû asztali
programoknak (Microsoft Internet Explorer, Word, Excel, Win-
dows Media Player, stb.) PDA-kra optimalizált verzióját, és hálóza-
ti kommunikációs szolgáltatásokat (WiFi, Bluetooth, stb.).
Windows XP Media Center Edition (2002) - lényegét tekintve egyen-
lõ a Windows XP Professional SP1 operációs rendszerrel, mely spe-
ciálisan kialakított otthoni szórakoztató rendszeren fut: a nagy
gyártók (pl. Dell, HP) által forgalmazott Media Center PC gyakor-
latilag egy modern processzorral, gyors videokártyával, mûholdas
és kábeltévés adások vételére alkalmas TV-tuner kártyával, digitá-
lis kamerák csatlakoztatásához Firewire csatlakozóval szerelt szá-
mítógép, mely opcionálisan DVD íróval, többcsatornás hangrend-
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szerrel kiegészítve, a tulajdonos szélessávú internet elérését ki-
használva egyesíti magában az otthoni szórakoztató elektronikai
eszközöket. Media Center nevû komponensével lehetõvé teszi TV-
mûsorok megtekintését, felvételét, visszajátszását; zenehallgatást,
családi fotóalbumok és házi videó felvételek tárolását, rendszere-
zését és lejátszását, az aktuális TV-mûsor, vagy akár teljes filmek
internetrõl való letöltését és tárolását.
Windows Server 2003 (2003) - áprilisban lépett színre a Windows
2000 Server utódja, a Microsoft Windows Server 2003. Az új, szer-
verekre szánt operációsrendszer-család továbbfejlesztett Active
Directory és csoportházirend eszközei, fejlett lemezkezelése meg-
könnyítik a szerveradminisztrációt, beépítve tartalmazza a .NET
(dot-net) fejlesztõ- és kiszolgálókörnyezetet.
Windows XP Tablet PC Edition (2003) - a Tablet PC olyan különle-
ges, laptop méretû hordozható számítógép, mely legtöbb válto-
zatában egyáltalán nem tartalmaz billentyûzetet. Operációs rend-
szere, a Windows XP speciális változata emiatt olyan bõvítményt
tartalmaz, mely a kézírás felismerésével lehetõvé teszi, hogy
elektronikus palatáblaként használjuk Tablet PC-nket. A Win-
dows XP ezen különleges kiadása csak angolul és a nagyobb vi-
lágnyelveken érhetõ el.
Windows XP Media Center Edition 2004 (2003) - elõdjéhez hasonlóan
a Windows XP Professional operációs rendszerre épül, melyet a
Media Center nevû alkalmazás, és annak kapcsolódó szolgáltatá-
sai egészítenek ki. A Media Center lehetõvé teszi kedvenc TV-mû-
soraink megtekintését, felvételét és lejátszását; az aktuális TV-mû-
sor, vagy teljes filmek internetrõl való letöltését és tárolását, zene-
hallgatást, a családi fotók és házi videó felvételek tárolását, rend-
szerezését és lejátszását.
Windows XP 64-bit Edition (2005) - a Windows XP új, 64-bites pro-
cesszorokat támogató verziója jelenleg csak angol nyelven érhetõ
el, és az AMD Athlon 64 és Opteron processzorokra, valamint az
Intel 64 bites kiterjesztéssel ellátott Pentium 4 és Xeon processzo-
raira épülõ rendszereken fut. A 64-bites technológia elterjedésére a
PC piacon várhatóan az évtized végéig kell majd várni.
Windows Vista (Longhorn - 2006) - a Vista nevet viseli a Microsoft
Windows következõ, XP utáni, jelenleg fejlesztés alatt álló verzió-
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ja. Várhatóan több, lényeges újítást tartalmaz majd a jelenlegi Win-
dows operációs rendszerekhez képest.
Windows Blackcomb (2008) - a Longhorn utáni, 2008 táján esedékes
verziója. Ez a változat - melyrõl ma még keveset tudunk - várható-
an kliens (asztali) és szerver változatban is kapható lesz.
A történeti áttekintés után nézzük meg a Windows operációs rend-

szert. Most is hangsúlyozom, hogy csak felhasználói szinten. Ez a
könyv nem programozóknak, rendszergazdáknak illetve szoftverfej-
lesztõknek íródott, hanem azoknak az embereknek, akik a mindenna-
pi életben otthon, a munkahelyeken és az iskolákban használni kí-
vánják a számítógépet. Ebben a könyvben konkrétan a Windows XP
operációs rendszerrel ismerkedünk meg, de aki Windows 95 vagy
Windows 98 rendszert használ, annak is megéri átolvasni, hiszen
nagy általánosságban minden Windows rendszert hasonlóan kell ke-
zelni, használni. A Windows operációs rendszerek grafikus felületû
operációs rendszerek, mely a következõt jelenti.

A grafikus felhasználói felület vagy grafikus felhasználó interfész
(Graphical User Interface, röviden GUI) a számítástechnikában olyan,
a számítógép és ember közti kapcsolatot megvalósító elemek összes-
sége, melyek a monitor képernyõjén szöveges és rajzos elemek együt-
teseként jelennek meg. A grafikus felhasználói felületek leggyakoribb
elemei az ikonok, az ablakok, a képes menürendszerek és a gombraj-
zok (buttonok). A GUI-kat általában a parancssoros felhasználói felü-
letekkel (CLI) állítják szembe, amely egy korábbi, csak szöveges felü-
let, amelyben a felhasználónak parancsokat vagy karakterláncokat
kellett begépelnie ahhoz, hogy a számítógépnek feladatokat adjon
(pl. MS-DOS). Egy köztes típus, de jobban hasonlít a GUI-ra a szöve-
ges felhasználói felület (TUI), mely ugyancsak képi eszközöket hasz-
nál, de karaktercellás szöveges módban, nem pedig képpont alapú
grafikus módban. Egy ismert TUI a Norton Commander fájlkezelõ
programrendszer.

A Windows operációs rendszer gyakorlati használata tulajdon-
képpen három dolgot jelent: a legfontosabb rendszerbeállítások el-
végzése, a vizuális megjelenítés kialakítása és a tulajdonképpeni
birtokba vétel, azaz a Windows állománykezelési lehetõségei, illet-
ve a különbözõ segédprogramjainak használata. A három terület
mindegyike fontos, de azért én a használatot részesítem elõnyben. A
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beállításokkal nagyon vigyázzunk, hiszen könnyen mûködésképte-
lenné tehetjük a rendszert, ezért tényleg csak a legfontosabb beállí-
tásokat végezzük el. Ha meghaladja a szakértelmünket (ami nem
szégyen) valamilyen beállítás elvégzése, akkor feltétlenül hívjunk
szakembert. A vizuális megjelenés kialakításakor is vigyázzunk,
hogy ne essünk túlzásokba. Valóban szép háttereket, színeket, témá-
kat és egyéb dolgokat lehet a Windows XP operációs rendszerben
kialakítani, de ez mind a munkavégzés gyorsaságának terhére törté-
nik. Mindennek ára van, a szép külsõ lassítja a gépet. Legyünk tisz-
tában, hogy nekünk milyen számítógépünk van (hardver erõforrás),
és ha nincs elég jó gépünk, akkor bizony a csábítás ellenére sem ér-
demes nagyon csinosítgatnunk a Windows kinézetét. Ennyi beveze-
tõ után most már tényleg ismerkedjünk meg a Windows XP telepí-
tésével, beállításával és használatával. A Microsoft három féle Win-
dows XP operációs rendszert jelentetett meg. El kell tehát dönteni,
hogy melyiket használjuk. Ez függ a gépünk hardver kiépítettségé-
tõl, illetve attól, hogy elsõsorban milyen feladatok elvégzésére hasz-
náljuk a számítógépet. A döntést segíti, ha tudjuk, hogy a Microsoft
elsõsorban milyen feladatokra ajánlja a három operációs rendszerét.
Ezek a következõk:

Windows XP Home (otthonra):
Az új felhasználói felület segít a gyakori feladatok hatéko-
nyabb végzésében.
A digitális fényképeket kezelõ szolgáltatások révén könnye-
dén beolvashatjuk, rendezhetjük és megoszthatjuk képeinket.
Minden szolgáltatást tartalmazó zenei eszköz a legjobb minõ-
ségû digitális zenék kereséséhez, letöltéséhez, tárolásához és
lejátszásához.
Minden, ami a számítógépes videók létrehozásához, megosz-
tásához és lejátszásához szükséges.
Könnyû számítógép-megosztás és otthoni hálózatépítés.
Az azonnali üzenetküldés, a hangos és képes kommunikáció
és a közös munka leghatékonyabb eszköze.
Problémamegoldó eszközök és segítségkérési lehetõségek.
Az otthoni felhasználók számára ideális, megbízható és biz-
tonságos operációs rendszer.
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Windows XP Professional (üzleti célokra):
A Windows XP Home Edition összes szolgáltatása, kiegészítve
az alábbi többlet funkciókkal:

Nagyobb biztonság a fájlok és mappák titkosításának lehetõ-
ségével az üzleti adatok védelmére.
Hordozható eszközök támogatása a kapcsolat nélküli mun-
kához és a számítógépek táveléréséhez.
Nagy teljesítményû duálprocesszoros rendszerek beépített
támogatása.
Együttmûködés a Microsoft Windows kiszolgálókkal és keze-
lési eszközökkel.
Hatékony kommunikáció a világ bármely pontjával, bármely
nyelven.

Windows XP 64-bit (mûszaki és üzleti célokra):
A Windows XP Professional összes szolgáltatása, kiegészítve az
alábbi többlet funkciókkal:

Az erõforrásigényes feladatokhoz elérhetõ legnagyobb telje-
sítményû és legjobban skálázható operációs rendszer.
Az Intel Itanium processzorcsaládra épülõ architektúra a
több memória, a magasabb memória-átviteli sebesség és a le-
begõpontos számítási teljesítmény növelése érdekében.
A digitális tartalmak létrehozásának legjobb platformja.
Kiválóan megfelel a számítógépes tervezés és analízis igé-
nyeinek.
Pénzügyi adatok és elemzések ideális rendszere.

A továbbiakban a Microsoft Windows XP Professional operációs
rendszer használatával ismerkedünk meg. Mint azt már jeleztem, ez
igazából nem probléma, hiszen alapvetõen mindegyik Windows
rendszer nagyon hasonlóan kezelhetõ, állítható.
Telepítés

Telepítés elõtt azért legyünk tisztában, hogy a gépünk alkalmas-e
a Windows XP Professional operációs rendszer futtatására. Ezenkí-
vül azt is el kell döntenünk, hogy csak ez az egy operációs rendszer
lesz a gépünkön, vagy esetleg még másik is. Ha több operációs rend-
szert akarunk használni a gépünkön, ezt megtehetjük, de ilyenkor
nagyfokú szakértelmet igényel a különbözõ operációs rendszerek
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feltelepítése (javasolt szakember hívása). A különbözõ operációs
rendszerek használata (pl. Linux, MS-DOS, Windows) ugyanis kü-
lönbözõ partíciók kialakítását teszi szükségessé a winchesteren,
ezenkívül az operációs rendszerek telepítésének sorrendje sem
mindegy. Ezért ebben a könyvben nem is foglalkozunk ilyen megol-
dással, hiszen mi csak középszinten ismerkedünk az operációs rend-
szerek telepítésével, használatával. Megjegyezném még, hogy mint
minden operációs rendszernél, így a Microsoft Windows XP-nél is a
készítõk úgynevezett frissítéseket, szerviz csomagokat (Service
Pack) adnak ki bizonyos idõközönként. Ezek célja a rendszer idõköz-
ben kiderült hibáinak javítása, illetve a védelmi funkciók hatékony-
ságának növelése (Interneten támadó vírusok, illetve behatolások).
Létezik SP1 (Service Pack 1), illetve SP2 (Service Pack 2), melyek a
Microsoft honlapjáról letölthetõk és telepíthetõk. De ez még kevés a
mai világban, folyamatos frissítés szükséges. A Windows XP rend-
szerben be kell állítanunk (lásd késõbb) azt, hogy a rendszer automa-
tikusa töltse le, és telepítse a Microsoft honlapjára felkerülõ legújabb
frissítéseket. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni a gépünk alkalmasságát
a Windows XP Professional fogadására, ismerjük meg a Microsoft ál-
tal javasolt hardverkövetelményt:

1) Javasolt legalább 300 MHz-es processzor:
- a minimális követelmény 233 MHz
- egy- vagy kétprocesszoros rendszer
- Intel Pentium/Celeron processzorcsalád
- AMD K6/Athlon/Duron processzorcsalád
- vagy az elõzõekkel kompatibilis márka.

2) Legalább 256 MB memória.
3) 1,5 GB szabad terület a merevlemezen
4) SVGA (800 × 600) vagy nagyobb felbontású videokártya és
képernyõ.
5) CD-ROM meghajtó vagy DVD meghajtó.
6) Billentyûzet és Microsoft Mouse, vagy azzal kompatibilis
mutatóeszköz.
A Windows XP egyes szolgáltatásainak használatához szükséges
további összetevõk:
1) Internet eléréshez - egyes internetes funkciókhoz internet elérés,
Microsoft. NET Passport fiók és internet szolgáltatói elõfizetés le-
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het szükséges, helyi vagy távolsági telefondíjak alkalmazandók.
Legalább 14,4 kb/s sebességû modem.
2) Hálózat használatához - a helyi, nagy kiterjedésû, vezeték nél-
küli, vagy otthoni hálózathoz megfelelõ hálózati kártya, vala-
mint hozzáférés az adott hálózati infrastruktúrához, a külsõ fél
által fenntartott hálózatok használata további díjfizetést tehet
szükségessé.
3) Az azonnali üzenetküldéshez, hangos és képes konferenciához,
valamint alkalmazás-megosztáshoz mindkét félnek a következõk-
re van szüksége - Microsoft .NET Passport fiók és Internet elérés,
vagy Exchange 2000 Server azonnali üzenetküldési fiók és hálóza-
ti elérés (egyes konfigurációk esetén további összetevõk letöltése
lehet szükséges).
4) A hangos és képes konferenciához mindkét félnek szüksége van
még az alábbiakra - legalább 33,6 kb/s sebességû modem vagy há-
lózati kapcsolat. Mikrofon és hangkártya hangszórókkal, vagy
mikrofonos fejhallgató.
5) A képes konferenciához mindkét félnek szüksége van még az
alábbiakra - kamera a konferenciához, Windows XP.
6) Az alkalmazás-megosztáshoz mindkét félnek szüksége van még
az alábbiakra - legalább 33,6 kb/s sebességû modem vagy hálóza-
ti kapcsolat, Windows XP.
7) A távsegítség használatához - mindkét félnek Windows XP rend-
szert kell futtatnia és hálózati kapcsolatban kell állniuk.
8) A Távoli asztal használatához - Windows 95 vagy újabb rend-
szert használó számítógép, mely hálózati kapcsolatban áll a távoli
számítógéppel.
9) DVD videók lejátszásához - DVD meghajtó és DVD dekóder
kártya vagy dekóder szoftver, 8 MB videó memória.
10) A Windows Movie Maker használatához - a videó rögzítési
szolgáltatáshoz megfelelõ digitális vagy analóg felvevõeszköz.
Legalább 400 MHz-es processzor a digitáliskamerás felvételhez.
Ha tehát megvannak az elõbb felsorolt hardver feltételek, illetve

rendelkezünk hivatalosan megvásárolt Microsoft XP Professional
operációs rendszerrel, jöhet a telepítés. Ellenõrizzük, hogy a számító-
gépünk CD/DVD-rõl bootol-e, ha nem, állítsuk be, vagy a mai számí-
tógépeknél induláskor valamelyik funkció billentyû lenyomására elõ-
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jön egy menü, melyben kiválaszthatjuk, hogy melyik hardver eszköz-
rõl induljon a gép (Floppy, Winchester, CD). Általában az F11 billen-
tyû szolgál erre, de természetesen eltérõ billentyû is lehet (induláskor
a gép kiírja, hogy melyik billentyûvel lehet a gép setup-jába belépni,
és melyikkel lehet a boot eszközt kiválasztani). Kapcsoljuk be a szá-
mítógépet, helyezzük be a Windows XP Professional CD-t a megfele-
lõ meghajtóba, majd az elõbb említett módok valamelyikével
bootoljunk a CD-rõl. Ha vadonatúj a számítógépünk, akkor valószí-
nû, hogy semmi dolgunk nem lesz a bootolási folyamattal, mert ek-
kor nincs semmilyen operációs rendszer a gépen, így megkeresi az el-
sõ olyan eszközt, amirõl el tud indulni, ez pedig a Windows CD lesz.
Ezután beindul a telepítési folyamat. A magyar nyelvû Windows XP
Professional telepítése nem túl bonyolult feladat, kis hozzáértéssel
bárki fel tudja telepíteni. Nyilván szándékosan készítette ilyenre a
Microsoft, hogy barátságos, könnyen kezelhetõ legyen mindenki szá-
mára. Egy-két kérdést feltesz menet közben a telepítõ, és a válasza-
inknak megfelelõen feltelepíti a számítógépünkre az operációs rend-
szert. Már beszéltünk róla, ha egy másik operációs rendszer mellé kí-
vánjuk telepíteni, akkor azt bízzuk inkább szakemberre. Jó tanácsként
annyit kívánok megjegyezni, hogy nem célszerû az egész wincheste-
rünket egy részben (partícióban) hagyni. Ennek oka elsõsorban az
egyre inkább terjedõ vírusveszély. A legtöbb vírus ugyanis az elsõd-
leges winchester elsõdleges partícióját támadja meg. Így, ha valami
baj van, akkor minden adatunk elveszik. Ha viszont legalább két par-
tíciónk van, és az elsõdlegesre csak az operációs rendszert telepítjük,
minden más adatunkat pedig a második partícióra tesszük, akkor
nyugodtan formázhatjuk, és újratelepíthetjük a rendszer baj esetén,
az adataink nem vesznek el. Ismerkedjünk meg tehát a telepítés me-
netével, részletesen tekintsük át a lépéseket.

1) Kapcsoljuk be a számítógépet és helyezzük be a Windows XP
CD-t a megfelelõ CD/DVD meghajtóba. Ha nincs semmilyen ope-
rációs rendszer a gépünkön (nincs semmilyen partíció a winches-
teren), akkor a telepítõ CD-rõl egybõl indul a gép. Ha már van va-
lamilyen operációs rendszer a gépünkön (van partíció a winches-
teren), akkor elõször a képernyõ felsõ részén megjelenik egy szö-
veg (CD-ROM-ról való indításhoz nyomjon meg egy gombot), te-
gyünk eleget a felszólításnak, és már indul is a telepítés folyamata.
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2) Ezután szintén a képernyõ felsõ részén megjelenik A „Windows
telepítése” szöveg, alul pedig egy információs sávban a „Fájl betöl-
tése” felirat látszik.
3) A következõ képernyõn egy üdvözlõ szöveggel találkozunk, itt
három lehetõségbõl választhatunk:

Telepítés - Enter lenyomása után
Helyreállítás/javítás - a J betû lenyomására
Kilépés a telepítõbõl - az F3 billentyû lenyomására

Alapesetben nyilván telepíteni szeretnénk a Windows XP rend-
szert, tehát nyomjuk le az Enter billentyût.
4) Ekkor a Licenc szerzõdés olvasható, amit az F8 billentyûvel el-
fogadunk, és folytatjuk a telepítést.
5) A következõ képernyõn már látjuk a gépünkben lévõ winches-
ter kapacitását, és alapesetben a „Nem partícionált terület” felira-
tot. Alul az információs sávban tájékoztató szöveget látunk, hogy
mit tegyünk.
6) Nyomjuk le az L billentyût, hiszen létre kell hozni egy partíciót,
amire az operációs rendszert telepíteni fogjuk. Ekkor a gép felkínál-
ja a legnagyobb elérhetõ méretet (amekkora a winchesterünk kapa-
citása), de vigyázat, ezt ne fogadjuk el, azaz ne nyomjunk Enter-t!
Írjunk be egy számot, amekkorára az elsõdleges partíciót szeret-
nénk kialakítani. Minimum 3000 Mbyte kell, de én azt javaslom,
hogy ide 6000-et írjunk (a gyorsabb mûködés, és az egyéb progra-
mok miatt). Ha beírtuk a megfelelõ számot, üssünk Enter-t, ekkor
máris látszik az eredmény, azaz: „C: partíció1 [új <formázatlan>]”
szöveg jelenik meg. Alatta természetesen a „Nem partícionált terü-
let” szöveg látható, hiszen nem használtuk fel az összes területet. A
kurzor billentyûvel menjünk rá erre a feliratra, majd ismét nyomjuk
le az L billentyût az újabb partíció létrehozásához. Most már fogad-
juk el a felkínált maradék méretet, majd nyomjuk le az Enter billen-
tyût. Ennek hatására létrejön egy másik partíció is a winchesterün-
kön. Most már a következõ feliratot is látjuk: „D: partíció2 [új <for-
mázatlan>]”. A D betû helyett esetleg E betût is láthatunk gépünk
hardverkiépítésétõl függõen. Lent általában még látszik nem partí-
cionált terület (8 Mbyte), ezzel ne törõdjünk, nem hiba. Menjünk
vissza a kurzor billentyûvel a C partícióra, majd üssünk Enter-t, hi-
szen ide szeretnénk elhelyezni az operációs rendszert.
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7) A megjelenõ négy lehetõség közül válasszuk a „Partíció formá-
zása NTFS fájlrendszer használatával <Gyors>” feliratot. Én ezt ja-
vaslom, mert így biztonságosabb lesz a gépünk, és a telepítés gyor-
sabb lesz. Természetesen a másik három lehetõség valamelyike is
választható, de nem ajánlott. Ezek egyébként csak abban térnek el,
hogy nem NTFS, hanem FAT fájlrendszert használnak, illetve nem
gyors formázás történik. A választás után egy sárga sáv mutatja a
telepítés folyamatát, majd automatikusan újraindul a számítógép.
Természetesen most ne nyomjunk le semmilyen billentyût a figyel-
meztetõ szöveg ellenére. Ne felejtsük el, hogy bent van a Windows
XP CD, tehát újra indulni szeretne a telepítõ CD, de ezt nem enged-
jük, azaz nem nyomunk le semmilyen billentyût.
8) Az indulás után már grafikus képernyõ jelenik meg, ahol bal ol-
dalon a telepítés aktuális állapotát jelzi piros szövegszínnel, jobb
oldalon pedig tájékoztató feliratok látszanak. Bal oldalon alul egy
zöld csík látható, ami a telepítés idejét hivatott mutatni, felette szö-
veggel ki is írja, hogy körülbelül hány perc van még vissza.
9) Egy kis idõ múlva megjelenik a „Területi és nyelvi beállítások”
ablak, alapesetben a magyarországi beállítások települnek, ezért
kattintsunk a tovább feliratra.
10) Ezután megadjuk a nevünket és a szervezetünket, majd ismét
a tovább feliratot választjuk.
11) A következõ képernyõn be kell írni a termék azonosító kulcsot,
melyet a vásárláskor kaptunk (5 x 5 karakter). >> Tovább
12) A következõkben meg kell adnunk a számítógép nevét, a rend-
szergazda jelszavát. >> Tovább
13) Most a „Dátum és idõbeállítás” következik. Fogadjuk el,
hiszen alapesetben a magyar idõzónát kínálja fel, figyeljünk
arra, hogy be legyen jelölve az „Átállás a nyári idõszámításra”
négyzet. >> Tovább
14) Következik a hálózati beállítás , fogadjuk el a tipikus beállítást.
>> Tovább
15) Ezután megadhatunk tartományt vagy munkacsoportot. Fo-
gadjuk el a felkínált lehetõséget. >> Tovább >> Újraindul a gép
16) A kép helyes megjelenítését beállítja a Windows, kattintsunk az
O.K. feliratra, majd üssünk ENTER-t. Ha el tudjuk olvasni a szöve-
get, ismét az O.K. feliratot válasszuk. Az üdvözlõ szöveg után
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jobbra lent válasszuk a tovább feliratot.
17) Fogadjuk el a számítógép védelmében az automatikus frissí-
tést. >> Tovább
18) Regisztrálhatjuk a terméket. >> Tovább
19) Felhasználókat definiálhatunk, akik a gépet használni fogják.
>> Tovább >> Befejezés
20) Megjelenik a Windows nyitott Start menüvel, aktuális fel-
használóval.
21) Elindul a „Bevezetés a Windows használatába” segédprogram
(csak egyszer), amit vagy végignézünk, vagy kilépünk belõle.
22) Jobboldalt, lent látható egy piros pajzsszerû ikon fehér szöveg-
gel, mely a vírusvédelemre figyelmeztet minket. Ide kattintva be-
jelölhetjük, hogy rendelkezünk víruskeresõvel. Ekkor eltûnik a fi-
gyelmeztetõ ikon. Természetesen nagyon ajánlott, hogy tényleg te-
lepítsünk víruskeresõt a gépünkre. A telepítés véget ért, most már
használhatjuk a gépünket.

Használat, beállítások
Miután sikeresen feltelepítettük a Windows XP operációs rend-

szert, kezdjük el használni. A következõkben megnézzük azokat az
alapvetõ beállításokat, melyekre szükségünk lehet, illetve olyan alap-
vetõ Windows komponenseket, programokat, melyek segítik a mun-
kánkat, illetve szórakozhatunk a segítségükkel. Telepítés után megje-
lenik elõttünk a Windows nyitott startmenüvel.
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Legtisztább, ha azzal kezdjük, hogy a Windows megjelenését beál-
lítjuk ízlésünknek és a gép terhelhetõségének megfelelõen. Sajnos, ha
nincs erõs hardverünk, akkor kompromisszumot kell kötnünk.
Ugyanis hiába szeretnénk szép megjelenést, háttérképet, animált me-
nüt, stb., ha nincs hozzá megfelelõ hardverünk, akkor csak lassítjuk a
gép mûködését. Egyébként sem tanácsos mindenféle segédprogra-
mokat feltelepíteni az esztétikai megjelenés fokozásának érdekében,
mert ezek a programok legtöbbször csak hibákat okoznak. A számító-
gépet elsõsorban használni szeretnénk, nem nézegetni. A leggyorsabb
munkatempót a legegyszerûbb kinézettel tudjuk elérni. Elõtte azon-
ban ismerkedjünk meg néhány alapfogalommal, melyek szükségesek
a formai és egyéb beállítások megértéséhez, végrehajtásához.

Ablak - a képernyõ azon része, amelyben programok és folyama-
tok futhatnak. Egyszerre több ablak is meg lehet nyitva. Az egyik
ablakban megnyithatjuk például a levelezõprogramot, egy másik-
ban dolgozhatunk a költségvetését tartalmazó számolótáblában, a
harmadikban képeket tölthetünk le a digitális fényképezõgépébõl,
egy újabban pedig megrendelhetjük a heti élelmiszerszükségletét a
weben át. Az ablakok bezárhatók, átméretezhetõk, áthelyezhetõk,
és méretük a tálcán lévõ gombbá csökkenthetõ vagy a teljes képer-
nyõt betöltõvé nagyítható.
Aktív - a jelenleg használt ablak vagy az éppen kijelölt ikon. Az
operációs rendszer a megnyomott billentyût és kiadott parancsot
mindig az aktív ablakra alkalmazza. Az asztalon lévõ, pillanatnyi-
lag ki nem jelölt ablakok vagy ikonok inaktívak.
Alapértelmezett gomb - egyes párbeszédpaneleken a panel megje-
lenésekor kijelölt vagy kiemelt parancsgomb. Az alapértelmezett
gomb szegélye vastag, jelezve, hogy az ENTER billentyû megnyo-
mása a gombra kattintással egyenértékû.
Asztal - a képernyõ azon területe, amelyen az ablakok, ikonok, me-
nük és párbeszédpanelek megjelennek.
Asztal mintázata - az asztalon megjelenõ mintázat. A felhasználó
létrehozhat saját mintázatot vagy választhat a Windows mintáza-
tai közül.
Állapotsor - az épp használt programra vonatkozó adatokat meg-
jelenítõ sor. Az állapotsor általában az ablak alján található. Nem
mindegyik ablakhoz tartozik állapotsor.
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Eszköztár - grafikus felhasználói felületû programokban gombok
vagy ikonok sora, oszlopa vagy csoportja. A gombokra vagy iko-
nokra kattintva a program bizonyos funkcióit vagy feladatait lehet
mûködésbe hozni. A Microsoft Word eszköztárán például vannak
olyan gombok, amelyekkel a szöveget félkövérre vagy dõlt betûs-
re lehet változtatni, illetve menteni lehet vagy meg lehet nyitni egy
dokumentumot. A felhasználók gyakran átalakíthatják az eszköz-
tárakat saját igényeik szerint, és a képernyõ különbözõ részein he-
lyezhetik el.
Értesítési terület - a tálcán a gomboktól jobbra lévõ terület. Az ál-
lapotterületen található az óra, és lehetnek ott a programok (pél-
dául a Hangerõszabályzó vagy az Energiagazdálkodási lehetõsé-
gek) gyors elérését lehetõvé tevõ különféle parancsikonok is. Más
parancsikonok csak egy rövid idõre jelennek meg ezen a terüle-
ten, és a program által végrehajtott mûveletek állása tekinthetõ
meg a segítségükkel. Például egy nyomtatóikon jelenik meg, ha a
nyomtatóra küldünk egy dokumentumot, de a nyomtatás befe-
jeztével el is tûnik.
Gomb a tálcán - a tálcán megjelenõ, valamelyik futó alkalmazást
jelképezõ gomb.
Grafikus mód - megjelenítési mód, amelyben a képernyõn megje-
lenõ vonalak és karakterek rajzolása képpontonként történik. A
grafikus kijelzõk a pontokat alakzatokba (például az egérmutató
nyila) csoportosítva jelenítik meg a képeket. A különbözõ karakter-
formázásokat (például félkövér vagy dõlt) is megjeleníti, úgy,
ahogy azok nyomtatásban látszani fognak.
Háttér - grafikus (például Windows) felhasználói felületen hasz-
nált háttérminta. Bármely, bitképfájl (.bmp) formájában tárolható
minta vagy kép beállítható a képernyõ háttereként.
Húzás - az elem kijelölése, majd az egér gombját lenyomva tartva
az elem áthelyezése a képernyõn. Például egy ablak címsorát húz-
va át lehet helyezni az ablakot a képernyõ egy másik helyére.
Hüvelyenkénti pontok száma (DPI) - a képernyõ vagy a nyomta-
tó felbontásának mérésére használt mértékegység. Azt mutatja,
hogy hány pontot tud az eszköz megjeleníteni vagy kinyomtatni
egy hüvelyknyi (25,4 mm) hosszon. Minél nagyobb a dpi
(pont/hüvelyk) érték, annál jobb a felbontás.
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Ikon - a képernyõn megjelenõ kis kép, amely olyan objektumot je-
löl, amelyet a felhasználó megnyithat. Az ikonok segítségével a fel-
használó egyes mûveleteket úgy hajthat végre, hogy nem kell is-
mernie és begépelnie az azokat indító parancsokat.
Képernyõ-betûtípus - a számítógép képernyõjén való megjelení-
tésre tervezett betûtípus. A képernyõ-betûtípushoz gyakran tarto-
zik megfelelõ PostScript betûtípus is, amely PostScript-kompati-
bilis nyomtatón nyomtatható.
Képernyõfelbontás - a képernyõn megjelenõ információmennyi-
séget meghatározó beállítás. Mértékegysége a képpont. Kis felbon-
tás (például a 640 x 480 képpont) használatakor a képernyõn meg-
jelenõ elemek nagyok, de a képernyõ látható területe kicsi. Nagy
felbontás (például 1024 x 768 képpont) használatakor nagy képer-
nyõterület látható, de az egyes elemek kicsik.
Képernyõkímélõ - olyan mozgó kép vagy minta, amely akkor je-
lenik meg a képernyõn, ha megadott ideig nincs egérmozgás és bil-
lentyûleütés.
Képpont - egy több ezer pontból álló, egymásra merõleges egye-
nesek által alkotott rács egyik pontja. Ezekbõl a pontokból áll ösz-
sze a kép a számítógép képernyõjén, illetve nyomtatáskor a papí-
ron. A képpont a legkisebb elem, amit a kijelzést vagy nyomtatást
végzõ hardver és szoftver betûk, számok vagy képek kialakítása-
kor kezelni tud. A képpontra a pixel, illetve a pel elnevezést is
használják, mindkettõ az angol picture element (képelem) kifejezés
rövidítése.
Kis méret - az aktuális ablak tálcagombbá kicsinyítése a kis méret
gombra kattintva. (a címsor jobb oldalán).
Kurzor - az a hely, ahol a beírt szöveg megjelenik. A kurzor az al-
kalmazásablakokban és a párbeszédpaneleken általában villogó
függõleges vonal.
Lomtár - az a hely, ahol a Windows a törölt fájlokat tárolja. Segítsé-
gével visszaállíthatók a tévedésbõl törölt fájlok. A Lomtár ürítésé-
vel növelhetõ a lemezen lévõ szabad terület.
Mappa - programok és fájlok tárolóhelye a grafikus felhasználói
felületen. A képernyõn iratmappát ábrázoló kép (ikon) jelöli. A
mappa a programok és dokumentumok rendszerezésére szolgál a
lemezen. Tartalmazhat fájlokat és almappákat.
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Másodlagos egérgomb - az a gomb, amellyel helyi menüket és
egyéb, programonként változó elemeket lehet megjeleníteni. A má-
sodlagos egérgomb a legtöbb egéren és hanyattegéren a jobb olda-
li gomb, néhány hanyattegéren pedig a felsõ gomb, de a gombok
funkciója a Vezérlõpultról elérhetõ Egér tulajdonságai párbeszéd-
panelen felcserélhetõ.
Parancsikon - a számítógépen vagy a hálózaton elérhetõ bármely
elemre (például programra, fájlra, mappára, lemezmeghajtóra,
weblapra, nyomtatóra vagy másik számítógépre) mutató hivatko-
zás. Parancsikonokat sokfelé el lehet helyezni, például az asztalon,
a Start menüben vagy az erre szolgáló mappákban.
Parancssorablak - az asztalon megjelenített ablak, amely az MS-
DOS operációs rendszer felhasználói felületeként használható.
Az MS-DOS parancsok a villogó kurzor által jelölt beviteli pont-
ban írhatók be.
Párbeszédpanel - gombokat és egyéb beállításokat tartalmazó má-
sodlagos ablak, amelyen egy adott parancsot vagy feladatot lehet
végrehajtani.
Rendszer menü - ablakok kezelésére vagy programok bezárására
használható parancsokat tartalmazó menü. A Rendszer menü a
címsor bal oldalán lévõ programikonra kattintva nyitható meg.
Tálca - az a sáv az asztal alján, amelyen a Start gomb is található.
A tálcán lévõ gombokra kattintva váltani lehet a futó programok
között. A tálca elrejthetõ, áthelyezhetõ az asztal oldalára vagy tete-
jére, és egyéb módon is testre szabható.
Téma - látványelemek csoportja, amely egységes megjelenést ad az
asztalnak. A téma határozza meg az asztal különbözõ grafikai ele-
meinek (például az ablakoknak, az ikonoknak, a betûtípusoknak, a
színeknek, a háttérképeknek és a képernyõkímélõnek) a megjele-
nését. Tartalmazhatja az egyes eseményekhez (például program
megnyitásához vagy bezárásához) rendelt hangokat is.
Vektoros betûtípus - matematikai modell alapján leképezett betû-
típus, amelyben minden karaktert pontokat összekötõ görbék ír-
nak le. A vektoros betûk bármilyen méretûre és oldalarányúra
gond nélkül átméretezhetõk.
Kezdjünk neki a gyakorlati munkának, azaz nézzük most már meg

a formai átalakításokat. Alapvetõen az Asztalt, és a Start menüt szab-
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juk ízlésünk szerint. Az Asztal gyors, és látványos átalakításához leg-
egyszerûbb, ha a témát változtatjuk meg. Sajnos alapesetben csak két
témát használhatunk, a Windows XP és a Klasszikus Windows témá-
kat. További témákhoz juthatunk, ha megvásároljuk a Microsoft Plus!
SuperPack for Windows XP kiegészítõ programcsomagot. A meglévõ
két témának a színsémáját azonban megváltoztathatjuk. Kattintsunk
a következõkre:

Start menü > Vezérlõpult > Megjelenítés és témák > Megjelenítés
A megjelenõ ablakon öt fül látható, melyekkel a következõ beállí-
tásokat tehetjük:

Témák - a Téma felirat alatti mezõ jobb oldalán nyissuk le a nyilat,
így kiválaszthatjuk a gépünkön lévõ témák egyikét, illetve a Továb-
bi témák az interneten lehetõséggel kereshetünk témákat. A Tallózás
parancsot választva további témákat kereshetünk a gépünkön, ha
rendelkezünk ilyennel! Lejjebb egy Minta ablakban láthatjuk a ki-
választott témát, így eldönthetjük, hogy tetszik-e, vagy sem. Egy
témát átalakíthatunk, majd a Mentés másként gombbal rögzíthetjük.
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Asztal - tetszõleges háttérképet helyezhetünk az Asztalra, akár
családi fotóink közül is. Ehhez a Háttér mezõben válasszunk egy
képet, vagy Tallózással keressünk egyet a gépünkön lévõk közül.
Miután választottunk képet, a Pozíció mezõ segítségével eldönthet-
jük, hogy középre, mozaikszerûen vagy nyújtva helyezzük azt el.
Értelemszerûen a képünk méretétõl függõen válasszunk megfelelõ
elhelyezést. Ha nagyon kicsi a kép, akkor mozaikszerûen, ha pedig
csak egy kicsit kisebb, vagy nagyobb a képernyõfelbontásnál, ak-
kor nyújtva tegyük le. Pontos egyezés alapján a középre helyezés
javasolt. Lehetõségünk van még szín választására is, természetesen
csak akkor van értelme, ha nem választottunk hátteret, vagy a ké-
pet középre helyeztük, és kisebb a képernyõnél (ekkor körülötte
látszik a választott szín).
Megjelenés - átállíthatjuk a választott téma színsémáját, a betûmére-
tét és a Speciális gombra kattintva külön-külön minden elemet részlete-
sen formázhatunk (ha van kedvünk hozzá). Ugyanitt a Hatások gomb-
ra kattintva, egyéb speciális formai beállításokat tehetünk (menük és
eszközleírások áttûnése, betûtípusok simítása, nagy ikonok használa-
ta, árnyékolás a menük alatt, ablak tartalmának megjelenítése mozga-
tás közben és a hívóbetûk elrejtése az ALT billentyû lenyomásáig).
Képernyõkímélõ - beállíthatjuk, hogy milyen képernyõkímélõt
szeretnénk használni, mennyi idõ elteltével aktivizálódjon, jelsza-
vas védelmet rendelhetünk hozzá. Itt kattinthatunk az Energiaellá-
tás gombra, melynek segítségével gépünk energiagazdálkodását
szabályozhatjuk. Ekkor a megjelenõ ablakon négy fül látható, me-
lyek a következõ célt szolgálják:

Energiagazdálkodási sémák - hat elõredefiniált energiagazdálkodá-
si séma közül választhatunk, amelyik a gépünk, és a mi szá-
munkra a legjobb. Alapvetõen azt adhatjuk meg, hogy mennyi
inaktív munkavégzés után kapcsoljon ki a képernyõ (monitor),
a merevlemez (winchester) illetve mennyi idõ elteltével kapcsol-
jon a gépünk készenléti állapotba. Készenléti állapotban a szá-
mítógép azonnali használatra kész – csak be kell jelentkezni, és
az asztal pontosan ugyanúgy jelenik meg, ahogyan hagytuk, be-
leértve az éppen használt programokat is. Készenléti állapotban
a rendszer a memóriabeli adatokat nem menti merevlemezre. Ez
egyben azt is jelenti, hogy az áramforrás megszûnése esetén a
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készenléti állapotba lépés elõtt nem mentett információk elvesz-
nek. A számítógép készenléti állapotba helyezése elõtt célszerû
mentenie munkánkat.
Speciális - megadhatjuk, hogy az energiagazdálkodás ikonja
mindig jelenjen meg a tálcán, és kérjen jelszót, ha visszatérünk a
készenléti állapotból. Itt állíthatjuk be azt is, hogy mi történjen,
ha megnyomjuk a számítógépünk Alvás gombját,
Be/Kikapcsoló gombját, illetve ha lezárjuk a hordozható számí-
tógép fedelét (Nincs mûvelet, Kérdezzen rá, Készenléti állapot,
Hibernálás, Leállítás).
Hibernálás - engedélyezhetjük a hibernálást. Hibernálás esetén a
Windows a merevlemezre menti a memóriabeli adatokat, rögzí-
ti, mely programok futottak éppen, majd leállítja a számítógé-
pet. Az újraindítást követõen az asztal és a programok pontosan
úgy jelennek meg, mint a számítógép kikapcsolását megelõzõ-
en. Ez a lehetõség csak akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
telepített eszközök támogatják azt, valamint engedélyeztük a
számítógép hibernálását.
UPS (szünetmentes áramforrás) - a számítógép és az áramforrás
közé csatlakoztatott eszköz, amely azt biztosítja, hogy az áram-
ellátás ne szakadjon meg. A szünetmentes áramforrások áram-
szünet esetén egy ideig telepek segítségével képesek fenntartani
a számítógép mûködését. Az UPS eszközök általában túlfeszült-
ség és feszültségesés ellen is védelmet nyújtanak. Ha tehát ren-
delkezünk ilyen eszközzel, akkor itt lehet azt kijelölni, illetve
konfigurálni (Áramszünet/mûködés teleprõl, Kis töltöttségû telep,
UPS leállítása).

Beállítások - itt adhatjuk meg a képernyõfelbontást és a színminõ-
séget. Ezek a paraméterek nem egészen tõlünk függenek, a video-
kártyánk és a monitorunk képességei behatárolják. Általában el-
mondható, hogy minél nagyobb a képernyõfelbontás és a színmi-
nõség, annál jobb. Azonban vigyázni kell. a hagyományos CRT
monitoroknál a képernyõ-frissítési gyakoriság minimum 85 Hertz
legyen. Ha nincs ennyi, akkor vissza kell venni a képernyõfelbon-
tást kisebb értékre. A korszerû LCD monitoroknál kötelezõ a leg-
nagyobb képernyõfelbontást használni (amire a monitor képes),
mert ekkor tökéletes a kép. A képernyõ-frissítési gyakoriság pedig

- 214 -

OPERÁCIÓS RENDSZEREK



60 Hertz, ezen mûködnek legjobban. A Speciális gombra kattintva
finomíthatjuk a képernyõ beállításait (Adapter típusa, Monitor tí-
pusa és képernyõ-frissítési gyakorisága, Színkezelés, DPI mértéke,
Hibaelhárítás).
Most tekintsük át a Tálca alapvetõ beállítási lehetõségeit, mellyel a

megjelenését, és a Start menü szerkezetét szabályozhatjuk. Mint azt
már tudjuk, a Tálca a Start gombot tartalmazó sáv, amely alapértelme-
zés szerint a Asztal alján látható. A tálcán lévõ gombokra kattintva
váltani lehet a futó programok között. A Tálca el is rejthetõ vagy áthe-
lyezhetõ az Asztal oldalára vagy tetejére, és egyéb módon is testre
szabható. A Tálca egy üres területén kérjünk helyi menüt (az egér má-
sodlagos gombjával), majd válasszuk a Tulajdonságok parancsot. Ek-
kor megjelenik a Tálca és a Start menü tulajdonságai ablak, melyen két
fül található (Tálca, Start menü). Ezek segítségével végezhetjük el a
különbözõ beállításokat.

Tálca - a megjelenését és az értesítési területet szabályozhatjuk. A
tálcát zárolhatjuk, automatikusan elrejthetjük, mindig láthatóvá te-
hetjük, a hasonló gombokat csoportosíthatjuk rajta és megjelenít-
hetjük a Gyorsindítás eszköztárat. Az értesítési területen engedélyez-
hetjük az óra megjelenését, illetve elrejthetjük a nem aktív ikonokat.
Start menü - itt választhatunk, hogy a Windows XP új Start menü
szerkezetét használjuk, vagy váltunk a régi, Klasszikus Start me-
nüre. Bármelyiket is választjuk, a Testreszabás gombra kattintva to-
vább finomíthatjuk a beállításokat. Az új Start menü esetén a meg-
jelenõ ablakon két fül található, ezek szerepe a következõ:

Általános - ikonméretet állíthatunk (nagy, kicsi), a leggyakrab-
ban használt programok parancsikonjainak számát határoz-
hatjuk meg, illetve törölhetjük is ezt a listát (a programok nem
törlõdnek). Megadhatjuk még azt is, hogy megjelenjenek-e az
internetezésre  és  a  levelezésre  használt  programok,  ha  igen,
akkor melyik program (attól függõen, hogy mi van a gépünk-
re telepítve).
Speciális - további sok finomítás található itt, és a Legutóbbi do-
kumentumok listáját itt törölhetjük, illetve engedélyezhetjük,
vagy tilthatjuk.

A Klasszikus Start menü választása esetén a Testreszabás gombra
kattintva elemeket adhatunk a Start menühöz, eltávolíthatunk ele-
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meket, visszarendezhetjük az eredeti állapotot, törölhetjük a leg-
utóbb használt dokumentumok parancsikonjainak listáját és a
Speciális gomb segítségével a Windows Intézõ segítségével rendez-
hetjük a Start menünket. Alul pedig egy sor speciális beállításról
dönthetünk.
Az elõzõekben áttekintettük az Asztal, a Tálca illetve a Start menü

megjelenésének beállításait. Most röviden megismerkedünk a Win-
dows operációs rendszer további, nem formai beállításaival (rend-
szerbeállításokkal). Ezek már nagyobb figyelmet és hozzáértést igé-
nyelnek, ezért csak szakembernek ajánlottak. Ha nem vagyunk jára-
tosak a számítógépek világában, akkor inkább ne végezzünk ilyen be-
állításokat, szóljunk szakembernek. Mivel ez a könyv nem szakembe-
reknek íródott elsõsorban, ezért csak néhány alapbeállításra térünk
ki. Ezek a beállítások a Vezérlõpultban találhatók meg, melyet a Start
menübõl indíthatunk. A megjelenõ ablakban tíz kategória közül vá-
laszthatunk, a feladattól függõen. Ha valakinek jobban tetszett a régi
Vezérlõpult megjelenése, akkor a Váltás a klasszikus nézetre feliratra kat-
tint, és már a megszokott, régi módon kezelheti a Vezérlõpultot. Mi
azonban most maradjunk ennél az új nézetnél (kategória nézet).
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Megjelenés és témák - ezt a lehetõséget az elõbbiekben részletesen
megbeszéltük, ezért itt nem tárgyaljuk.
Nyomtatók és más hardverek - megtekinthetjük, hogy milyen
nyomtatók vannak telepítve, illetve beállíthatjuk ezek tulajdonsá-
gait. Természetesen új nyomtatót is telepíthetünk gépünkre. To-
vábbi eszközök beállításait és telepítéseit is itt tehetjük meg. Ezek
az eszközök a következõk:

Billentyûzet, Egér, Játékvezérlõk (gamepad, kormány, joystick), Lapol-
vasók, Fényképezõgépek, Telefon és modem.

Hálózati és internetes kapcsolatok - különbözõ hálózati kapcsola-
tokat hozhatunk létre (vezetékes és vezeték nélküli), beállíthatjuk
ezeket, illetve az Internetet. A Windows beépített tûzfalát itt enge-
délyezhetjük és szerkeszthetjük. Ha rendelkezünk külön tûzfal
programmal, vagy van olyan Routerünk, amelyik rendelkezik tûz-
fallal, akkor a Windows tûzfalát kapcsoljuk ki.

Tûzfal - hardverbõl és szoftverbõl álló biztonsági rendszer,
amely általában a belsõ hálózat (intranet) jogosulatlan elérésé-
nek megakadályozására szolgál. A tûzfal megakadályozza a
közvetlen kommunikációt a hálózatban és az azon kívül lévõ
számítógépek között azzal, hogy az adatforgalmat a hálózaton
kívül elhelyezkedõ proxy kiszolgálón vezeti át. A proxy kiszol-
gáló állapítja meg, hogy egy adott fájlt biztonságos-e a hálózat-
ra juttatni. A tûzfalat biztonsági átjárónak is nevezik.
Proxy (közvetítõ, megbízott) - lényegében egy olyan kiszolgáló,
amely egy másik kiszolgálót helyettesít. Helyi hálózatokon álta-
lában valamilyen más funkcióval (például tûzfal) együtt mû-
ködtetik. Az Interneten arra használják, hogy a szolgáltatások
elérésére irányuló kéréseket ne saját maga válaszolja meg, ha-
nem irányítsa azokat egy közeli kiszolgálóhoz, amely az adott
szolgáltatással rendelkezik és nagyobb teljesítményt produkál.

Felhasználói fiókok - ha többen használnak egy számítógépet,
akár munkahelyen, akár otthon, akkor elõfordulhat, hogy más-más
megjelenést, programokat használnak ezek a személyek. Lehetõ-
ség van különbözõ felhasználói fiókok létrehozására, így minden-
ki olyan környezetet alakíthat ki magának, amilyet szeret, és gyak-
ran használ (start menü, asztal téma, megjelenés, levelezés, játé-
kok, stb.). A fiókok kialakításakor vigyázni kell, hogy kinek milyen
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jogokat adunk (rendszergazdai, korlátozott). Rendszergazdai jo-
gokkal bármit megtehetünk, programokat telepíthetünk, törölhe-
tünk, felhasználókat definiálhatunk, és így tovább. Korlátozott fel-
használóként kevés lehetõségünk van, inkább csak használhatjuk a
gépet. Bekapcsolhatjuk az úgynevezett Vendég fiókot is.

Vendég fiók - a Windows operációs rendszert futtató számítógé-
pek beépített felhasználói fiókja, amelyet akkor használnak be-
jelentkezésre, ha a felhasználónak nincs felhasználói fiókja az
adott számítógépen vagy tartományban, illetve azokban a tarto-
mányokban, amelyeket megbízhatónak minõsít a számítógép
tartománya. Természetesen a vendég nem tud beállításokat vé-
gezni, nem fér hozzá jelszóval védett állományokhoz, õ is csak
használni tudja a számára megengedett dolgokat.

Programok telepítése és törlése - megtekinthetjük, hogy milyen
programok vannak feltelepítve a gépünkre. Ha egy új programot
szeretnénk használni, akkor ezt itt telepíthetjük fel, illetve ugyanitt
távolíthatjuk azt el. Általában is igaz, hogy egy programot nem le-
törlünk, hanem eltávolítjuk, szaknyelven le installáljuk. A mai prog-
ramokkal nincs sok gondunk, a CD vagy DVD behelyezése után
automatikusan elindul a telepítõje, és egy pár egyszerû kérdés
után feltelepül az általunk megadott meghajtó megfelelõ mappájá-
ba. Ugyanígy létezik egy Uninstall program, ami a Start menübõl is
elérhetõ, és eltávolíthatjuk vele a programot. Itt adhatunk Win-
dows komponenseket is a gépünkhöz, illetve eltávolíthatunk olya-
nokat, melyekre már nincs szükségünk.
Dátum-, idõ-, nyelvi és területi beállítások - mint ahogyan a ne-
ve is utal rá, a helyes dátumot és idõt állíthatjuk be. Kiválaszthat-
juk a megfelelõ idõzónát, és szinkronizálhatjuk a számítógép órá-
ját. Telepítéskor a helyes idõzónát kínálja fel a Windows, ezért ne
váltsunk zónát. Megadhatjuk még az úgynevezett területi adato-
kat is. Ezek a szám, pénznem, idõ és dátumformátumok, melyek
az adott idõzónához tartoznak. Ezek is helyesen vannak beállít-
va, ezért nem szükséges változtatni rajta. Telepíthetünk még to-
vábbi nyelveket is a gépünkre, ha valamiért szükségünk van rá,
egyébként felesleges.
Hangok, beszéd és audioeszközök - ha van a számítógépünkben
hangkártya (ma már minden gépben valószínû, hogy van), akkor

- 218 -

OPERÁCIÓS RENDSZEREK



itt állíthatjuk be a hangkártyánk különbözõ tulajdonságait. Beállít-
hatjuk a hangerõt, hangsémákat, a hangszórók elhelyezkedését,
stb. A szövegfelolvasás hangját és sebességét is kiválaszthatjuk
ugyanitt.
Kisegítõ lehetõségek - ebben a kategóriában olyan beállításokat
tehetünk, amelyek segítik a gyengén látókat és hallókat a gép hasz-
nálatában. Elsõsorban a képernyõ, a hangok, a billentyûzet és az
egér használatát szabályozhatjuk (betûméret, kontraszt, állapotjelzõ
hangok, hangfigyelõ, stb.).
Teljesítmény és karbantartás - itt találhatók az igazi rendszerbeál-
lítások, ezért csak szakember használja ezt a kategóriát. Gépünk
energiagazdálkodását, felügyeleti eszközöket, rendszerjellemzõket
és ütemezett feladatokat állíthatunk be. A Windows telepítésekor
ezek a dolgok helyesen kerülnek fel a gépre (szakszerû telepítés
esetén), ezért itt nem kell állítanunk semmit.
Biztonsági központ - mint a neve is utal rá, gépünk biztonságos
használatáért felelõs. Alapvetõen három fõ lehetõséget találunk itt,
a tûzfal, vírusvédelem és az automatikus frissítést. Mindhárom nagyon
fontos, így ne hanyagoljuk el. A tûzfalról már beszéltünk, az auto-
matikus frissítés legyen bekapcsolva (telepítéskor ez így van). Ví-
ruskeresõ programot pedig feltétlenül szerezzünk be, és használ-
junk. A Windows nem tartalmaz, így nekünk kell telepíteni egyet.
Léteznek ingyenes víruskeresõk is, de vásárolhatunk is. Gépünk
biztonsága ennyit megér, hiszen ezek a programok nem drágák,
évi 10 000 Ft körül már vehetünk legális víruskeresõ szoftvert. To-
vábbi kedvezményt kaphatunk, ha tanulók vagyunk. Széles vá-
laszték áll rendelkezésünkre, így kedvünkre választhatunk belõlük
(kérjünk tanácsot szakembertõl).
Végeztünk a Windows beállításainak áttekintésével, most térjünk

rá a használatára. Tulajdonképpen eddig csak csinosítottuk és szabá-
lyoztuk a gépünk mûködését, ideje valamit tenni is a gyakorlati hasz-
nálat érdekében. Persze most is csak azokat az alapvetõ dolgokat néz-
zük meg, amelyekkel egyszerûen és gyorsan használjuk a számítógé-
pet. Mit is akarunk egy számítógéppel tenni? Általában állományokat
kezelni, szórakozni és dolgozni. Konkrétan fájlokat, mappákat létre-
hozni, másolni, átnevezni, törölni, zenét hallgatni, filmeket nézni, já-
tékokat játszani, levelet írni, e-mailt írni, Internetet használni és egyéb
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programokat használni. Nos ezeket mind megtehetjük a Windows se-
gítségével. Természetesen a speciális programokat, zenéket, filmeket
és a játékokat meg kell vásárolnunk. Ezek után kezdjük az állomá-
nyok kezelésével, erre a Windows Intézõ alkalmas.

1) Windows Intézõ - a számítógépen található fájlokat, mappákat
és meghajtókat hierarchikus struktúrában jeleníti meg. Feltünteti a
számítógépen meghajtóbetûjellel rendelkezõ hálózati meghajtókat
is. Lehetõvé teszi a fájlok és mappák másolását, áthelyezését átne-

vezését és keresését. Megnyithatjuk például a másolni vagy áthe-
lyezni kívánt mappát, majd egy másik mappába vagy egy másik
meghajtóra húzhatjuk a fájlt. A Windows rendszerben a fájlokat és
a mappákat máshol is megjeleníthetjük és használhatjuk. A Doku-
mentumok mappa kényelmesen használható hely a dokumentu-
mok, képek vagy egyéb olyan fájlok tárolására, amelyekhez gyor-
san hozzá szeretnénk férni. Megtekinthetõ a Hálózati helyek map-
pa is, amely megjeleníti a helyi hálózathoz (LAN) csatlakozó szá-
mítógépeket. A merevlemezrõl törölt fájlokat és mappákat a Win-
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dows a Lomtárba helyezi, ahonnan azok mindaddig visszaállítha-
tók, amíg nem törljük a Lomtár tartalmát. A hajlékonylemezes
vagy a hálózati meghajtóról törölt fájlokat és mappákat a rendszer
véglegesen törli, és nem helyezi a Lomtárba.
Alapvetõen kétféleképpen indíthatjuk el. A Start gombon helyi me-
nüt kérünk az egér másodlagos gombjával és az Intézõ Feliratra
kattintunk. A másik, egy kicsit hosszabb megoldás a következõ:

Start > Minden program > Kellékek > Windows Intézõ
Miután elindítottuk az Intézõt, elkezdhetjük használni. Most átte-
kintjük azokat a legalapvetõbb mûveleteket, melyekre szükségünk
lehet. Ezek a következõk:

Mappa létrehozása - a bal oldalon válasszuk ki, hogy melyik
meghajtó melyik mappájában akarunk egy újat létrehozni. Ez-
után a jobboldali ablakrész egy üres helyén kérjünk helyi me-
nüt, majd válasszuk az Új almenü Mappa parancsát. Írjuk be a
nevét, majd nyomjunk Enter-t.
Mappa átnevezése - kérjünk helyi menüt az átnevezni kívánt
mappán (bármelyik ablakrészben), majd válasszuk az Átnevezés
parancsot. Írjuk be az új nevet, és nyomjunk Enter-t.
Mappa törlése - jelöljük ki a törlendõ mappát egy kattintással,
majd a billentyûzet Delete gombjával töröljük azt.
Mappa másolása - a másolandó mappán kérjünk helyi menüt,
válasszuk a Másolás parancsot. Ezután jelöljük ki azt a mappát,
ahová másolni szeretnénk. Itt ismét kérjünk helyi menüt, majd
kattintsunk a Beillesztés feliratra. Gyorsabbá tehetjük a másolást,
ha a CTRL billentyû lenyomva tartása mellett a másolandó map-
pát egérrel áthúzzuk arra a mappára, ahová másolni szeretnénk.
Mappa áthelyezése - ugyanúgy kell végrehajtani, mint a máso-
lást, csak az elején a Kivágás feliratra kattintsunk a Másolás he-
lyett. Az áthúzásos módszernél pedig ne nyomjuk le a CTRL bil-
lentyût, csak egyszerûen húzzuk az új helyre egérrel a mappát.
Fájl létrehozása - jelöljük ki a bal oldalon annak a meghajtónak
a megfelelõ mappáját, amelyben egy új fájlt kívánunk létrehoz-
ni. Ezután a jobb oldali ablakrész üres területén kérjünk helyi
menüt, majd válasszuk az Új parancsot. A legördülõ listában vá-
lasszuk ki azt a fájltípust, amilyet szeretnénk létrehozni (Szöve-
ges dokumentum, Word dokumentum, Excel munkalap, stb.).
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Csak ezek közül választhatunk, hiszen ilyen típusú fájlokat tud
kezelni a gépünk, ezek lettek feltelepítve. Természetesen ez a lis-
ta más és más lehet, attól függõen, hogy melyik gépre, milyen
programok lettek telepítve.
Fájl átnevezése - kérjünk helyi menüt az átnevezni kívánt fáj-
lon, majd válasszuk az Átnevezés parancsot. Írjuk be az új nevet
és nyomjuk le az Enter billentyût.
Fájl törlése - jelöljük ki azt a fájlt, amit törölni akarunk, ezután
a billentyûzet Delete gombjával letörölhetjük azt. Természetesen
egyszerre több fájlt is törölhetünk, ilyenkor jelöljük ki õket
egyenként egérrel úgy, hogy közben lenyomva tartjuk a CTRL
billentyût (mappáknál is lehet alkalmazni). Majd szintén a
Delete billentyûvel törölhetjük a kijelölt fájlokat (mappákat).
Fájl másolása - jelöljük ki a másolni kívánt fájlt (vagy fájlokat),
kérjünk helyi menüt, itt a Másolás feliratra kattintsunk. Ezután
válasszuk ki azt a mappát ahová másolni szeretnénk, majd a
jobb oldali ablakrész üres területén ismét kérjünk helyi menüt,
ahol a Beillesztés parancsra kattintva a másolás végrehajtódik. A
CTRL billentyû lenyomva tartása mellett az egérrel áthúzhatjuk
a kijelölt fájlokat a megfelelõ mappába.
Fájl áthelyezése - ugyanúgy, mint az elõbb a másolásnál, csak
az elején a Kivágás parancsot alkalmazzuk. Áthúzásnál pedig
nem kell lenyomni a CTRL billentyût.

2) Sajátgép - (Start > Sajátgép) logikai mappa, tartalmazza a saját
(lokális) helyi gépünk erõforrásait.

A számítógépen tárolt fájlok - megosztott és a felhasználók do-
kumentumainak mappái.
Merevlemez-meghajtók - winchesterek, illetve a rajtuk lévõ logi-
kai meghajtók.
Cserélhetõ adathordozós eszközök -  floppy  meghajtó,  CD  és
DVD meghajtók, Virtuális meghajtók.
Vezérlõpult - rendszerbeállítások.
Hálózati helyek - hálózati meghajtók, ha hálózatban van a szá-
mítógépünk.

Az itt látható objektumokat nemcsak látjuk, de használni is tudjuk,
pontosan úgy, mint az Intézõben. Természetesen az állományok
kezelésére az Intézõt célszerûbb használni.
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3) Windows Media Player - (Start > Minden program > Kellékek >
Szórakozás) mint a neve is utal rá, szórakozásra használjuk. Olyan
eszköz mellyel filmeket nézhetünk, zenéket hallgathatunk. Tulaj-
donképpen olyan, mint egy videó lejátszó, asztali DVD lejátszó il-
letve CD lejátszó. Ezeket a hétköznapi életben gyakran használjuk.
Az elõbbi eszközök számítógépes megfelelõje a Windows Media
Player. A kezelése is pontosan olyan, mint az említett eszközöké.
Ugyanolyan gombok vannak rajta (lejátszás, megállítás, szünet,
gyorscsévélés, stb.), így használata egyszerû. Megnyitjuk a kívánt
média fájlt, majd nézhetjük a filmet, illetve hallgathatjuk a zenét.
Megjegyzem, hogy megfelelõ kodekeket (kodek - egy adat, vagy jel-
folyam átalakítására szolgáló eszköz) is fel kell telepíteni ahhoz,
hogy biztosan mindenféle filmet és zenét le tudjunk játszani.
4) Címjegyzék - (Start > Minden program > Kellékek) kényelmes
megoldás az Outlook Express, az Internet Explorer, a
Netmeeting, a Microsoft Phone System és hasonló programok
kapcsolattartási információinak tárolásához és egyszerû vissza-
kereséséhez. Kereshetõk emberek és cégek, terjesztési lista hozha-
tó létre névjegyek csoportjából, továbbá elektronikus névjegyek
küldhetõk és fogadhatók.
5) Jegyzettömb - (Start > Minden program > Kellékek) alapvetõ szö-
vegszerkesztõ program, mellyel egyszerû, nem formázott doku-
mentumok hozhatók létre.
6) Paint - (Start > Minden program > Kellékek) egy rajzeszköz, hasz-
nálatával fekete-fehér vagy színes rajzok hozhatók létre, amelyek
bitkép (.bmp) fájlként menthetõk. A Paint segítségével a rajzok el-
küldhetõk e-mailben, beállíthatók az asztal háttereként, és a kép-
fájlok különféle fájlformátumokban is menthetõk.
7) Számológép - (Start > Minden program > Kellékek) a számológép
segédprogrammal normál nézetében egyszerû számítási mûvele-
tek, tudományos nézetében pedig bonyolultabb tudományos és
statisztikai számítások végezhetõk.
8) Wordpad - (Start > Minden program > Kellékek) segítségével for-
mázást vagy grafikát is tartalmazó szövegfájlokat szerkeszthetünk
vagy hozhatunk létre.
9) Lemeztörezedettség-mentesítõ - (Start > Minden program > Kel-
lékek > Rendszereszközök) egységesíti a számítógép merevlemezén
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talált töredezett fájlokat és mappákat, így minden fájl és mappa
egyetlen összefüggõ helyet foglal el a kötetben. Ennek eredmé-
nyeként a rendszer hatékonyabban éri el a meglévõ fájlokat és
mappákat, és hatékonyabban menti az újakat. A fájlok és mappák
töredezettségének megszüntetésével a lemeztöredezettség-men-
tesítõ a kötetben rendelkezésre álló szabad lemezterületet is egy-
ségesíti, így csökken az új fájlok töredezettségének valószínûsé-
ge. A töredezettség azt jelenti, hogy egy lemezen lévõ fájl külön-
bözõ részei elszórtan helyezkednek el a lemez különbözõ terüle-
tein. A töredezettség a lemezen lévõ fájlok törlése és új fájlok le-
mezre írása következtében jön létre. Lelassítja a lemez elérését és
csökkenti a lemezmûveletek általános teljesítményét, bár általá-
ban nem jelentõsen.
10) Rendszer-visszaállítás - (Start  >  Minden  program  >  Kellékek  >
Rendszereszközök) segítségével probléma elõfordulása esetén számí-
tógépünket egy korábbi állapotba állíthatjuk vissza személyes
adatfájljaink (például Microsoft Word dokumentumaink, böngé-
szési elõzményeink, rajzaink, kedvenceink vagy e-mailjeink) el-
vesztése nélkül. A rendszer-visszaállítási szolgáltatás figyelemmel
kíséri a rendszerben és bizonyos alkalmazások fájljaiban végrehaj-
tott módosításokat, és automatikusan könnyen azonosítható visz-
szaállítási pontokat hoz létre. Ezek a visszaállítási pontok lehetõvé
teszik a rendszer korábbi állapotainak visszaállítását. Létrehozá-
sukra naponta, illetve jelentõs rendszeresemények esetén (például
alkalmazások vagy illesztõprogramok telepítésekor) kerül sor.
Emellett bármikor létrehozhatunk saját visszaállítási pontokat is,
és névvel láthatjuk el azokat.
11) Asztal - már foglalkoztunk az asztal objektummal, de csak a
formai beállításaival. Most áttekintjük, hogy mire és hogyan lehet
használni. Alapvetõen ugyanaz a funkciója, mit az íróasztalunk-
nak. Olyan dolgokat tárolunk rendezetten rajta, amelyeket napon-
ta használunk, így kéznél vannak. A Windows telepítésekor az asz-
talra kerülnek a Sajátgép, a Lomtár és a Dokumentumok objektumok.
Ha a számítógépünkben van hálózati kártya, akkor még egy Háló-
zati helyek objektum is. Mi is helyezhetünk különbözõ dolgokat az
asztalra, de igazából csak parancsikon elhelyezése ajánlott. Ennek
az az oka, hogy ami az asztalon van, az szem elõtt van. Így bárki
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véletlenül letörölheti, és a lomtárat kiürítheti. Ebben az esetben
véglegesen elveszett ez az objektumunk (dokumentumunk, fil-
münk, zenénk, stb.). Ha viszont valaki a parancsikonunkat törli le,
a hozzá tartozó alkalmazás megmarad (dokumentum, film, stb.),
így nem történik nagy baj. Objektumokat legkönnyebben úgy he-
lyezhetünk el az asztalon, hogy a Windows Intézõben megkeres-
sük azt a fájlt, amihez parancsikont akarunk létrehozni az Asztalon.
Ezután helyi menüt kérünk rajta és a Küldés almenü Asztal (pa-
rancsikon létrehozása) feliratra kattintunk. Vigyázzunk azonban ar-
ra, hogy ne legyen túlzsúfolt az asztal, csak annyi objektum legyen
itt, ami tényleg szükséges. Az íróasztalunkon is nehezen találjuk
meg a dolgainkat, ha rengeteg minden van rajta. Az objektumok
rendezettségét kétféleképpen biztosíthatjuk. Kérjünk az Asztal egy
üres részén helyi menüt, majd az Ikonrendezés szempontjai
almenüben választhatjuk a következõk valamelyikét:

Automatikus elrendezés - ebben az esetben az összes ikont bal-
ról jobbra, fentrõl le egy képzeletbeli négyzetháló rácspontjaiba
rendezi. Ha újabbakat helyezünk el, vagy letörlünk néhányat,
azonnal újrarendezi az egészet.
Ikonok rendezése - ilyenkor mi rakjuk az ikonokat a nekünk tet-
szõ helyre, de ekkor is egy képzeletbeli négyzetháló rácspontja-
ihoz igazítja a Windows az ikonjainkat. Azaz így is egy rende-
zett képet mutat az asztalunk, de mégis mi döntöttük el, hogy
hova tesszük a dolgainkat.

Ezzel befejeztük a WindowsXP operációs rendszerrel kapcsolatos
alapvetõ ismeretek tárgyalását. Még egyszer leszögezném, hogy ter-
mészetesen csak az alapvetõ használat szintjén ismerkedtünk meg
vele, ennél bõvebb ismeretek szakkönyvekben találhatók, de nagyfo-
kú szakértelmet igényelnek. Nem tanácsos mindenkinek belemélyed-
ni a Windows rendszer mélységeibe, nehogy adatvesztés és újratele-
pítés legyen a vége. Ha megtanultuk az alapvetõ használatát, és szak-
szerûen lett feltelepítve, akkor feltehetõen sokáig nagy örömet fog
okozni a számítógépünk illetve a rajta lévõ programok használata.
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Számítógépes hálózatok

Bevezetõ

Ebben a fejezetben áttekintjük a számítógépes hálózatok kialakulá-
sát, jelentõségét, használatát, alapfogalmakat és néhány hálózati ope-
rációs rendszert. Most is, mint az eddigiekben, csak alapszinten fog-
lalkozunk a hálózatokkal, hiszen nem speciális szakembereknek szól
ez a könyv. Ma már mindenhol, még otthon is találkozhatunk háló-
zattal, így fontos, hogy megismerkedjünk ezen témakör alapjaival. Az
Internet elterjedésével még nagyobb szerephez jutott a számítógépes
hálózat, hiszen ma már Interneten keresztül vásárolhatunk, intézhet-
jük a bank ügyeinket és levelezhetünk. Természetesen ezen kívül
Internetes barangolással rengeteg információhoz is hozzájuthatunk.
Ezek után lássunk neki az ismerkedésnek, elõször a fontosabb alapfo-
galmak tisztázásával.

Alapfogalmak

Active Directory - címtárszolgáltatás, amely a hálózaton található
objektumok adatait tárolja, és hozzáférhetõvé teszi ezt az informá-
ciót a felhasználók és a rendszergazdák számára. Az Active
Directory lehetõvé teszi, hogy a felhasználók egyszerû bejelentke-
zési eljárás után hozzáférhessenek a hálózat bármely részén talál-
ható, részükre engedélyezett erõforrásokhoz. A rendszergazdák
részére szemléletes hierarchikus képet ad a hálózat felépítésérõl, és
lehetõvé teszi, hogy egyetlen helyrõl felügyeljék az összes hálóza-
ti objektumot.
ActiveX vezérlõ - olyan eljárások csoportja, amelyek lehetõvé
teszik a szoftverösszetevõk hálózati környezetben való együtt-
mûködését, függetlenül attól, hogy milyen nyelven készültek az
összetevõk.
Adatcsomag - az az adatmennyiség, amely a hálózaton keresztül
egyetlen egységként kerül továbbításra egyik eszköztõl a másikig.
Adatvédelem - hálózatokban a számítógéprendszer és a rajta lévõ ada-
tok sérülés és elvesztés elleni védelme. Úgy alakítják ki, hogy a meg-
osztott fájlokhoz csak az arra jogosult felhasználók férhessenek hozzá.
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Alapértelmezett átjáró - a TCP/IP protokollal kapcsolatos beállítás,
amely egy közvetlenül elérhetõ IP-útválasztó IP-címét tartalmaz-
za. Alapértelmezett átjáró megadása esetén az alapértelmezett út-
vonal bekerül az IP-útválasztási táblázatba.
Alapértelmezett felhasználó - az összes felhasználói profil alapja-
ként szolgáló profil. Minden felhasználói profil az alapértelmezett
felhasználói profil másolásával jön létre.
Aszimmetrikus digitális elõfizetõi vonal (ADSL) - olyan nagy sáv-
szélességû digitális adatátviteli technológia, amely a meglévõ tele-
fonvonalakat használja, és lehetõvé teszi, hogy ugyanazon vonalat
egyidejûleg telefonbeszélgetések lebonyolítására is használják. A
felhasználó felé irányuló adatáramlás (rendszerint ez teszi ki a for-
galom nagy részét) sebessége általában 512 kb/s - 6 Mb/s lehet.
Aszinkron adatátvitel - olyan adatátviteli megoldás, amelyben
rendszertelen idõközönként történik az adatok karakterenkénti
küldése és fogadása. Mivel az adatok rendszertelen idõközökben
érkeznek, a fogadó modem számára jelezni kell, hogy mikor kez-
dõdnek és érnek véget az adott karakter adatbitjei. Ez startbitek és
stopbitek segítségével történik.
Állomás - olyan Windows operációs rendszerû számítógép, amely
hálózati vagy távoli ügyfelek által használt kiszolgálóprogramot
vagy szolgáltatást futtat. Hálózati terheléselosztás esetén a helyi
hálózaton keresztül összekapcsolt állomások fürtöt alkotnak.
Állomásnév - egy hálózatra kapcsolt eszköz DNS-neve. Az állo-
másnév segítségével lehet megtalálni a számítógépeket a hálózat-
ban. Ha egy másik számítógépet szeretne megkeresni, a számító-
gép állomásnevének szerepelnie kell az állomásneveket tartalmazó
(Hosts) fájlban, vagy a DNS-kiszolgálónak ismernie kell a nevet. A
legtöbb Windows rendszerû számítógép állomásneve megegyezik
a számítógép nevével.
Átjáró - olyan eszköz, amely több TCP/IP-hálózattal áll fizikai
szintû kapcsolatban, és IP-csomagok útválasztását és továbbítását
végzi azok között. A különbözõ átviteli protokollok vagy adatfor-
mátumok (például az IPX és az IP) között átjáró végzi a fordítást.
Az átjárót rendszerint elsõsorban fordítási képessége miatt adják
hozzá a hálózathoz.
Átviteli sebesség - a modem kommunikációs sebessége. Az átvite-
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li sebesség azt jelzi, hogy hányszor változik meg a vonal állapota.
Ez a sebesség csak akkor azonos a b/s-ben mért adatátviteli sebes-
séggel, ha mindegyik jel egy átvitt adatbitnek felel meg. A mode-
meknek az egymással való kommunikációhoz azonos átviteli se-
bességen kell üzemelniük. Ha a két modem átviteli sebessége elté-
rõ, akkor a gyorsabb modem általában a lassabb modem sebessé-
géhez igazítja a sajátját.
Beépített csoportok - az operációs rendszerrel együtt telepítésre ke-
rülõ alapértelmezett biztonsági csoportok. A beépített csoportok
hasznos engedélyekkel és beépített lehetõségekkel rendelkeznek.
A legtöbb esetben a beépített csoportok az egyes felhasználók ösz-
szes igényének eleget tesznek. Ha egy tartományi felhasználói fiók
például a Rendszergazdák nevû beépített csoportba tartozik, ak-
kor abba a fiókba bejelentkezve a felhasználó rendszergazdai jo-
gokkal fog rendelkezni az adott tartományban és a tartomány ki-
szolgálóin. Ha egy felhasználói fiók számára egy jogosultsághal-
mazt szeretne biztosítani, rendelje a fiókot a megfelelõ beépített
csoporthoz.
Bejelentkezés - a hálózat használatba vétele a felhasználót a háló-
zaton azonosító felhasználónév és jelszó megadásával.
Bejelentkezési jogosultság - a felhasználónak adott jogosultság,
amely meghatározza, hogy miként jelentkezhet be az illetõ a rend-
szerbe. A bejelentkezési jogosultság egyik példája az, amikor a fel-
használónak joga van távolról bejelentkezni a rendszerbe.
Bit/másodperc (b/s) - a másodpercenként átvitt bitek száma. Az
eszközök (például modem) átviteli sebességének mértékegysége.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - egy TCP/IP szolgál-
tatóprotokoll, amely az állomások számára kiosztható IP-címek dina-
mikus bérlési konfigurációját teszi lehetõvé, és más beállító-
paramétereket is eloszt a megfelelõ hálózati ügyfelek számára. A
DHCP biztonságos, üzembiztos és egyszerû TCP/IP hálózati konfi-
gurációt tesz lehetõvé, megakadályozza a címütközést, és segíti a há-
lózatra kapcsolódó ügyfelek IP-címei használatának fenntartását. A
DHCP ügyfél/kiszolgáló modellt használ, amelyben a DHCP-kiszol-
gáló végzi a hálózatban használt IP-címek központi kezelését. A
DHCP protokollt támogató ügyfelek hálózati bejelentkezésük része-
ként IP-cím bérlését kérhetik és kaphatják meg a DHCP-kiszolgálótól.
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DHCP-kiszolgáló - olyan, a Microsoft DHCP-szolgáltatást futtató
számítógép, amely dinamikusan konfigurált IP-címeket és kapcso-
lódó adatokat biztosít a DHCP használatára képes ügyfeleknek.
DHCP-ügyfél - olyan hálózati eszköz, amely képes a DHCP-kiszol-
gálóval való kommunikációra abból a célból, hogy dinamikus bé-
relt IP-konfigurációt és a vele kapcsolatos további paraméterekre
vonatkozó információt kérjen.
Ethernet - versengéses hozzáférésû hálózatokra vonatkozó IEEE
802.3 szabvány. Az Ethernet busz- vagy csillagtopológiát használ,
és az ütközésfigyeléses vivõérzékelõ idõosztásos hozzáférési mód
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection,
CSMA/CD) segítségével szabályozza a forgalmat a kommunikáci-
ós vonalon. A hálózat csomópontjai koaxiális, optikai vagy csavart
érpáras kábellel vannak összekötve. Az adatok továbbítása változó
hosszúságú keretekben történik, amelyek kézbesítési és vezérlési
információt, valamint legfeljebb 1500 bájt adatot tartalmaznak. Az
Ethernet szabvány alapsávszélességû átvitel esetén másodpercen-
ként 10 megabit (10 millió bit) továbbítását teszi lehetõvé.
Felhasználói engedélyek - azok a feladatok, amelyek elvégzésére
a felhasználónak a számítógéprendszerben vagy a tartományban
joga van. A felhasználói engedélyeknek két fõ típusa van: jogo-
sultságok és bejelentkezési engedélyek. Jogosultság például az,
hogy az illetõ leállíthatja a rendszert, bejelentkezési engedély pe-
dig az, hogy az adott felhasználó helyileg bejelentkezhet a számí-
tógépre. Mindkét engedélytípust a rendszergazda adja a felhasz-
nálóknak vagy csoportoknak a számítógép adatvédelmi beállítá-
sainak részeként.
Felhasználói fiók - a felhasználót a Windows számára azonosító
adatokat tartalmazó rekord. Tartalmazza a bejelentkezéshez szük-
séges felhasználónevet és jelszót, azt, hogy a felhasználói fiók mely
csoportoknak a tagja, és a felhasználó engedélyeit a számítógépen
és a hálózaton lévõ erõforrások eléréséhez. A Windows XP
Professional és a tagkiszolgálók esetében a felhasználói fiókokat a
Helyi felhasználók és csoportok konzolról, a Windows Server tar-
tományvezérlõk esetében a pedig a Microsoft Active Directory -
felhasználók és számítógépek konzolról lehet kezelni.
Felhasználói jelszó - a felhasználói fiókban tárolt jelszó. Általában
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minden felhasználónak egyedi felhasználói jelszava van, amelyet
bejelentkezéskor vagy a kiszolgálóhoz való hozzáféréskor meg
kell adnia.
Felhasználói profil - a felhasználó beállítási adatait (például az asz-
tal beállításait, a hálózati kapcsolatokat és az alkalmazások beállí-
tásait) tartalmazó fájl. A Windows minden felhasználó beállításait
egy felhasználói profilba menti, és ennek alapján állítja be az asz-
talt, amikor a felhasználó bejelentkezik.
Felhasználók - olyan csoport, amelynek tagja az összes felhaszná-
ló, akinek felhasználói engedélye van a kiszolgálón. Amikor egy
Macintosh-felhasználó mindenki számára engedélyezi a hozzáfé-
rést, az engedélyeket a csoport felhasználói és a vendégek kapják.
Felhasználónév - a felhasználói fiókot a Windows számára egyér-
telmûen azonosító egyedi név. Egy tartományon vagy munkacso-
porton belül nem lehet két teljesen egyforma csoportnév vagy fel-
használónév.
Fenntartott cím - IP-cím egy olyan címtartományban, amely egy
DHCP-ügyfél számára tartósan le van foglalva bérelt használatra.
Az ügyfelek részére fenntartott címeket a DHCP-kezelõvel lehet a
DHCP-adatbázisban létrehozni, és minden fenntartott bejegyzés-
hez egy egyedi ügyféleszköz-azonosító tartozik. A Belépésvezérlés
szolgáltatásban a hálózati erõforrások lefoglalása, amelyet a Belé-
pésvezérlés szolgáltatás által felügyelt Resource Reservation
Protocol (RSVP) foglalási kérés tartalmaz.
File Transfer Protocol (FTP) - a TCP/IP protokollok egyike, amel-
lyel fájlokat lehet másolni két számítógép között az interneten ke-
resztül. Mindkét számítógépnek támogatnia kell a megfelelõ
FTP-szerepköröket: az egyik gép az FTP-ügyfél, a másik az FTP-
kiszolgáló.
Hálózat - számítógépek és egyéb eszközök (például nyomtatók és
képolvasók) olyan csoportja, amelyek kommunikációs kapcsolata
lehetõvé teszi az eszközök közötti adatcserét. A hálózat lehet ki-
sebb vagy nagyobb, állandó összeköttetésû (vezetékkel vagy ká-
bellel) és ideiglenes összeköttetésû (telefonvonal vagy vezeték nél-
küli adatátvitel esetén). A legnagyobb hálózat az internet, amely
hálózatok világméretû hálózata.
Hálózati adapter - olyan eszköz, amely a számítógépet a háló-
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zatba kapcsolja. Hálózati csatolókártyának és hálózati kártyá-
nak is nevezik.
Hálózati hely - mappa a webkiszolgálón. A webkiszolgálón lévõ
fájlokat és mappákat éppen úgy lehet megtekinteni, ahogy a háló-
zati kiszolgálókon találhatóakat. Ha azonban hálózati helyre ment
egy fájlt, a rendszer a webkiszolgálóra menti a fájlt, nem pedig a
saját számítógép merevlemezére. Hálózati helyeket a Hálózati hely
hozzáadása varázsló segítségével lehet létrehozni. A varázsló a Há-
lózati helyek ablakból indítható. Hálózati helyek csak a Web
Extender Client (WEC), FrontPage Extensions és Distributed
Authoring and Versioning (DAV) protokollokat támogató
webkiszolgálókon használhatók.
Hálózati kapcsolatok - olyan összetevõ, amelynek segítségével el-
érhetõk a hálózati erõforrások és szolgáltatások, függetlenül at-
tól, hogy a felhasználó számítógépe fizikailag a hálózattal azonos
helyen vagy egy távoli helyen van-e. A Hálózati kapcsolatok
mappa lehetõvé teszi kapcsolatok létrehozását, beállítását, tárolá-
sát és figyelését.
Hálózati kártya illesztõje - közvetlenül a hálózati kártyával együtt-
mûködõ eszközillesztõ, amely közvetítõ szerepet tölt be a kártya és
a protokoll illesztõprogramja között. Az AppleTalk hálózati integ-
ráció esetében a kiszolgálón lévõ AppleTalk protokollverem szol-
gál a protokoll illesztõprogramjaként, amely egy vagy több hálóza-
ti kártya illesztõprogramjához van kötve.
Hálózati rendszergazda - a hálózat napi mûködésének tervezésé-
ért, beállításáért és kezeléséért felelõs személy. A hálózati rendszer-
gazdát nevezik egyszerûen rendszergazdának is.
Helyi felhasználó - hálózati kapcsolattal nem rendelkezõ számító-
gépet használó személy. A helyi felhasználó legtöbbször olyasvala-
ki, aki az otthoni számítógépén dolgozik.
Helyi felhasználói profil - a jogosult felhasználókkal kapcsolatos, a
számítógépen tárolt adatok, amelyek a felhasználóknak a munka-
állomásra vagy a kiszolgálóra történõ elsõ bejelentkezésekor auto-
matikusan jönnek létre.
Helyi hálózat (LAN) - egy korlátozott területen (például egy épü-
leten belül) található számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszkö-
zöket összekötõ kommunikációs hálózat. A helyi hálózatba kötött
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eszköz a hálózat bármely más eszközével kommunikálhat.
Hub - a hálózatban lévõ eszközök közös kapcsolódási pontja. A
hubnak több portja van, és általában a helyi hálózat (LAN) részei-
nek összekötésére használják. Amikor adatcsomag érkezik valame-
lyik portra, a másolata megjelenik a többi porton is, így a helyi há-
lózat minden része láthatja az adatokat.
IP-cím - 32 bites cím, amely összetett IP-hálózatokon a csomópon-
tokat azonosítja. Az összetett IP-hálózat minden csomópontjához
egyedi IP-címet kell rendelni, amely hálózati azonosítóból és egye-
di állomásazonosítóból áll. A cím a bájtok decimális értékét tartal-
mazza pontokkal elválasztva (például 192.168.7.27). A Windows je-
len verziójában az IP-címek megadhatók statikusan vagy a DHCP
használatával dinamikusan.
A osztályú IP-cím - olyan egyedi küldésû IP-cím, amely a 1.0.0.1 és
a 126.255.255.254 közötti tartományban található. Az elsõ oktett a
hálózatot, a következõ három oktett az állomást jelöli.
B osztályú IP-cím - olyan egyedi küldésû IP-cím, amely a 128.0.0.1
és a 191.255.255.254 közötti tartományban található. Az elsõ két
oktett a hálózatot, a második két oktett az állomást jelöli.
C osztályú IP-cím - olyan egyedi küldésû IP-cím, amely a 192.0.0.1
és a 223.255.255.254 közötti tartományban található. Az elsõ három
oktett a hálózatot, az utolsó oktett az állomást jelöli. A hálózati ter-
heléselosztás további támogatást biztosít a C osztályú IP-címek
használatához (az egyszerû IP-címek támogatásán túl), így olyan
ügyfelek számára is biztosítható hely, melyek több proxykiszol-
gálót használnak az ügyféloldalon.
IPX/SPX - Novell NetWare hálózatokban használt átviteli proto-
kollok, amelyek azt a feladatot látják el, amit a TCP és IP protokol-
lok kombinációja a TCP/IP protokollokban. A Windows az
NWLink protokollon keresztül valósítja meg az IPX protokollt.
ISDN (integrált szolgáltatású digitális hálózat) - nagy adatátviteli
sebességû digitális telefonszolgáltatás, amely a normál telefonvo-
nalnál lényegesen gyorsabb kapcsolatot tesz lehetõvé az inter-
nethez vagy a vállalat helyi hálózatához. Az ISDN hálózat adatát-
viteli sebessége elérheti a 128 kb/s (kilobit per szekundum) érté-
ket, amely az analóg modemekkel elérhetõ érték ötszöröse.
Jelszó - a bejelentkezési nevek felhasználói fiókokra korlátozását,
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valamint a számítógép rendszereihez és erõforrásaihoz való hoz-
záférés szabályozását lehetõvé tevõ adatvédelmi eszköz. A jelszó
egy karakterlánc, amelyet a bejelentkezési név vagy a hozzáférés
engedélyezése elõtt kell megadni. A jelszó tartalmazhat betûket,
számokat és jeleket, és különbséget tesz a kis- és nagybetûk között.
Jogosultság - a felhasználó joga egy adott feladat végrehajtására,
általában olyanéra, amely nem csak egy objektumot érint, hanem
kihatása van a teljes számítógéprendszerre. A jogosultságokat a
rendszergazda adja a felhasználóknak vagy csoportoknak a számí-
tógép adatvédelmi beállításainak részeként.
Kábelmodem - olyan eszköz, amely a kábeltelevíziós infrastruk-
túra használatával biztosít szélessávú internetkapcsolatot. A
kapcsolat sebessége változó, maximálisan 10 Mb/s (megabit má-
sodpercenként).
Kiszolgáló - olyan számítógép, amely megosztott erõforrásokat bo-
csát a hálózati felhasználók rendelkezésére.
Közvetlen kábelkapcsolat - két számítógép I/O portjai közötti,
egyszerû kábellel - nem modemmel vagy más illesztõeszközzel -
létrehozott kapcsolat. A közvetlen kábelkapcsolatot legtöbbször
nullmodemkábellel hozzák létre.
Megosztás - erõforrások, például mappák vagy nyomtatók elérhe-
tõvé tétele mások számára.
Megosztásnév - a kiszolgálón lévõ megosztott erõforrás neve. A ki-
szolgálón lévõ minden megosztott mappának van megosztásneve,
amellyel a számítógép-felhasználók hivatkozhatnak rá.
Megosztott erõforrás - bármely olyan eszköz, adat vagy program,
amelyet egynél több másik eszköz vagy program használ. A Win-
dows esetén a megosztott erõforrások a hálózati felhasználók szá-
mára elérhetõvé tett összes erõforrást jelentik, ilyenek például a
mappák, fájlok, nyomtatók és named pipe-ok. A kiszolgálókon lé-
võ, hálózati felhasználók számára elérhetõ erõforrások neve is
megosztott erõforrás.
Megosztott mappa - hálózatban való használatra mások számára
elérhetõvé tett, másik számítógépen található mappa.
Megosztott mappákkal kapcsolatos engedélyek - olyan engedé-
lyek, amelyek a megosztott erõforrások hálózati elérhetõségét
adott felhasználókra korlátozzák.
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Megosztott nyomtató - olyan nyomtató, amely több számítógéprõl
is használható. Például egy hálózati számítógéphez csatlakoztatott
nyomtató megosztható, hogy azt más gépekrõl is lehessen használ-
ni. A megosztott nyomtatót hálózati nyomtatónak is nevezik.
Munkacsoport - számítógépek egyszerû csoportosítása. Célja,
hogy megkönnyítse a felhasználóknak a csoportban lévõ nyomta-
tók és megosztott mappák megtalálását. A Windows munkacso-
portok nem teszik lehetõvé az egy helyrõl felügyelhetõ felhaszná-
lói fiókok és a hitelesítés használatát, mint a tartományok.
Nagy kiterjedésû hálózat (WAN) - területileg egymástól távol lévõ
számítógépeket, nyomtatókat és egyéb eszközöket összekötõ háló-
zat. A nagy kiterjedésû hálózatba kötött eszköz a hálózat bármely
más eszközével kommunikálhat.
Név - a számítógép azonosítója a hálózatban.
Ping - olyan segédprogram, amely ellenõrzi a távoli állomásokkal
létesített kapcsolat állapotát. A ping parancs az ICMP visszhangké-
relem és visszhangválaszcsomagok segítségével állapítja meg,
hogy a hálózat egy adott IP-rendszere mûködik-e. A ping parancs
jól alkalmazható IP-hálózati hiba vagy útválasztók mûködésére
visszavezethetõ hibák diagnosztizálásakor.
Point-to-Point Protocol (PPP) - iparági szabványú protokollkészlet,
amelynek segítségével két egymással összekötött pont között több-
protokollos datagramokat lehet átvinni. A PPP protokollt az 1661-
es számú RFC-dokumentum ismerteti.
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) - ethernet hálózatot
használó felhasználóknak szélessávú kapcsolaton - például DSL
vonal, vezeték nélküli eszköz vagy kábelmodem útján - át az inter-
netre kapcsolását szabályozó elõírás. A PPPoE és egy szélessávú
modem segítségével a helyi hálózatot használók egyedi hitelesített
hozzáférést kaphatnak a nagysebességû adathálózatokhoz. Az
Ethernet és a Point-to-Point Protocol (PPP) protokoll kombinálásá-
val a PPPoE hatékony megoldást jelent arra, hogy minden felhasz-
náló külön kapcsolatot tudjon teremteni a távoli kiszolgálókkal.
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) - a többprotokollos virtu-
ális magánhálózatok (VPN-ek) használatát támogató hálózatkeze-
lési eljárás, amely lehetõvé teszi, hogy a távoli felhasználók egy
internetszolgáltatót felhívva vagy közvetlenül az internetre kap-
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csolódva biztonságosan hozzáférjenek cégük belsõ hálózatához az
interneten vagy egyéb hálózaton keresztül. A PPTP (Point-to-Point
Tunneling Protocol) protokoll bújtatja (más szóval beágyazza) az
IP-csomagokban lévõ, IP, IPX vagy NetBEUI protokollal továbbí-
tott adatokat. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó távolról tud futtat-
ni olyan alkalmazásokat, amelyek mûködése egy adott hálózati
protokolltól függ.
Protokoll - a hálózaton történõ adatküldést meghatározó szabá-
lyok és elõírások gyûjteménye. Ezek a szabályok határozzák meg a
hálózati eszközök által küldött üzenetek tartalmát, formátumát,
idõzítését, sorrendjét és hibakezelését.
Rendszergazda - a Windows XP Professional rendszerben a tarto-
mányvezérlõk és a helyi számítógépek, valamint az azokon lévõ
felhasználói fiókok és csoportfiókok kialakításáért, beállításáért és
kezeléséért, a jelszó-hozzárendelésekért és az engedélyek kiosztá-
sáért felelõs személy, aki a hálózattal kapcsolatos problémák esetén
a felhasználóknak is segítséget nyújt. A rendszergazdák a Rend-
szergazdák csoport tagjai, és teljes hozzáférésük van a tartomány-
hoz vagy a számítógéphez. A Windows XP Home Edition rend-
szerben az a személy, aki a teljes rendszerre érvényes módosításo-
kat hajthat végre a számítógépen, szoftvereket telepíthet, és hozzá-
férési joga van valamennyi fájlhoz. A rendszergazdai fiókkal ren-
delkezõ személynek teljes hozzáférése van a számítógépen lévõ
összes felhasználói fiókhoz.
Sávszélesség - analóg adatátvitel esetén az adott tartomány legna-
gyobb és legkisebb frekvenciája közötti különbség. Az analóg tele-
fonvonal sávszélessége például 3000 Hz, mivel ennyi a különbség
a legkisebb (300 Hz) és a legnagyobb (3300 Hz) frekvencia között,
amelyet a vonal képes átvinni. Digitális adatátvitelt alkalmazva a
sávszélesség bit/másodperc (b/s, angol rövidítéssel bps) értékkel
van kifejezve.
Számítógép-rendszergazda - az a felhasználó, aki a számítógépet
felügyeli. A számítógép-rendszergazda a teljes rendszerre érvé-
nyes módosításokat hajthat végre a számítógépen. Ilyenek például
a programtelepítés, a számítógépen lévõ fájlok elérése, valamint
más felhasználók fiókjainak létrehozása, módosítása és törlése.
Szélessávú átvitel - ezt a kifejezést olyan kommunikációs rendsze-
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rekre, illetve azokkal kapcsolatban használják, amelyeknél az adat-
továbbító közeg (például vezeték vagy optikai kábel) egyidejûleg
több üzenet átvitelére képes. Az egyes üzeneteket a modem külön
vivõfrekvenciákkal modulálja.
Szélessávú kapcsolat - nagy sebességû kapcsolat. A szélessávú
kapcsolat általában 256 kB/s (kilobájt másodpercenként) vagy
nagyobb sebességû. Szélessávú szolgáltatás például a DSL és a
kábelmodem.
Tartomány - számítógépek olyan csoportja, amely egy hálózatrészt
alkot, és közös címtáradatbázist használ. A tartomány felügyelet
szempontjából egy egységet képez, amelyre közös szabályok és el-
járások vonatkoznak. Minden tartománynak egyedi neve van. Az
Active Directory tartomány a Windows hálózat rendszergazdája
által meghatározott számítógépek csoportja. Ezek a számítógépek
közös címtáradatbázist használnak, valamint közös a biztonsági
házirendjük és a más tartományokkal való biztonsági kapcsolatuk.
Az Active Directory tartomány elérhetõvé teszi a tartományi rend-
szergazda által felügyelt központi felhasználói és csoportfiókokat.
Az Active Directory erdõ egy vagy több tartományból áll, amelyek
mindegyike több fizikai helyre is kiterjedhet. A DNS szolgáltatás-
ban a tartomány a DNS-névtérben lévõ bármely fa vagy részfa le-
het. Bár a DNS-tartományok nevei gyakran megegyeznek az
Active Directory tartományneveivel, nem tévesztendõk össze az
Active Directory tartományokkal.
Topológia - hálózati összetevõk közötti kapcsolatok a Windows
rendszerben. Az Active Directory replikációja esetén a topológia a
tartományvezérlõk által az adatok egymás közötti replikálására
használt kapcsolatokat jelenti.
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) - az
interneten elterjedten használt hálózati protokollok olyan csoport-
ja, amely lehetõvé teszi az eltérõ hardverfelépítésû és operációs
rendszerû számítógépeket tartalmazó, egymással összekapcsolt
hálózatok közötti kommunikációt. A TCP/IP a számítógépes kom-
munikációra vonatkozó szabványokat, valamint a hálózatok ösz-
szekapcsolására és az adatforgalom irányítására vonatkozó elõírá-
sokat is tartalmaz.
Tûzfal - hardverbõl és szoftverbõl álló biztonsági rendszer, amely

- 237 -

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK



általában a belsõ hálózat (intranet) jogosulatlan elérésének meg-
akadályozására szolgál. A tûzfal megakadályozza a közvetlen
kommunikációt a hálózatban és az azon kívül lévõ számítógépek
között azzal, hogy az adatforgalmat a hálózaton kívül elhelyezke-
dõ proxykiszolgálón vezeti át. A proxykiszolgáló állapítja meg,
hogy egy adott fájlt biztonságos-e a hálózatra juttatni. A tûzfalat
biztonsági átjárónak is nevezik.
UNIX - hatékony többfelhasználós, többfeladatos operációs rend-
szer, amelyet 1969-ben kezdett miniszámítógépekre fejleszteni az
AT&T Bell Laboratories. A UNIX hordozhatóbb (kevésbé process-
zorspecifikus), mint a többi operációs rendszer, mert C nyelven fej-
lesztik. A UNIX újabb verzióit a University of California at Berke-
ley és az AT&T készítette.
Útválasztó - Windows környezetben olyan hardver, amely segíti a
helyi (LAN) és nagy kiterjedésû (WAN) hálózatok együttmûködé-
sét és összekapcsolhatóságát, valamint lehetõvé teszi eltérõ topoló-
giájú (például Ethernet és Token Ring típusú) helyi hálózatok ösz-
szekapcsolását. Az útválasztók a csomagfejlécet egy LAN-szeg-
mensnek feleltetik meg, és kiválasztják a legjobb útvonalat a cso-
mag számára a hálózat optimális mûködése érdekében.
Ügyfél - más számítógéphez vagy programhoz csatlakozó, illet-
ve annak szolgáltatásait igénybe vevõ számítógép vagy prog-
ram. Ügyfélnek nevezik azt a szoftvert is, amely képessé teszi a
számítógépet vagy programot arra, hogy kapcsolatot létesítsen.
Helyi hálózatban (LAN) vagy az interneten olyan számítógép,
amely egy másik számítógép (a kiszolgáló) megosztott hálózati
erõforrásait használja.
Vendégfiók - a Windows operációs rendszert futtató számítógé-
pek beépített felhasználói fiókja, amelyet akkor használnak beje-
lentkezésre, ha a felhasználónak nincs felhasználói fiókja az
adott számítógépen vagy tartományban, illetve azokban a tarto-
mányokban, amelyeket megbízhatónak minõsít a számítógép
tartománya.
VoIP (Voice over Internet Protocol - hangátvitel IP-protokollal)
Hangadatok helyi (LAN) vagy nagy kiterjedésû (WAN) hálózaton,
illetve az interneten keresztül TCP/IP-csomagok segítségével való
továbbításához használt módszer.
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A számítógépes hálózat elõnyei, fogalma

Erõforrás megosztás - a legfontosabb szempont. Az adatbázisok elér-
hetõvé tehetõk több helyrõl. A drága hardver elemek megosztha-
tók a felhasználók között.
Kommunikációs eszköz - fontossága egyre nõ. Az egyik közismert
példája az elektronikus levelezés.
Nagyobb megbízhatóság elérése - központilag figyelemmel kísérhetõ a
hálózat mûködése, forgalma, a hibák felderítése és elhárítása haté-
konyabban elvégezhetõ. Ezt közös néven hálózat menedzsment-
nek hívjuk.
Terheléselosztási funkció - megelõzhetõ az egyes számítógépek túl-
terhelése alkalmazások, adatbázisok másik számítógépre történõ
áthelyezésével.
Rendszerteljesítmény fokozatosan növelhetõ - a meglévõ de már elavult
számítógépeket nem kell kidobni, hanem melléjük beállíthatók
újabbak, amelyek átveszik a feladatok egy részét.
A számítógépes hálózat meghatározása - autonóm számítógépek
összekapcsolt rendszere. Olyan függõségben lévõ vagy függet-
len számítógépek egymással összekapcsolt együttese, amelyek
abból a célból kommunikálnak egymással, hogy bizonyos erõ-
forrásokon osztozkodhassanak, egymásnak üzeneteket küld-
hessenek, illetve terhelésmegosztást vagy megbízhatóság növe-
kedést érjenek el.

A hálózatok csoportosítása

A csoportosítás mindig egy kiemelt tulajdonság alapján történik,
de csak ezek összességében vizsgálható korrektül a hálózat.

Területi kiterjedés alapján:
LAN (Local Area Network) - kis kiterjedésû hálózat, loká-
lis (helyi) hálózat. Jellemzõje az egyedi kábelezés, gyors
adatátvitel. Kiterjedtsége az 1 szobától néhány kilométerig
terjed.
MAN (Metropolitan Area Network) - városi méretû hálózat.
Egész város(oka)t átölelõ földrajzi kiterjedéssel rendelkezik,
technológiailag mégis a LAN-hoz áll közelebb.
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WAN (Wide Area Network) - nagytávolságú hálózat. Kiterjedé-
se pár kilométertõl kezdve az egész Földre is kiterjedhet. Általá-
ban több szervezet birtokában van.

Zárt és nyílt rendszerek:
Zárt rendszer - egységeit csak a gyártó által ismert módon lehet
hálózatba kötni. Minden egység egy gyártótól van.
Nyílt rendszer - általános érvényû szabályokat és ajánlásokat
követ. Eszközei több gyártótól származnak, tehát viszonylag
hardver független.

Átviteli módszer alapján:
Alapsávú (Baseband) - modulálatlan jeleket továbbít, tehát az
átviteli közegben haladó jel frekvenciája közel azonos a bitsoro-
zat frekvenciájával. Telepítése olcsó, csak rövid távra alkalmaz-
ható. Általában LAN-okhoz használják.
Szélessávú (Broadband) - az adatátvitel modulált, tehát a vivõ
frekvenciája jóval nagyobb, mint a bitsorozat frekvenciája. Az
átvitelre használható sávot több logikai csatornára osztják.

Topológia alapján:
Bus (sín) - a gépek egy közös átviteli közegre csatlakoznak.
Ring (gyûrû) - a gépek egy gyûrûre vannak felfõzve.
Star (csillag) - minden gép csak a központi géppel van összekötve.
Tree (fa) - bármely két összekötött gép között egy és csak egy út-
vonal van.
Mesh (hálós) - minden gép minden géppel egyedileg össze van
kötve.
Részben összefüggõ - a teljes összekötésbõl elhagyunk né-
hány ágat.
Átviteli sebesség alapján:

Lassú (~30 kbit/s) - általában telefonvonalakat használnak az
adatátvitelre.
Közepes (~1-20 Mbit/s) - a LAN-ok többsége ebbe a kategó-
riába sorolható. Pl.: az Ethernet 10 Mbit/s, Token Ring 16
Mbit/s.
Nagy sebességû (~50 Mbit/s fölött) - sokáig speciális célokra
használták, de manapság a 100 Mbit/s-os lokális hálózatok ter-
jednek el. Jó példája az üvegszálra épülõ FDDI (Fiber
Distributed Data Interface) nevû hálózat.
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Kommunikáció iránya szerint:
Simplex (csak egyirányú) - az egyik állomás csak az adó a má-
sik csak a vevõ.
Fél duplex (váltakozó irányú) - mindkét irányban megengedett
az adatátvitel, de egy idõben csak az egyik irányban élhet.
Duplex (kétirányú) - mindkét állomás egyszerre lehet adó
és vevõ is.

Közeghozzáférés szerint:
Véletlen átvitelvezérlés - egyik állomásnak sincs engedélyre
szüksége az üzenettovábbításhoz, adás elõtt csak az átvivõ kö-
zeg szabad voltát ellenõrzi. Tipikus megvalósítása a CSMA/CD
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), azaz
csatorna figyelõ többszörös hozzáférés ütközés detektálással.
Osztott átvitelvezérlés - csak egy állomásnak van joga adni, de
ez a jog az állomások között körbe jár. Ezt alkalmazzák a ve-
zérjelet továbbító ( token = vezérjel) - token passing - módszer
esetén. A vezérjelet birtokló állomás adhat. Megkülönbözte-
tünk vezérjeles gyûrû (token ring) és vezérjeles sín (token bus)
topológiát.
Központosított átvitelvezérlés - egy kitüntetett állomás foglal-
kozik az átviteli jogok kiosztásával.

Kapcsolási technika alapján:
Vonalkapcsolt - a kommunikáló állomások között állandó kap-
csolat épül ki az adás idejére. Jó példája a telefon.
Üzenetkapcsolt - a két állomás között az átviteli hálózat tárolva
továbbító - store and forward - számítógépekbõl áll, ezek továb-
bítják az üzeneteket egy címinformáció alapján. Az üzenet hosz-
sza nem korlátozott. Hasonlít a postai csomagküldéshez.
Csomagkapcsolt - hasonlít az üzenetkapcsolthoz, csak a csomag
mérete maximált, ezért az üzeneteket csomagokra (packet) kell
darabolni.
Összeköttetés nélküli - a csomag átvitelét az un. datagram (táv-
irat) service végzi. Ezek a csomagok rendelkeznek a forrás és cél
gépre vonatkozó címinformációkkal. A csomagok érkezési sor-
rendje is változhat. Bonyolult az érkezõ csomagok összerakása.
Virtuális összeköttetés - a csomagok átvitelét egy un. virtuális
áramkör (virtual circuit) biztosítja. Ez egy hívás után felépülõ

- 241 -

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK



logikai összeköttetés, amely a bontásig fennáll, tehát a csoma-
gok ezen a rögzített adatúton jutnak el a célba. Nem használ tel-
jes címzést, csak az adatáramkör azonosítóját.

A hálózat rétegei

A tervezés és megvalósítás könnyítésének érdekében a hálózatokat
rétegekre (layer) osztják. Azonos szintû rétegek csak egymással kom-
munikálhatnak. E kommunikáció szabályai a protokollok. A teljes át-
vitelben több ilyen is részt vesz, ezek egymást követõ halmazát proto-
koll stack-nek nevezzük. Az elküldött üzenet egy ilyen protokoll stack-
en megy végig, míg elér az átvivõ közeghez. Minden egyes protokoll
saját információval egészíti ki az áthaladó csomagot. A felsõbb réteg az
alatta lévõ réteg szolgáltatásait használja. A rétegek közötti elemi mû-
veleteket egy interface definiálja. A rétegek és protokollok halmazát há-
lózati architektúrának hívjuk. A rétegekre a következõ megállapítások
érvényesek: ne legyen túl sok és túl kevés, határai könnyen definiálha-
tók és határozottak legyenek, hasonló feladatokat azonos szint végez-
ze el és egy szint belsõ változásai ne érintsék a többit.

Az ISO/OSI modell - a számítógép hálózatok - a megvalósításuk
bonyolultsága miatt - tehát rétegekre osztódnak. Felmerül a kérdés,
hogy mik legyenek az egyes rétegek feladatai és azok határai hol le-
gyenek? Több világcég megalkotta a saját elképzelései alapján a sa-
ját hálózati architektúráját, de az eltérések miatt egységesíteni kel-
lett, amit csak nemzetközi szinten lehetett megoldani. Ez a szerep az
ISO-ra (International Standard Organization - Nemzetközi Szab-
ványügyi Szervezet) hárult. Ez a szervezet nem csak a számítástech-
nikában, hanem az élet más területein is igyekszik szabványokat te-
remteni. A hálózatokra vonatkozó rétegmodellt 1980-ban fogalmaz-
ta meg OSI (Open System Interconnection) néven. Ez viszont nem
szabvány, hanem csak egy ajánlás. Mindössze csak azt mondja meg,
hogy milyen rétegekre kell osztani egy hálózatot és ezen rétegeknek
mi legyen a feladatuk. Nem kötelezõ betartani. A megvalósított
rendszerekben egyes rétegei szinte teljesen üresek, másokat tovább
kellett osztani zsúfoltságuk miatt. Sok hiányossága ellenére a mai
napig alapnak tekintik a gyártók. Az OSI referencia modell szerint
egy hálózatot 7 rétegre osztunk.
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Az adatátvitellel foglalkozó rétegek:
A fizikai réteg - a bitek kommunikációs csatornára való kibo-
csátásáért felelõs. Biztosítania kell, hogy az adó által küldött je-
leket a vevõ is azonosként értelmezze. Tipikus villamosmérnöki
feladat a tervezése.
Az adatkapcsolati réteg - alapvetõ feladata a hibamentes átvitel
biztosítása a szomszéd gépek között, vagyis a hibás, zavart, tet-
szõlegesen kezdetleges átviteli vonalat hibamentessé transzfor-
málja az összeköttetés fennállása alatt. Az adatokat adatkeretek-
ké (data frame) tördeli, továbbítja, a nyugtát fogadja, hibajaví-
tást és forgalomszabályozást végez.
A hálózati réteg - a kommunikációs alhálózatok mûködését ve-
zérli, feladata az útvonalválasztás forrás és célállomás között.
Ha az útvonalban eltérõ hálózatok vannak, akkor fregmentálást,
protokoll átalakítást is végez. Az utolsó olyan réteg, amely isme-
ri a hálózat topológiáját.
A szállítási réteg - feladata a végpontok közötti hibamentes
adatátvitel biztosítása. Már nem ismeri a topológiát, csak a két
végpontban van rá szükség. Feladata az összeköttetések felépí-
tése, bontása, csomagok sorrendbe állítása.

A logikai összeköttetéssel foglalkozó rétegek:
A viszonyréteg - lehetõvé teszi, hogy két számítógép fel-
használói kapcsolatot létesítsenek egymással. Jellegzetes fel-
adata a logikai kapcsolat felépítése és bontása, párbeszéd
szervezése. Szinkronizációs feladatokat is ellát, ellenõrzési
pontok beépítésével.
A megjelenítési réteg - az egyetlen olyan réteg, amely meg-
változtathatja az üzenet tartalmát. Tömörít, rejtjelez (adatvé-
delem és adatbiztonság miatt), kódcserét (pl.: ASCII -
EBCDIC) végez el.
Az alkalmazási réteg - széles körben igényelt szolgáltatásokat
tartalmaz. Pl.: fájlok gépek közötti másolása.

LAN hálózatok

Ha hálózatban dolgozunk, akkor azt elsõsorban egy LAN része-
ként tesszük, ami kapcsolódhat egy nagyobb hálózathoz (MAN,
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WAN). Legfontosabb jellemzõi: kis kiterjedés (1 szoba -10 km), egye-
di kábelezés (kicsik a távolságok), nagy átviteli sebesség és hogy vál-
lalati nagyságrendû feladatok megoldására szervezõdik. Kiépítése vi-
szonylag olcsó, a hardver és szoftver támogatottsága bõ. Ebbe a kate-
góriában a kis vállalkozástól kezdve a több száz fõs vállalat is megta-
lálhatja a megoldást. Ebben a kategóriában is felvetõdött a szabvá-
nyosítás kérdése. Ebben nagy szerepet játszik az amerikai IEEE
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) szervezet. A szab-
ványait 1985-ben adta ki, összefoglaló nevük IEEE 802. A lokális há-
lózatok az ISO/OSI rétegmodellben csak az elsõ két szintet ölelik fel.
Nekik nem kell nagy hálózat, nincs útválasztási probléma, csak szom-
szédos gépeket kötnek össze. A szabvány lehetõvé teszi további háló-
zati hardver elemek szabványosítását is. Ennek elsõ jele volt az FDDI
nevû, 100 Mbit/s sebességû, optikai szálas hálózat szabványosítása.
Mûködési módja a vezérjeles gyûrû. Ezek a hálózatok jelentik a klasz-
szikus hálózatokat. Az élet azonban továbblépett, és mára kérdéssé
vált a nem üvegszálas mégis gyors (100 Mbit/s) rendszerek kifejlesz-
tése. Az IEEE is foglalkozott ezekkel és két megoldás is született:

100 Mbit/s Fast Ethernet (100BASE-T) - a rendszer az eredeti
Ethernet minden tulajdonságát megtartotta, csak a keretek átviteli
sebességét emelte 100 Mbit/s-ra. Átviteli közege lehet csavart ér-
pár, optikai kábel.
100VG-AnyLAN rendszer - a rendszer a sebességen kívül változ-
tatott a közeghozzáférésen. A központi hub egy igény szerinti pri-
oritást alkalmaz. 100 Mbit/s-os sodort érpáron is mûködik,
Ethernet és Token Ring kereteket is tud továbbítani.

A hálózat hardver eszközei

Nézzük a hálózatokat egy kicsit a hardver, ezen belül elõször a ká-
belezés szempontjából. Milyen kábelfajtákat alkalmaznak a számító-
gép hálózatokban?

Az átvivõ közeg elemei:
Koaxiális kábel - középen tömör rézhuzal, ezt egy szigetelõ ré-
teg veszi körül, majd erre egy árnyékoló fémréteg jön, majd egy
újabb szigetelõ. Jellemzõje a hullámimpedancia (lezárás ellenál-
lása). Szabványos értékek: 50, 75, 93 Ohm. Lehet alapsávú és
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szélessávú átvitelre is használni. T csatlakozót (vékony koax
esetén) vagy un. vámpír csatlakozót (vastag koax esetén) alkal-
maznak a számítógép csatlakozásánál. Elõnye a nagy sávszéles-
ség, nagy távolság, zajérzéketlenség. Viszont lehallgatható,
rendkívül sérülékeny és nehézkesen szerelhetõ.
Sodrott érpár - két szigetelt, egymással összecsavart rézhuzal-
ból áll. Lehet árnyékolatlan (UTP, Unshielded Twisted Pair) illetve
(STP, Shielded Twisted Pair) felépítésû. Könnyen szerelhetõ,
strukturált, egyszerûen bõvíthetõ. Zajérzékeny, limitált a sáv-
szélessége, valamint lehallgatható.
Optikai kábel - az információt egy üvegszálban meglévõ vagy
éppen hiányzó fénysugár hordozza. A fénysugár az üvegszál
belsejének és külsejének eltérõ törésmutatója miatt nem tud a
közegbõl kilépni. Egy üvegszálban egyszerre csak egy irányban
mehet az információ, ezért a duplex összeköttetéshez két szálra
van szükség. Elõnyei: érzéketlen az elektromágneses zavarokra,
nagy sávszélességû, nagy távolság hidalható át, nem hallgatha-
tó le. Hátránya: drága, nehéz javítani és szerelni.
Infravörös, lézer, mikrohullámú, mûholdas átvitel - általában
speciális igényeket elégítenek ki, mint pl.: földrajzi akadályok
(folyó), távolságok (földrészek) áthidalása.

Hálózati kártya:
A hálózati kártya teszi lehetõvé, hogy a hálózat fizikai közegéhez

(legtöbbször kábelezés) kapcsoljuk a számítógépünket. Magyarorszá-
gon elsõsorban az Ethernet hálózatok terjedtek el Sok gyártója léte-
zik, de a szabványosítás miatt bármelyik összekapcsolható egymás-
sal. Nincs viszont szabványosítva a számítógép - hálózati kártya felü-
let, ezért gyártóspecifikus drivert (meghajtó program) kell használni a
kártya mûködtetésére.

Manapság LAN-jainkat egy nagyobb hálózathoz, általában egy
WAN-hoz kapcsoljuk, ezért szükségessé válik olyan eszközök hasz-
nálata, amelyek ezen kapcsolatokat magvalósítják.

Repeater (jelismétlõ) - egyszerû jelerõsítést végez, azaz a fizikai
méretkorlátok átlépését oldja meg. A beérkezõ jeleket újra digitali-
zálja, így a jeltorzulást is kiküszöböli. Nem oldja meg viszont az
idõkorlátok (távolságból adódó) és a forgalomtorlódás problémá-
ját. Az OSI modell 1. szintjén dolgozik.
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Bridge (híd) - egy tárolva továbbító eszköz. Beolvassa a teljes kere-
tet, ellenõrzi, majd a célállomás hálózatába továbbítja és így nem
terheli a többi hálózati részt. Feloldja az idõkorlát problémáját.
Csak azonos típusú hálózatok köthetõk össze vele, mint pl.:
Ethernet Ethernettel. Az OSI modell 2. szintjén dolgozik.
Router (forgalomirányító) - ellátja a bridge funkcióját, emellett
azonban útvonalválasztást is végez. Emiatt képes eltérõ típusú há-
lózatokat is összekapcsolni. Az OSI modell 3. szintjén dolgozik.
Gateway (átjáró) - a teljes OSI modellt átfogja és bármelyik szinten
képes protokoll átalakítást végezni.

Hálózati architektúrák és operációs rendszerek

Ha szétnézünk a számítógépes hálózatok világában sokféle háló-
zati operációs rendszerrel találkozunk. A legfontosabb termékek ma-
napság a Novell cég Netware, a Microsoft Windows termékei, és a
különbözõ Unix rendszerek. Csoportosíthatjuk a hálózati operációs
rendszereket úgy is, hogy a hálózatba kötött gépek milyen feladatot
látnak el.

Hoszt-terminál alapú hálózatok - a hálózat magját egy vagy
több, egymással összeköttetésben lévõ központi számítógép
(host) alkotja. Itt fut az operációs rendszer. Ehhez kapcsolódnak
hozzá az intelligencia nélküli terminálok, amelyek egy billentyû-
zetbõl és egy képernyõbõl állnak. Ezen a hálózattípuson futnak a
legbonyolultabb és legrégebben fejlesztett rendszerek. Jellemzõ-
jük a nagy tudás, de bonyolultságuk miatt szakképzett munka-
társakat igényelnek.
Egyenrangú (peer to peer) hálózatok - a hálózatba kötött számí-
tógépek közül bármelyik lehet kiszolgálója a többinek, amelyek
a felajánlott erõforrást beépíthetik a saját rendszerükbe. Általá-
ban LAN-ok kialakításánál alkalmazzák, ahol viszonylag kevés a
gép, a hálózati forgalom kicsi. Elõnyei az olcsóság, egyszerûség.
Hátránya a kis kapacitás, nagy feladatok elvégzéséhez nem vagy
korlátozottan használhatók. Tipikus képviselõje a Windows ala-
pú rendszerek.
Szerver-kliens hálózatok - ötvözik a peer to peer hálózatok olcsósá-
gát, egyszerûségét a host-terminál hálózatok nagy teljesítõképessé-

- 246 -

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK



gével. Ebben a hálózatban találunk kiemelt számítógépet (szerver),
amely csak a kérések kiszolgálásával van elfoglalva. Itt fut a háló-
zati operációs rendszer. Az alkalmazói programok futtatása a kliens
gépek feladata. A felhasználó által megfogalmazott kérések az al-
kalmazói programon keresztül eljutnak a szerver operációs rend-
szeréhez, amely ezen kéréseket kiszolgálja.
Elõnye: nem kíván nagyon komoly hardvert, gyors a kiszolgálás
sebessége, üzemeltetése olcsó, nagy a szoftver ellátottság. Hátrá-
nya: az alkalmazói program a kliens gépen fut, így nagy a hálóza-
ti forgalom. Tipikus képviselõi: Novell Netware, Windows NT
rendszerek.

A Netware rendszer alapfogalmai

A Netware rendszer a Novell cég terméke. A cég USA-ban, Utah ál-
lamban található. Felemelkedését a PC-k elterjedésének köszönhette.
Elõször hozott ki igazán hatékony, az Intel processzorok védett üzem-
módját is felhasználó LAN operációs rendszert. Évente jelenik meg
újdonságokkal, mára a LAN hálózatok nagy többsége Netware alapú.
A legújabb terméke a Netware 6.5 hálózati operációs rendszer. Ennek
megértéséhez viszont ismerni kell a korábbi verziók alapjait. A
Netware a szerver-kliens architektúrára épül, tehát minden hálózatban
találunk legalább egy szervert és azokat a gépeket, amiket kiszolgál.
A kiszolgált gép a workstation. A szerver védhetõ áramkimaradás
esetén az un. UPS (Uninterruptible Power Supply-szünetmentes áramfor-
rás) rendszerrel. A hálózat elemei a következõk:

Szerver (hálózati kiszolgáló) - a szerver a hálózat kiszolgálója.
Három fõ feladatot lát el: a fájlok tárolása és hozzáférések (egyedi,
osztott) kezelése , a fájlok védelme az illetéktelen külsõ behatolók-
tól és a hálózat felhasználóitól, illetve a hálózati nyomtatás. A
Netware rendszerekben a fõ funkciót végzõ feladat szerint nevezik
a szervereket: fájl szerver, print szerver. A szerverek többsége csak
hálózati kiszolgálást végez, ezek az un. dedikált szerverek. Ameny-
nyiben tud alkalmazást is futtatni, akkor nem dedikált szervernek
hívjuk. A szerveren fut a hálózati operációs rendszer.
Munkaállomás (workstation) - itt fut az alkalmazás, ezek a gépek
használják a hálózat erõforrásait. Operációs rendszerük sokféle le-
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het. Leggyakoribbak: DOS, Windows, Windows 95, OS/2, sõt
Apple Macintosh is lehet. A munkaállomás a hálózati kártyán ke-
resztül éri el a hálózatot. Ha egy munkaállomás egy szerverre be-
jelentkezik, ott egy logikai azonosító számot kap, ez a connection
number . Ezt egészen a kilépésig birtokolja, a rendszer ezen a szá-
mon azonosítja a gépet és a felhasználót.
UPS (szünetmentes áramforrás) - a szerver tartalmazza a hálózat
számára fontos adatokat és programokat. Egy pillanatnyi áram-
szünet is végzetes lehet egy munkanapon. Adatok veszhetnek el,
a feldolgozást újra kell kezdeni, stb. A legtöbb munkahelyen a
szerverek általában folyamatos üzemben mûködnek, tehát azokat
nem kapcsolják ki. Így potenciálisan ki vannak téve az áramszü-
netnek. Ennek kivédésére alkalmazzák ezeket az eszközöket. Sok
fajtájuk létezik az egyszerû kiépítéstõl a bonyolultig. A mai mo-
dern UPS-ek terheléstõl függõen kb. 20-25 percig bírják az áram-
kimaradást. Áramszünet esetén hangjelzéssel is tudtára adják a
rendszergazdának (hálózatfelügyelõ személy) vagy operátornak,
esetleg a közelben tartózkodó személynek az áramszolgáltatás hi-
ányát. A hangjelzésen kívül adatkapcsolatban is állhatnak a szer-
verrel, ami azt eredményezi, hogy a rendszergazda nélkül le tud-
ja állítani a hálózati operációs rendszert, ha elfogyott a tápjuk. A
rendszer biztonsága így még nem mondható teljesnek. A megbíz-
hatóság növelése érdekében születtek megoldások. Ezekbõl néz-
zük meg a legfontosabbakat:
SFT I. (System Fault Tolerance) - a merevlemezen a FAT-tábla és a
könyvtár struktúra duplán van tárolva. Másik tulajdonsága, hogy
a menet közben keletkezõ hibákat kiszûri és a merevlemezen egy
általa fenntartott szabad helyre írja az adatokat. Ezt a területet hív-
juk Hot Fix-nek.
SFT II. Winchester tükrözés - a merevlemez mechanikai alkatré-
szei miatt sérülékeny. A rendszer két diszket használ, mindkettõre
ugyanazt írja fel és az egyik kiesése esetén a másikról visszanyer-
hetõk az adatok. Ennek a módszernek a neve: mirroring. Ilyenkor a
diszkek egy közös vezérlõ kártyához kapcsolódnak. A másik meg-
oldás esetén a vezérlõ kártyából is kettõt használnak, ezt hívjuk
duplexing-nek.
SFT III. Szerver tükrözés - amennyiben tökéletes biztonságot
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akarunk, akkor megduplázhatjuk a szervert magát. A két szerver
között egy nagy sebességû kapcsolat van. Ennek neve: MSL
(Mirrored Server Link). Ezen történik a két szerver kommunikáció-
ja. Ez a megoldás drága, hiszen a hardver elemeket duplán kell
megvásárolni.
TTS (Transaction Tracking System) Tranzakció Követés Mentés
hiba esetén visszaállítás - adathibák megelõzésére használják.
Adatbázisok esetén jelent problémát, hogy több egybefüggõ részt
kell módosítanunk egyszerre. Ezt a mûveletet nevezzük tranzakci-
ónak. Ha e közben fellép egy hiba, akkor a régi adatok elveszhet-
nek. A TTS a tranzakció elõtt készít egy másolatot az adatbázisról
és azt csak akkor dobja el, ha a tranzakció sikeres volt.

A Novell hálózati operációs rendszere

A Novell cég NetWare hálózati operációs rendszerei szerver alapú
helyi hálózatok kialakítását teszik lehetõvé. Ennél a hálózattípusnál a
hálózati szolgáltatásokat az erre a célra üzembe állított kiszolgáló(k)
- szerver(ek) - biztosítják. A hálózat használói saját gépeikkel ügyfél-
ként (kliensként) csatlakoznak a hálózathoz. A kliensgépeken minden
felhasználó a saját operációs rendszerével dolgozik, a hálózat haszná-
latához egy - az adott operációs rendszerhez készült, szintén a Novell
által készített - kliensszoftverre van szüksége. A szervereken a háló-
zati operációs rendszer valamelyik NetWare változat mûködik.

A Novell NetWare - A NetWare 6 hatékony és egyszerû utat kínál
a felhasználó számára alkalmazások futtatására, információ szerzésé-
re, feldolgozására és megosztására egy megbízható és biztonságos
környezetben. A NetWare igen fejlett operációs rendszer (Network
Operating System, NOS), amely sokoldalú szolgáltatásokat nyújt, a
fájlkezeléstõl és nyomtatástól kezdve egészen az adatmentésig és be-
épített elektronikus postáig; moduláris felépítésének köszönhetõen
pedig egyszerû további szolgáltatásokat vásárolni és beépíteni. Szer-
ves részét képezi a terméknek a hálózati operációs rendszerek hét
kulcsfontosságú szolgáltatása; a fájlkezelés, a nyomtatás, a címtár-
szolgáltatások, a biztonság, az üzenettovábbítás, a hálózat-felügyelet
és a többprotokollos útválasztás. Hatékonyan mûködik együtt a töb-
bi hálózati operációs rendszerrel, így könnyen kezelhetõ egy UNIX,
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Windows, Mac rendszerekbõl álló vegyes hálózat is. Lényeges elõre-
lépés a NetWare korábbi verzióihoz képest, hogy a natív fájlhozzáfé-
rési protokollok használatával a Windows, Macintosh, UNIX, Linux
és webes kliensek, illetve munkaállomások hozzáférhetnek a
NetWare-szervereken tárolt fájlokhoz anélkül, hogy speciális Novell-
kliensszoftverre lenne szükség.

A Netware 6 új szolgáltatásai az Internetes szabványok adaptálá-
sával a hálózati kommunikáció hatékonyságát növelik: a Novell
iFolder adatszinkronizációs technika a mobil felhasználókat segíti, az
iPrint segítségével pedig a világ bármely helyén levõ nyomtatóra
nyomtathatunk. A NetWare Web Access egy portál-keretrendszer,
amellyel a felhasználók az összes hálózati erõforrást - fájlokat, nyom-
tatókat, e-mailt, naptárat, a céges címjegyzéket stb. - egyszerûen elér-
hetik egy portálszerû böngészõs felületen keresztül. A Novell portál-
és címtártechnológiájával a felhasználói erõforrások elérése egyszerû-
en szabályozható és felügyelhetõ.

Megfelelõen elõkészített rendszerlemez, vagy egy winchesteren ta-
lálható alkönyvtár állományai (IPX, NETX, stb.) segítségével csatla-
kozhatunk a hálózathoz. A hálózati prompthoz (F:\Login) be kell ír-
ni a Login parancsot, esetleg a szerver nevét, majd végül a felhaszná-
ló hálózati nevét. Enter után a jelszót kell megadni - ha van (a jelszó
nem látszik gépeléskor). Ezután a megszokott DOS, NC, WIN, stb.
parancsokat és programokat tudjuk használni, feltéve, hogy van jo-
gunk hozzá. A munka befejezése után ki kell jelentkezni a hálózatból
a Logout parancs segítségével. Amennyiben több szerveren voltunk,
de csak valamelyikrõl akarunk lelépni, akkor a Logout szerver_név
paranccsal tehetjük ezt meg. További parancsok:

Login Gimi1/Guest - a Gimi1-es szerverre beléptet Guest néven
Logout - kilépés a megadott (vagy az összes) szerverrõl
Slist - a hálózaton található szerverek nevét írja ki
Userlist - bejelentkezett felhasználók listáját adja meg
Setpass - jelszócsere
Whoami - azonosság ellenõrzés
Caston - üzenetek vételének engedélyezése
Castoff - üzenetek vételének tiltása
Send - üzenet küldése egyéneknek, csoportoknak
Purge - törölt állományok végleges törlése
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Salvage - logikailag törölt állományok visszanyerése
Capture - hálózati nyomtatás aktivizálása
Endcap - helyi nyomtatás visszaállítása
Rights - jogok lekérdezése, kiírása a képernyõre az aktuális al-
könyvtárra vonatkozóan. Ezeket a jogokat két összetevõ határozza
meg, a csoport és az egyéni jog. Ezek a következõk lehetnek:

Access Control - hozzáférési, ellenõrzési jog
Create - létrehozási jog
Erase - törlési jog
File Scan - keresési jog
Modify - módosítási jog
Read - olvasási jog
Write - írási jog
Supervisory - rendszergazdai jog

Amennyiben egy alkönyvtárban megvan a módosítási jogunk, ak-
kor a Flag (vagy Dirflag) paranccsal megoszthatóvá tehetünk egy
állományt (Sharable) esetleg írásvédetté egy alkönyvtárt, stb. Alap
jogként a File scan (Keresés) és Read (Olvasás) jogot szokás megadni
az általánosan elérhetõ könyvtárak esetében (Például F:\PUBLIC).
A Novell és a Windows NT hálózatok megfelelõ beállítás esetén

együtt tudnak dolgozni, képesek használni egymás erõforrásait. Akár
arra is van lehetõségünk, hogy egy Windows munkaállomásról meg-
felelõ névvel bejelentkezzünk a Novell hálózatba.

A UNIX hálózati operációs rendszer

A Unix nem egy új operációs rendszer. Régóta stabilan jelen van a
számítástechnikai világban. Hosszú ideig az egyetemi, kutatói szférá-
ban volt egyeduralkodó, majd egyre újabb és újabb területeket (ban-
ki, vállalati, adatfeldolgozó szféra) hódított meg. Elsõ változatát 1969-
ben Ken Thomson és Dennis Ritchie készítette, az AT&T Bell Labora-
tóriumában, egy PDP-7 típusú számítógépre. A rendszer magját 1973-
ban átírták C nyelvre - ennek köszönheti a Unix mind a mai napig
legnagyobb elõnyét, a könnyû hordozhatóságot. Az egyes felhaszná-
lók azonosítására a "login név" (account) rendszert használja a Unix:
minden felhasználónak van egy azonosítója és jelszava. A finomabb
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hozzáférés-hierarchia kialakítása érdekében a felhasználókat csopor-
tokba oszthatjuk: minden felhasználónak van egy elsõdleges csoport-
ja, és ezen kívül tartozhat még más csoportokhoz is. Léteznek kitün-
tetett felhasználónevek is, illetve legalább egy, amelyik minden rend-
szerben megvan: ez a "root" felhasználó, a rendszergazda azonosító-
ja, aki felelõs az adott rendszer karbantartásáért és üzemeltetéséért, és
akinek a rendszeren "mindent szabad": õ az, akinek a rendszer egé-
széhez hozzáférése van.

Az AT&T kezdetben ingyen az amerikai egyetemek rendelkezésé-
re bocsátotta a Unix forráskódját, így tíz éven belül százezer fölé
emelkedett a mûködõ Unix rendszerek száma. A gyors terjedésnek
azonban jelentkeztek a hátulütõi is: senkinek nem volt ellenõrzése a
forráskód, a rendszer egysége felett, így számos helyi módosításokon
alapuló változat alakult ki, amelyek közül a két legjelentõsebb a
Berkeley egyetemen kifejlesztett BSD Unix, illetve az AT&T "hivata-
los" változata, a System V (System Five), amelyet a Unix System
Laboratories fejleszt tovább. Ezen fõ változatok mellett számos ki-
sebb-nagyobb alváltozat van forgalomban még napjainkban is. Mivel
a Unix nagyon könnyen hordozható, már elég korán megszülettek az
Intel PC alapú Unixok is, elõször csak oktatási célokra (pl. a már 286-
oson mûködõ XENIX), majd megjelentek a már komoly munkára is
képes verziók.

A Linux hálózati operációs rendszer

Amikor a Unix még csak az egyetemi és akadémiai szférában volt
közismert, kialakult körülötte egy hatalmas programkörnyezet: min-
den egyetem, kutatóintézet elkészítette saját megoldásait felmerülõ
számítástechnikai problémáira (a szövegszerkesztéstõl, táblázatkeze-
léstõl kezdve a mindenféle apró segédprogramokon keresztül a kü-
lönbözõ fordítóprogramokig), és mivel ezek az intézmények non-pro-
fit szervezetek voltak, elkészült szoftvereiket publikussá, ingyenesen
elérhetõvé tették. Már csak egy olyan operációsrendszer-mag hiány-
zott, amely nem tartalmaz szerzõi jogvédelem alá esõ programrésze-
ket. Ennek megírását kezdte el helsinki egyetemista korában Linus
Torvalds, hogy aztán több száz segítõjével együtt létrehozza azt, amit
ma Linux-ként ismerünk: egy teljes, szabad operációs rendszert, bár-
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ki 386-os (és kompatibilis) PC-jére. Bár Linus Torvalds egyedül kez-
dett hozzá operációs rendszere elkészítéséhez, ma már a Linux oly
sokfelé ágazott és akkorára nõtt, hogy õ maga már leginkább csak ko-
ordinálja a fejlesztéseket. A Linux jogi értelemben nem UNIX tehát,
leghelyesebb volna Unix-klónnak nevezni.

A Linux - a DOS-tól eltérõen - valódi többfeladatos (multitask-
ing) operációs rendszer. Kihasználva az Intel 80386 processzor
nyújtotta fejlett tár és taszkkezelési lehetõségeket, valódi idõosz-
tásos környezetet biztosít. A Linux, eltérõen a PC-n futó más ope-
rációs rendszerektõl, nem csak többfeladatos, ahol egy felhaszná-
ló egyidejûleg több programot futtathat (mint például a MS-
Windows és az OS/2), hanem többfelhasználós is, vagyis egyide-
jûleg több felhasználó használhatja ugyanazt a rendszert, és
mindegyikük akár több programot is futtathat. Ennek megvalósí-
tásához azonban szükség volt néhány új fogalom, koncepció be-
vezetésére: Rögtön elsõ problémaként jelentkezik az, hogy egy
PC-nek csak egy billentyûzete, és (kevés kivételtõl eltekintve)
csak egy monitora van, amit értelemszerûen egyszerre csak egy-
valaki használhat. A Unix filozófia minden egyes bejelentkezett
felhasználóhoz hozzárendel egy úgynevezett terminált: egy ter-
minál pedig egy billentyûzet + megjelenítõ egység (leggyakrab-
ban szöveges display) együttesét jelenti. Az adott Unix-os géphez
legközvetlenebbül csatolt terminált (Linux esetén a gép saját bil-
lentyûzetét és monitorát) konzol terminálnak nevezzük, ez abból
a szempontból kitüntetett, hogy bizonyos rendszeradminisztráci-
ós feladatok csak innen hajthatók végre. További terminálok csa-
tolhatók még a géphez soros vonalon, de köthetünk soros vonalra
modemet is: ekkor a felhasználói terminál a telefonvonal túlsó vé-
gén lesz, távolról is elérhetõvé téve rendszerünket. A hálózaton
vagy grafikus felületen keresztül bejelentkezett felhasználókhoz
ún. pszeudo-terminálokat rendel a rendszer, ahol is a billentyûzet
és a képernyõ annak a gépnek a billentyûzetéhez és képernyõjé-
hez rendelõdik, amely elõtt a felhasználó ül.

A Linux képes arra, hogy többféle fizikai és logikai szervezésû
fájlrendszert egy könyvtárszerkezetben kezeljen: támogatja többféle
Unix-os fájlrendszer-formátum mellett a DOS FAT fájlrendszert,
tudja olvasni az OS/2 HPFS fájlokat, ismeri a CD fájlformátumokat,
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és tudja kezelni a TCP/IP hálózat felett mûködõ hálózati fájlrend-
szert, az NFS-t is.

A Linux, több ezer más, szabadon hozzáférhetõ szoftvercsomaggal
együtt tesz ki egy disztribúciót. Több száz, különbözõ Linux disztri-
búció létezik, ezek közül a legnépszerûbbek: a Red Hat, a SuSE
Linux, a Debian, a Slackware Linux Project és a Mandrake, valamint
érdemes megemlíteni a magyar fejlesztésû UHU Linux disztribúciót.
A Linux telepíthetõ optikai médiumról (CD, DVD), vagy más tároló-
eszközökrõl, a helyi hálózaton keresztül, vagy az Internetrõl. Sõt,
egyes disztribúciók (SuSE Live Eval, Knoppix) olyan módon is hasz-
nálhatók, hogy telepítésre, sõt merevlemezre sincs szükség: az ún.
live CD-ROM-ról indítva a számítógépet, grafikus felülettel használ-
ható Linux-ot futtathatunk.

A Linux-ot használják oktatási és kutatási területen, nagyvállalat-
oknál, kormányzati intézményekben; számítógépes tervezési, grafi-
kai és animációs feladatokhoz, stb. A modern Linux disztribúciók
egyre komolyabb versenytársai a Microsoft operációs rendszereknek:
egyrészt hálózati kiszolgálóként (az Internetre kapcsolt webszerverek
kb. fele valamely Linux operációs rendszert futtat), de egyre inkább
asztali operációs rendszerként használva is: ingyen nyújtják mind-
azokat a szolgáltatásokat, melyeket egy otthoni PC-tõl elvárhatunk
(magyar nyelvû kezelõfelület és felhasználói dokumentáció, multi-
média alkalmazások, Internet-elérés és elektronikus levelezés, DVD-
lejátszás, CD- és DVD-írás, játékok, irodai alkalmazások, stb.).

Ahogy a Windows telepítésekor is (pl. Windows, Dokumentumok,
Program Files mappák), úgy a Linux esetében szintén létrejön egy
alapértelmezett könyvtárrendszer. Bár a különbözõ Linux disztribú-
ciók eltérõ szerkezetet használhatnak, a könyvtárhierarchia legtöbb-
ször hasonló. A gyökérkönyvtár: /, innen nyílnak a fõ könyvtáraink,
ezek rendszerint az alábbiak:

/bin - rendszerparancsok, programok
/boot - a Linux kernel (rendszermag) és rendszerindítási infor-
mációk
/dev - Linux eszközfájlok (a hardverösszetevõknek megfelelõen)
/etc - rendszerbeállítások, rendszerösszetevõk
/home - a felhasználók saját könyvtárai
/usr/include - az ún. header fájlok tárolóhelye
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/lib - szoftverösszetevõk, programerõforrások, kernel modulok
/usr/lib - további szükséges szoftverösszetevõk
/mnt - az ideiglenesen csatlakozó tárolóeszközök - CD, DVD, háló-
zati könyvtár - becsatolási (mount) pontja
/opt - opcionális szoftverek
/proc - Linux kernel folyamatok
/root - a root felhasználó saját könyvtára
/sbin - a rendszerint a root felhasználó által használt programok
/share - közös használatú fájlok (pl. ikonok, súgófájlok, stb.)
/tmp - ideiglenes tárolómappa
/usr - felhasználói és root programok, az X-Window rendszer és
helyi rendszerfájlok
/var - változó adatok, rendszernaplók, web- és ftp szerver fájlok
Amikor a UNIX rendszerek elõször megjelentek, még nem rendel-

keztek grafikus felhasználói felülettel. A hálózatok akkor még igen
lassúak voltak, ezért az áthaladó információk mennyiségét minimális
szinten kellett tartani - gyakorlatilag minden tevékenységet szöveges
konzolon végeztek. Az elsõ grafikus munkakörnyezet a 70-es évek
közepén, a Xerox Palo Alto kutatóközpontjában született meg.

A mai Linux grafikus környezet több, különálló program, ill. szol-
gáltatás együttes mûködésének eredménye. Az X-Window rendszer
(X11R6, X11, vagy egyszerûen X) a Linux és UNIX grafikus felületének
alapja. Kliens/szerver modellt használ, olyan módon tervezték meg,
hogy képes legyen nagy, akár több ezres hálózatokban mûködni. Az
alkalmazások az X protokollt használják arra, hogy a grafikus alrend-
szernek megadják a megrajzolandó grafikus elemek (szöveg, négy-
szögek, ívek, stb.) tulajdonságait. A megjelenítõ rendszer, az X-szerv-
er foglalkozik a megjelenítéssel és az input eszközök figyelésével, az
alkalmazás pedig ebben a vonatkozásban az X-kliens,  ami  az  X-
szerverhez juttatja el grafikus kéréseit (mivel az X hálózati protokoll,
ezért a kérés érkezhet akár a világ legtávolabbi sarkából is). Az X el-
sõ linuxos változata az XFree86 2.1 volt; ma már majdnem minden
Linux disztribúció tartalmazza, és több száz hardvereszköz (video-
kártya, monitor, billentyûzet, és egér) kezelésére.

Az X önmagában nem szabja meg, hogy egy grafikus felületnek
hogyan kell mûködnie vagy kinéznie. Hogy használata egyszerûbb
legyen, és ne kelljen egy alkalmazás fejlesztõjének közvetlenül a meg-
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jelenítési feladatokkal foglalkoznia, léteznek olyan X grafikus eszköz-
készletek (widget toolkit-ek, pl. Motif, Qt, GTK+), melyek ezt a fel-
adatot elvégzik.

Az X használatát nagy mértékben megkönnyítik az ablakkeze-
lõ rendszerek (window manager-ek). Ezek olyan X-kliensek,
programok, melyek a képernyõn megjelenõ grafikus elemeket
(ablakok, ikonok, gombok, gördítõsávok, menük, hátterek, stb.)
és azok viselkedését (mozgatás, átméretezés, fókusz, stb.) irá-
nyítják. Ebbe a kategóriába sorolható például az icewm, fvwm,
twm, sawfish, metacity.

Az újonc Linux-felhasználó általában a window manager-
eknél összetettebb rendszerekkel találkozik: ezek az X grafikus
munkakörnyezetek (desktop environment-ek). Az ablakkeze-
lésen túl további fejlett szolgáltatásokat is nyújtanak: egységes
grafikus megjelenés, programok közti kommunikáció, drag-
and-drop  mûveletek,  és  még  több  száz  szolgáltatás,  melyek
együttese adja ki az X munkakörnyezetet. A két legnépsze-
rûbb rendszer ezek közül a KDE és  a  GNOME.  A  KDE  (K
Desktop Environment) 1996-ban született, legújabb verziója
több száz, KDE-specifikus alkalmazást tartalmaz (KWin ablak-
kezelõ, Konqueror fájlkezelõ és webböngészõ, KMail e-mail kliens,
KOffice irodai szoftvercsomag, multimédia programok, játékok, ad-
minisztrációs és rendszerfelügyeleti eszközök, stb.).  A Linuxon kí-
vül más UNIX változat alatt is futtatható (HP-UX, Solaris,
FreeBSD, IRIX).

A GNOME (GNU Network Object Model Environment) fejlesz-
tése 1997-ben kezdõdött. A GNOME nem kötõdik egy megha-
tározott ablakkezelõhöz, azt a felhasználó tetszése szerint
megválaszthatja. A GNOME a Gimp Toolkit-et (GTK+) hasz-
nálja minden grafikus alkalmazáshoz. A GNOME Session
Management segítségével a programok támogatja a session-
öket, az egyes felhasználók személyes beállításainak kezelését.
A GNOME alkalmazások támogatnak több Drag and Drop pro-
tokollt, így biztosítva az együttmûködést más alkalmazások-
kal. A GNOME támogatja az OpenGL-es 3D-s programozást,
ezzel a programozók háromdimenziós grafikát is használhat-
nak az alkalmazásaikban.

- 256 -

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK



A Windows Server 2003 hálózati operációs rendszer

Áttekintés
A Windows 2000 Server operációs rendszer azzal, hogy jelentõs

szerepet kapott a legmagasabb követelményeket támasztó üzleti és
kormányzati informatikai környezetekben - üzleti értékét tekintve -
egyértelmûen az elsõ helyre lépett a kiszolgáló operációs rendszerek
sorában. Az International Data Corporation számításai szerint a 2001-
es évben a világszerte eladott kiszolgálók több mint 60 százalékát a
Windows Server-család rendszereivel szállították - ez kétszámjegyû
növekedést jelent a korábbi évek eredményeihez képest.

A Microsoft Windows Server 2003 termékcsalád, a korábbi termé-
kek nyomdokain haladva, elõdeinél is megbízhatóbb, nagyobb telje-
sítõképességet és magasabb szintû összekapcsolhatóságot mutat. A
Microsoft a Windows Server 2003 termékcsalád fejlesztése során
messzemenõen felhasználta az ügyfelek és külsõ partnerek visszajel-
zéseit, valamint több ezer független tesztelõ eredményeit.

Ezek a fejlõdés a .NET-keretrendszerre épülõ natív módú
Microsoft.NET megoldásoknak és más szabványos technológiáknak
köszönhetõ. A .NET alapú megoldások lehetõvé teszik, hogy a válla-
latok zökkenõmentesen kapcsolhassák össze az információkat, az
embereket, a rendszereket és az eszközöket. A Windows Server 2003
segítségével az XML-alapú webszolgáltatások használatával példát-
lan szintû szoftverintegráció érhetõ el.

A Windows Server 2003 operációs rendszer igen nagy termelé-
kenységû infrastruktúrát biztosít az összekapcsolt alkalmazások, há-
lózatok és webszolgáltatások kiszolgálására - a munkacsoportoktól
az adatközpontokig.

Megbízhatóság - az ügyfelek tapasztalni fogják, hogy a Windows
Server 2003 operációs rendszer megbízható, kulcsrakész informati-
kai környezet, amely a Windows 2000 Server használata során
megszokott megbízhatóságot, rendelkezésre állást, méretezhetõsé-
get és biztonságot még magasabb szintre emelõ jelentõs fejlesztése-
ket foglal magában.
Hatékonyság - termelékenyebbé teszi mind a rendszergazdák,
mind a végfelhasználók munkáját. A jobb telepítési és felügyeleti
eszközök - különösen az Active Directory® címszolgáltatás eszkö-
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zei - a rendszergazdák munkáját teszik egyszerûbbé, más fejleszté-
sek, például a háttérmásolat szolgáltatás (Volume Shadow Copy
Services, VSS) a végfelhasználók hatékonyságát növelik meg nagy
mértékben.
Összekapcsolhatóság - a Microsoft .NET Webszolgáltatások stra-
tégiájának szerves része. A Windows Server 2003 termékcsalád a
hálózati fejlesztések, a .NET-keretrendszer és az ASP.NET integrá-
ciója, az Internet Information Services (IIS) fejlesztései, valamint a
többi új és javított lehetõség eredményeként ideális operációs rend-
szer lesz a webszolgáltatásokra épülõ alkalmazások fejlesztéséhez,
telepítéséhez és kiszolgálásához.
Gazdaságosság - forradalmi újításaival továbbfejleszti a Windows
2000 Server erõsségeit. Ezáltal a Windows Server 2003 a szerveze-
tek méretétõl függetlenül kiváló, költséghatékony kiszolgáló, s
egyúttal ideális operációs rendszer lehet.
A Windows Server 2003 operációs rendszer, a Windows 2000

Server biztos alapjaira építve lehetõvé teszi, hogy a vállalatok meg-
õrizzék vagy növeljék meglevõ informatikai beruházásaik értékét,
ugyanakkor pedig csökkentsék az informatika összköltségét. A Win-
dows Server 2003 nagyszerû választás olyan vállalatok számára,
amelyek még nem frissítettek a Windows NT® Server 4.0-ról. A Win-
dows Server 2003 termékcsaládra való frissítés a jelenleg elérhetõ leg-
jobb teljesítményt és megbízhatóságot nyújtja, és remekül együttmû-
ködik korábbi kiszolgálóoldali Windows-változatokat futtató számí-
tógépekkel és tartományokkal, tehát a fokozatos frissítés biztonság-
gal kivitelezhetõ.
A Windows Server 2003 termékcsalád tagjai:

Windows Server 2003, Standard Edition - megbízható kiszolgáló
operációs rendszer tetszõleges méretû vállalat mindennapi szük-
ségleteinek kielégítésére
Windows Server 2003, Enterprise Edition - magasabb szintû meg-
bízhatóságot, teljesítményt és kiváló üzleti értéket nyújtó operáci-
ós rendszer; 32- és 64-bites kiadásban is
Windows Server 2003, Datacenter Edition - az üzleti mûködés-
hez szükséges, a méretezhetõség és a rendelkezésre állás legmaga-
sabb fokát megkövetelõ alkalmazások kiszolgálója, 32- és 64-bites
kiadásban is
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Windows Server 2003, Web Edition - weboldalak kiszolgálására
optimalizált változat
Ahhoz, hogy megfeleljen a vállalatok mai követelményeinek, az

operációs rendszernek a megbízhatóság, méretezhetõség és kezelhe-
tõség tekintetében a legmagasabb szintjét kell elérnie, és biztosítania
kell a különbözõ rendszerek zökkenõmentes összekapcsolását. Emel-
lett a költségeket a lehetõ legalacsonyabbra kell szorítania, és garan-
tálnia kell a befektetések biztos megtérülését is.

Megbízható - olyan új és tökéletesített szolgáltatásokat foglal ma-
gában, amelyek segítségével a kiszolgálók és az alkalmazások el-
érik a vállalatnál igényelt megbízhatósági szintet. Mind a Win-
dows Server 2003 Enterprise Edition, mind a Windows Server 2003
Datacenter Edition támogatja a 8 csomópontos fürtözést. Tovább-
fejlesztették a webalapú alkalmazások és szolgáltatások teljesítmé-
nyét növelõ, beépített hálózati terheléselosztást. A nagyobb bizton-
ságot a nyelvfüggetlen futtatórendszer bevezetése, valamint a
Kerberos elosztott hitelesítési rendszer támogatása és a nyilvános
kulcsú infrastruktúra továbbfejlesztése szolgálja.
Méretezhetõ - a vállalati szintû igényekkel arányos felfelé és oldal-
ra méretezést is szolgálja. A Windows Server 2003 Datacenter
Edition a hardver platform függvényében minimálisan 8, maximá-
lisan 32 vagy 64 processzoros rendszereket támogat. A Datacenter
Edition 64-bites, Itanium processzoron futó változatában legfeljebb
512 GB fizikai memóriát kezel. A Windows Server 2003 tároló ke-
zelésének továbbfejlesztése az eddigieknél jobb teljesítményt, na-
gyobb kötetméretet tesz lehetõvé, és több fájl tárolható köteten-
ként. Megemlítendõk az elosztott fájlrendszer (Distributed File
System, DFS) újdonságai és a SAN-okról történõ rendszerindítás
képessége. Az IIS 6.0, a windows webszolgáltatásának legújabb ki-
adása a teljesítmény és megbízhatóság növelésével javította a mé-
retezhetõséget.
Jól felügyelhetõ - olyan vállalati szintû felügyeleti szolgáltatáso-
kat nyújt, mint a továbbfejlesztett Active Directory és a csoporthá-
zirend, új és tökéletesített parancssori segédprogramok és a WMI
újdonságai. A Windows Server 2003 a távtelepítõ szolgáltatással
(Remote Installation Services, RIS) megkönnyíti az ügyfélgépek te-
lepítését. Az Active Directory Management Tool (ADMT) és a Win-
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dows Installer továbbfejlesztései megkönnyítik a programok és az
operációs rendszer telepítését és frissítését. Más felügyeleti felada-
tok, például a tárolókötetek és a csoportházirendek beállításai is
egyszerûbbé váltak.
Együttmûködõ - kompatibilis sok más gyártó termékeivel, ipari
szabvánnyal, valamint minden jelenleg is támogatott, a Windows-
termékcsaládhoz tartozó kiszolgáló- és ügyféloldali operációs
rendszerrel, a Microsoft Office-szal és a Microsoft többi vállalati al-
kalmazásával is. A Windows Server 2003-beli tartományok felülrõl
kompatibilisek a Windows 2000 és a Windows NT 4.0 környezeté-
vel és tartományaival. A Windows Server 2003 termékcsalád több
nyilvános API-t foglal magában, mint bármely korábbi kiszol-
gálóváltozat, és ezzel lehetõvé teszi, hogy a fejlesztõpartnerek job-
ban kihasználják lehetõségeit. A natív XML-támogatás és a hozzá
kapcsolódó technológiák támogatása azt jelenti, hogy a Windows
Server 2003 az XML-alapú alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal
együttmûködik.

Egy kicsit bõvebben
A Windows Server 2003 kiszolgálócsalád tagjai a Windows alapú

kiszolgálók folyamatos fejlõdésének következõ fokát képviselik. A
Windows Server 2003 megõrzi a Windows 2000 Server bizonyított
megbízhatóságát, méretezhetõségét és kezelhetõségét. A munkacso-
portoktól az adatközpontokig rendkívül termelékeny környezetet
biztosít az összekapcsolt alkalmazások, hálózatok és webszolgáltatá-
sok mûködtetésére. A Windows Server 2003 könnyen, gyorsan és ha-
tékonyan hozzáigazítható a mai üzleti informatikai környezetek vál-
tozó igényeihez, és eközben magas szintû megbízhatóságot, méretez-
hetõséget és biztonságot nyújt. Az ügyfelek ezt várják el a teljes érté-
kû kiszolgáló operációs rendszerektõl. A Windows Server 2003 ter-
mékcsaládnak 4 tagja van:

Windows Server 2003, Standard Edition - ez a megbízható kiszol-
gáló operációs rendszer képes kielégíteni bármilyen méretû válla-
lat mindennapi igényeit. Optimális megoldást jelent a fájl- és a
nyomtatómegosztáshoz, biztonságos internetkapcsolatok kialakí-
tásához, központosított irodai alkalmazások telepítéséhez, vala-
mint az alkalmazottak, partnerek és ügyfelek hálózati környezeté-
nek kialakításához.
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Windows Server 2003, Enterprise Edition - a nagyvállalatok, vala-
mint a kis- és közepes vállalkozások számára nyújt keretet bizton-
ságos alkalmazások, webszolgáltatások, valamint infrastruktúra
fejlesztésére és bevezetésére. Magas szintû megbízhatóság, teljesít-
mény és kiemelkedõ üzleti érték jellemzi. Az Enterprise Edition 32-
bites és 64-bites változatban is kapható.
Windows Server 2003, Datacenter Edition - ez a változat olyan
kritikus alkalmazások kiszolgálására alkalmas, amelyek a méretez-
hetõség és a rendelkezésre állás legmagasabb fokát követelik meg.
A Datacenter Edition 32-bites és 64-bites változatban is elérhetõ a
Datacenter programon keresztül.
Windows Server 2003, Web Edition - Ez a változat weboldalak ki-
szolgálására a legalkalmasabb, de megõrzi mindazokat az alap-
funkciókat, amelyek a fokozott megbízhatóságot, felügyeletet és
biztonságot nyújtják.

Az elsõ lépések a Windows Server 2003 rendszerrel
A Windows Server 2003 telepítése hasonló a Windows 2000 Server

telepítésének folyamatához, így az abban jártas rendszergazdák hasz-
nát veszik ismereteiknek a Windows Server 2003 telepítése során is.
Van azonban néhány fontos fejlesztés is:

Új Telepítõvarázsló - nagyrészt megõrizte a Windows 2000
Server telepítõ varázslójának külalakját. Némileg továbbfej-
lesztették azonban, hogy a telepítéssel kapcsolatos teendõk és
információk keresése könnyebb legyen. Az új telepítõ varázsló
tükrözi a Windows Server 2003 feladatorientált felépítését; do-
kumentációval és információkkal együtt szolgáltatja az általá-
nos feladatokat, megkönnyítve ezzel a rendszergazdáknak a
feladat végrehajtását.
Dinamikus frissítés - a telepítõ varázsló lehetõvé teszi, hogy aktu-
alizált telepítõ fájlokat és illesztõprogramokat töltsünk le a Micro-
soft weboldalairól. Ez a lehetõség felügyelet nélküli telepítéshez
készített parancsfájlokban is kihasználható.
Kompatibilitás-ellenõrzés - a telepítõ varázsló lehetõvé te-
szi, hogy a felhasználók részletes kompatibilitási tesztet hajt-
sanak végre számítógépükön. A kompatibilitási teszt folya-
mán dinamikus frissítéseket is lehet keresni a Microsoft
weboldalán.
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A Kiszolgáló kezelése (Manage Your Server) varázsló
A Windows Server 2003-ban az új Kiszolgáló kezelése varázsló

váltja fel a Windows 2000 Server Configure Your Server varázslóját. A
Kiszolgáló kezelése varázsló hozzáférést biztosít a rendszergazdák
mindennapos feladataihoz, és végrehajtásukhoz dokumentációt, va-
lamint súgót is ad (lásd a 2. ábrát!). A varázsló egyik fõ célja, hogy
speciális feladatokat ellátó kiszolgálók - tartományvezérlõk, DNS-ki-
szolgálók, DHCP-kiszolgálók, webkiszolgálók stb. - telepítését tegye
lehetõvé a rendszergazdák számára. A varázsló segítségével a rend-
szergazda meghatározhatja a kiszolgáló szerepét vagy szerepkörét, és
végre tudja hajtani a szerep(ek) nek megfelelõ konfigurációs változta-
tásokat. A varázsló megmutatja a már beállított szerepeket is.
Újdonságok és változások a Windows Server 2003-ban

Az elmúlt tíz évben a technika felhasználása és jelentõsége alap-
vetõ változásokon ment keresztül. A mai, kommunikáló világban a
szoftver gyökeresen új követelményeknek kell, hogy megfeleljen.
Magasnak kell lennie a rendelkezésre állásnak és a hatékonyságnak,
valamint biztosítania kell, hogy bárhol, bármilyen eszközzel elérhe-
tõk legyenek a szolgáltatások. Azok a biztonsági szabványok, ame-
lyek jól beváltak a kis és elszigetelt hálózatok világában, nem feltét-
lenül felelnek meg a globálisan összekapcsolt és kommunikáló
rendszerek esetén.

Az elmúlt évek során a PC-architektúra képességei ugrásszerûen
növekedtek, miközben az árak csökkentek. Ahogy a vállalatok egyre
jobb és erõsebb, mégis kisebb méretû számítógépekhez jutnak hozzá,
a szoftvertõl a megbízhatóság és a szolgáltatások egyre magasabb
szintjét várják el. Ugyanakkor egyre erõsebb az elmozdulás a változá-
sokhoz alkalmazkodni képtelen, monolitikus architektúrák felõl az
elosztott, moduláris webszolgáltatások és az együttmûködõ, agilis,
gyorsan kialakítható és az igényeknek megfelelõen változtatható
rendszerek felé. A felhasználóknak pedig olyan technológiákra van
szükségük, amelyek lehetõvé teszik, hogy hatékonyan mûködjenek
együtt a szomszéd irodában vagy akár a másik kontinensen dolgozó
kollégájukkal.

A Windows Server 2003 a kiszolgáló operációs rendszerek követ-
kezõ, a modern világ igényeinek kielégítésére alkalmas generációja. A
Windows Server 2003 a Windows Server termékcsalád természetes
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fejlõdésének következõ lépcsõfokát képviseli. A Windows Server
2003 a Windows 2000 Server technológiáira épül, azokat tökéletesíti
és korszerûsíti. Ezen kívül, a felhasználók és a változó világ igényei-
nek megfelelõen a Windows Server 2003 temérdek új szolgáltatást és
technológiát tartalmaz.

A megbízhatóság érdekében - a mai vállalatok elvárják, hogy a
rendszerek folyamatosan üzemeljenek. Elvárják, hogy a rendsze-
rek mindig mûködjenek és válaszoljanak, és megkövetelik a mai
kihívásoknak megfelelõ adatvédelmet is. A Windows Server 2003-
at új szolgáltatásai és bõvítései a Microsoft legmegbízhatóbb válla-
lati kiszolgáló operációs rendszerévé tették. A Microsoft tökéletesí-
tette a Windows 2000 Server során bevezetett technológiákat, pél-
dául az Active Directory-címtárszolgáltatást, a kiszolgálófürtöket
és a hálózati terheléselosztást. Új technológiákat is bevezetett, pél-
dául a nyelvfüggetlen futtatórendszer, amely megvédi a hálózato-
kat a rosszindulatú vagy rosszul megtervezett programkódoktól.
A Microsoft emellett az IIS 6.0 új és tökéletesített adatvédelmi szol-
gáltatásai, a nyilvános kulcsú titkosítási infrastruktúra (Public Key
Infrastructure, PKI), a Kerberos hitelesítési protokoll, valamint az
intelligens kártyák és a biometriai hitelesítés támogatásával nagy
lépéseket tett a biztonság területén is. Az Active Directory még a
kevésbé megbízható távoli kapcsolatok esetén is nagyobb és
egyenletesebb teljesítményt nyújt: ez a hatékonyabb replikációnak,
illetve annak köszönhetõ, hogy a rendszer a hitelesítési adatokat a
fiókirodák tartományvezérlõin, gyorsítótárban is elhelyezi.
A hatékonyság érdekében - a cégek olyan informatikai technoló-
giát igényelnek, amely minden vállalati szinten javítja a hatékony-
ságot. Kezdve a végfelhasználóknál, akik sok szolgáltatást nyújtó,
mégis könnyen használható eszközökkel szeretnének dolgozni,
folytatva a rendszergazdákkal, akiknek gyorsan telepíthetõ, jól
felügyelhetõ és a változó igényeknek megfelelõ eszközökre van
szükségük. A Windows Server 2003 továbbfejlesztett rendszer-
felügyeleti- és tároló funkciói mind a rendszergazdák, mind a vég-
felhasználók számára nagyobb hatékonyságot biztosítanak. A
Windows Server 2003 termékcsaládban a Microsoft jelentõsen elõ-
relépett a rendszerfelügyelet terén. Az új, feladatorientált mûkö-
dés megkönnyíti a mindennapi teendõk elvégzését. A felügyeleti
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konzol (Microsoft Management Console, MMC) és az Active
Directory fejlesztései növelik a hatékonyságot és megkönnyítik a
rendszer felügyeletét. A Windows Server 2003 új felügyeleti lehe-
tõségeket is bevezet: a tartományok átnevezését, az erdõk közötti
bizalmi kapcsolatot, a metacímtár-szolgáltatást (Microsoft
Metadirectory Services, MMS) és az eredõ házirend (Resultant Set
of Policy, RSOP) kezelését. A továbbfejlesztett WMI-szolgáltatók
és parancssori eszközök az eddiginél részletesebb felügyeleti lehe-
tõségeket biztosítanak a kiszolgálóoldali feladatok végrehajtása
során. A Windows Server 2003 új fájlkiszolgálói funkciói között ta-
láljuk a kötet-árnyékmásolat szolgáltatást (Volume Shadow Copy
Services, VSS). Az árnyékmásolatok online biztonsági mentéseket
tesznek lehetõvé és segítségükkel a mentésekbõl a felhasználók
saját maguk végezhetnek adat visszaállítást. Ezáltal nagymérték-
ben csökken a rendszergazdák által elvégzendõ munka. A
WebDAV-alapú dokumentummegosztás segítségével a fájl- és
nyomtatószolgáltatások is tovább fejlõdtek. Az elosztott fájlrend-
szer és a titkosító fájlrendszer (Encrypting File System, EFS) to-
vábbfejlesztései hatékony és rugalmas fájlmegosztást és tárolást
tesznek lehetõvé. Az Enterprise Edition és a Datacenter Edition tá-
mogatja a nyomtatófürtöket is.
A hatékonyabb kommunikáció érdekében - elmúltak azok az
idõk, amikor a számítástechnikát a hátsó szobában egyetlen sze-
mélyi számítógép vagy egy kis hálózat segítségével mûveltük.
Napjaink hálózatai intranetekhez, extranetekhez és a webhez is
hozzákapcsolódnak. Egyre több vállalat használja az Internetet az
ügyfeleivel és partnereivel való mindennapos kommunikációhoz.
A Windows Server 2003 termékcsalád hálózati fejlesztései és új
funkciói megnövelik a hálózati infrastruktúra sokoldalúságát, ke-
zelhetõségét és megbízhatóságát. Lehetõvé teszi, hogy a felhaszná-
lók tetszõleges helyrõl tetszõleges eszköz segítségével kapcsolód-
janak a hálózati infrastruktúrához. A Microsoft fontos hálózati fej-
lesztéseket épített a Windows Server 2003-ba: például az IPv6-ot
(Internet Protocol version 6), az Ethernet feletti pont-pont proto-
kollt (Point-to-Point Protocol over Ethernet, PPPOE), az IPSec-et
címfordításos hálózatok között (NAT-Traverse, NAT-T). A Win-
dows Server 2003 Windows Media™ szolgáltatása megbízható, mé-
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retezhetõ  eszközt  biztosít  dinamikus  tartalom  gyors  és  költ-
séghatékony továbbításához és felügyeletéhez. A Windows Media
szolgáltatás a vállalati intraneteken és az Interneten történõ kép- és
hang adatfolyamok közvetítésének ideális eszköze. Talán ennél is
fontosabb, hogy a Windows Server 2003 arra is törekszik, hogy a
Microsoft .NET webszolgáltatások fejlesztésének, terjesztésének és
kiszolgálásának ideális operációs rendszere legyen. A Windows
Server 2003 a Microsoft .NET és az XML, valamint a .NET-kere-
trendszer natív támogatásának köszönhetõen kifejezetten alkalmas
az XML-alapú webszolgáltatások kiszolgálására. Ez a fejezet (és
voltaképpen az egész dokumentum) a Windows Server 2003-be
épített .NET-funkciókról nyújt további információkat.
A leggazdaságosabb felhasználás érdekében - a Windows Server
2003 célja, hogy a vállalatokat költségeik leszorítása mellett segítse
üzletmenetük javításában. A Windows Server 2003 megbízhatósá-
ga lehetõvé teszi a költségek alacsony szinten tartását, mert csök-
kenti a leállások gyakoriságát és az üzemen kívül töltött idõt. A
Windows Server 2003 megfelelõen rugalmas ahhoz, hogy a legtöbb
igényt kielégítse. A platform általános gyorsasága lehetõvé teszi,
hogy a vállalatok újabb és újabb üzleti igényeket elégítsenek ki, és
gyorsabban, hatékonyabban húzzanak hasznot a lehetõségekbõl.
Nagy teljesítményû felügyeleti és konfigurációs eszközök segíte-
nek a vállalati rendszerek bevezetésében és irányításában. Az ope-
rációs rendszer eszközei kompatibilisek a régi, illetve más gyártók
által készítet alkalmazásokkal, így a vállalatok nem veszítik el
meglevõ infrastruktúrájuk értékét. A végeredmény egy nagy telje-
sítményû, robusztus platform, amely most és a jövõben is a na-
gyobb üzleti eredmények elérését segíti.

A .NET és a Windows Server 2003
A Microsoft .NET platform lehetõvé teszi, hogy a vállalatok már

most kihasználják az új generációs, hálózati környezetben mûködõ
üzleti megoldások elõnyeit. A Microsoft .NET olyan technológiák
együttese, amelyek segítségével információt, embereket, rendszereket
és eszközöket összekapcsoló alkalmazásokat lehet készíteni. A .NET
segítségével a kulcsfontosságú üzleti folyamatok XML-alapú web-
szolgáltatásokká alakíthatók, amelyekbõl könnyen lehet teljes üzleti
megoldást építeni. Ez lehetõvé teszi, hogy a vállalatok a napi mûkö-
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désük során is gyorsan alkalmazkodjanak a változásokhoz és az
Internet adta lehetõségekhez.

A Windows Server 2003 megbízható, méretezhetõ, nagy teljesítmé-
nyû operációs rendszer. Alkalmas az XML-alapú webszolgáltatások
készítésére, terjesztésére és kiszolgálására. A .NET-keretrendszer a
Windows Server 2003 szerves része, így beépített eszközökkel támo-
gatja az olyan webszolgáltatás-szabványokat, mint az XML
(eXtensible Markup Language), a SOAP (Simple Object Access
Protocol), a UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
vagy a WSDL (Web Service Description Language). A Microsoft
Passport pedig szervesen beépül a Windows Server 2003 hitelesítési
rendszerébe, így biztonságos módszert nyújt az Internetrõl érkezõ fel-
használók kezelésére.

A Windows Server 2003 növeli a fejlesztõk hatékonyságát is, mert
olyan eszközöket biztosít, amelyek segítségével tetszõleges program-
nyelven lehet elosztott szolgáltatásokat létrehozni. A Windows Server
2003 több újrafelhasználható objektumot, beépített szolgáltatást adott
a fejlesztõknek, és tartalmazza a .NET-keretrendszert. A Windows
Server 2003 így várhatóan a következõ generációs webtechnológiák
fejlesztésének kedvelt operációs rendszere lesz.

A UDDI-szolgáltatások megkönnyítik a webszolgáltatások és más
programozható erõforrások megkeresését, megosztását és újrafel-
használását. Javítják a fejlesztés és az üzemeltetés hatékonyságát, így
csökkentik a TCO-t is. A rájuk épülõ alkalmazások is megbízhatóbbak
lesznek és javul a felügyelhetõségük. A Windows Server 2003-ban a
vállalati UDDI (Enterprise UDDI) szolgáltatások szabványos web-
szolgáltatás-infrastruktúrát biztosítanak a magán UDDI-szolgáltatá-
sok használatához.

A Windows Server 2003 mindemellett az IIS legújabb változatát
is tartalmazza. Az IIS 6.0 funkciói nagy mértékben javítják a rend-
szerek teljesítményét és a megbízhatóságát. Az IIS-en futó webes
alkalmazások hatékonyabban használhatják ki a többprocesszoros
számítógépek teljesítményét. A végrehajtási szálak jobb elkülöní-
tése és kezelése nagyobb megbízhatóságot eredményez. Az IIS 6.0
szerves része az ASP.NET-szolgáltatás (Active Server Pages
.NET), amellyel könnyebb a nagy teljesítményû webszolgáltatá-
sok létrehozása.
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Adatvédelem
Ahogy a vállalatok terjeszkednek, és egyesítik intranet- és

extranetjeiket, az adatvédelem kérdése egyre fontosabb lesz. Az ügy-
feleknek fontos rendszereik és adataik titkossága és integritása: el-
várják, hogy a szoftvergyártók felelõsséget vállaljanak termékeik
biztonságáért. A kiszolgáló operációs rendszerek következõ generá-
ciójának a biztonság és megbízhatóság magasabb szintjét kell képvi-
selnie. Azzal, hogy a Windows Server 2003-ban a Microsoft fokozta
a megbízhatóságot, a biztonságot és a stabilitást, szakmai téren veze-
tõ szerephez jutott.

A Microsoft elkötelezte magát a megbízható informatika
(Trustworthy Computing kezdeményezés, TWC) mellett. Ez olyan
keretrendszert jelent, amelyben a számítógéppel vezérelt eszközök
ugyanolyan biztonságosan és megbízhatóan üzemelnek, mint saját
háztartási berendezéseink. A Windows Server 2003 hatalmas lépés e
hosszútávú cél felé. A bizalomnak ez a szintje nemcsak a biztonsági
csúcstechnológiát követeli meg, hanem a rendszerben futó progra-
mok felügyeletét is, enyhítendõ azokat a károkat, amelyeket a rossz-
indulatú vagy rosszul megírt kód okoz. Végsõsoron a megbízható in-
formatika megbízható keretrendszert hoz létre, melyben egyesíti az
üzleti életben szereplõ embereket, folyamatokat és termékeket.

Az igazán biztonságos informatikai környezet megvalósításáért
mindenkinek tennie kell, a rendszergazdáktól a végfelhasználókig, a
szoftverfejlesztõtõl a forgalmazóig. A Microsoft Windows Server 2003
megbízható platform: olyan felügyeleti eszközöket, technológiákat és
fejlesztõi támogatást biztosít, amelyekre a vállalatoknak a korszerû,
szabványos és tökéletesebb adatvédelem, illetve a biztonságos alkal-
mazások kialakítása során szükségük van. A biztonságos és megbíz-
ható informatika iránti elkötelezettsége részeként a Microsoft felül-
vizsgálta a Windows Server 2003 termékcsalád teljes kódját, hogy ki-
szûrje a hibákat és biztonsági réseket. A Windows Server 2003 tartal-
mazza a Windows adatvédelmi frissítési mechanizmusát (Secure
Windows Update) is, így a vállalatok késedelem nélkül érhetik el a
létfontosságú frissítéseket.

A Windows Server 2003 rendszerrel a Microsoft bevezette a
nyelvfüggetlen futtatórendszert (Common Labuage Runtime,
CLR). A CLR biztonságos futási környezetet nyújt, ezzel csökkenti

- 267 -

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK



a gyakori alkalmazásprogramozási hibákból eredõ üzemzavarok és
biztonsági rések számát. Az alkalmazások megbízhatóbbak lesz-
nek,  és  a  támadók  is  kevesebb  sebezhetõ  pontot  találnak  majd.  A
CLR emellett megvédi a környezetet más gyártók megbízhatatlan
kódjától is. Amikor egy kódrész futtatható formában elkészül, a
CLR ellenõrzi, hogy tud-e hiba nélkül futni, érvényesek-e a hozzá-
férési engedélyei, és nem hajt-e végre helytelen mûveleteket. A
CLR nyomon követi, hogy a kódot honnan töltötték le, vagyis el-
lenõrzi, hogy rendelkezik-e valamely megbízható fejlesztõ aláírásá-
val, illetve változott-e az aláírás óta.

A Microsoft a Windows Server 2003 rendszerben új adatvédelmi
funkciókat vezet be, például az internetes tûzfalat (Internet
Connection Firewall, ICF) és a szoftverkorlátozási házirendet. Az ICF
szoftveres tûzfal védi és figyeli a hálózat, illetve az Internet határán
keresztül bonyolított forgalmat. A szoftverkorlátozási házirend olyan
mechanizmust biztosít, amellyel a rendszergazdák azonosíthatják a
tartományhoz tartozó számítógépeken futó programokat, és szabá-
lyozhatják végrehajtásukat.

A Microsoft az IIS legújabb változatában is továbbfejlesztette az
adatvédelmet. Az IIS 6.0-ban megválasztható a titkosítási szolgálta-
tás, többféle hitelesítési módszert alkalmaz, és lehetõvé teszi a folya-
matok hozzáférés-vezérlésének konfigurálását is. A webkiszolgálót a
rendszer nem telepíti automatikusan, és alapértelmezés szerint korlá-
tozott üzemmódban települ. Ezáltal jobban vezérelhetõ a kiszolgáló-
gépek és webhelyek biztonsága.

Végül, a Windows Server 2003 a Microsoft Windows NT 4.0 és
Windows 2000 operációs rendszerekben bevezetett szabványos adat-
védelmi technológiák továbbfejlesztéseit is magában foglalja. A Win-
dows Server 2003 olyan technológiákat tartalmaz, mint a Kerberos, a
PKI és az intelligens kártyával mûködõ bejelentkezés. A Windows
Server 2003 javít a titkosító fájlrendszer és az SSL protokoll használa-
tán. A Microsoft emellett a Windows Server 2003-ban egyesítette a
webalapú hitelesítést és a Microsoft Passport-alapú hitelesítést és
adatvédelmet.
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Microsoft Word 2003

Bevezetõ

A számítógépek megjelenése után jogos igény volt a szoftverek el-
terjedésére, hogy mindenki egyszerûen tudja használni ezt a nagysze-
rû találmányt. Elõször persze az operációs rendszerek jelentek meg,
majd ezt követõen a különféle segédprogramok, játékok, és nem utol-
só sorban az úgynevezett irodai programok. Ezek a programok ma
már integrált csomagokban jelennek meg, ami azt jelenti, hogy olyan
programok gyûjteménye, melyekkel bármilyen tevékenységet folyta-
tó iroda hatékonyan, könnyen elvégezheti a munkáját. Ilyen progra-
mok például a szövegszerkesztõk, táblázatkezelõk, adatbázis-keze-
lõk, prezentáció készítõk, stb.

Természetesen sokféle irodai program jelent meg az elmúlt év-
tizedekben, így sokféle szövegszerkesztõ program is használatba
került. Ezek az adott operációs rendszertõl is függenek, így a kí-
nálat igen színes. Napjainkban is különbözõ cégek kínálják termé-
keiket, így sokféle programcsomagból választhatunk. Természete-
sen  a  választásunk  függ  a  használt  operációs  rendszertõl  (Win-
dows, Linux, stb.), az ízlésünktõl és a pénztárcánktól. Szeretném
leszögezni, hogy mindegyik irodai programcsomag jó, nem tu-
dom, és nem is akarom minõsíteni ezeket a szoftvereket. A tény
az, hogy a Microsoft Office integrált irodai programcsomag ter-
jedt el leginkább. Persze ez változhat a következõ években, évti-
zedekben. Ezért ebben a könyvben is ezt a programcsomagot is-
merjük meg a használat szintjén.

Ebben a fejezetben a Microsoft Word 2003 szövegszerkesztõ prog-
ram használatával foglalkozunk, de természetesen általános szöveg-
szerkesztõi alapfogalmakat is megbeszélünk. Erre azért van szükség,
mert fontos, hogy olyan tudással rendelkezzünk, ami független, azaz
bármilyen gépen, bármilyen operációs rendszeren, bármilyen szö-
vegszerkesztõ programot alapvetõen használni tudjunk. Természete-
sen a konkrét szövegszerkesztõ program részletes megismerése idõ-
be telik, de egyszerû dokumentumokat azonnal el tudjunk készíteni.
A könyv többi fejezetében is (amelyek irodai programokkal foglal-
koznak) ezt az elvet követjük.
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Elméleti alapok

Mielõtt belekezdünk a Microsoft Word 2003 szövegszerkesztõ
program megismerésébe, tekintsük át tehát a szükséges fogalmakat,
elméleti ismereteket a késõbbi munka érdekében. Elõször kezdjük a
legfontosabb alapfogalmakkal, majd azt követõen szélesítsük az el-
méleti ismereteink tárházát.

Dokumentum - bármilyen anyagi formában megjelenõ hordozó,
mely információt tartalmaz (pl. könyv, idõszaki kiadvány, audiovi-
zuális hordozó, számítógépes lemez, stb.).
Kiadvány - minden olyan szellemi termék, alkotás, amely nyomta-
tásban megjelenik. Kiadvány például a könyv, a folyóirat, az újság,
a naptár, a meghívó, a szakdolgozat, a prospektus stb.
Könyv - nagyobb terjedelmû, egybekötött nyomdatermék. Fajtáit
tekintve rendkívül sokféle lehet. Léteznek regények, novellásköte-
tek, verseskötetek, tudományos könyvek, szótárak, lexikonok,
gyermekkönyvek és egyéb, speciális könyvek. A könyvnek tipog-
ráfiailag egységesnek kell lennie, elõállításakor az évszázadok alatt
kikristályosodott, a gyakorlati használhatóságot segítõ szabályo-
kat be kell tartani. A könyvek általában három fõ részbõl állnak: fõ-
szövegbõl, járulékos részekbõl és könyvborítóból.
Tipográfia - nyomtatott betûkkel foglalkozó tudomány, melynek
célja olyan írásképet kialakítani a betûtípusok és betûcsaládok al-
kalmazásával, mely egyszerre esztétikus és célszerû. A nyugati ti-
pográfia története Gutenbergig és a nyomtatás felfedezéséig nyú-
lik vissza, de az írásképek kialakítása már évezredekkel ezelõtt kü-
lön mûvészeti és tudományos feladatot adott az embereknek. A ti-
pográfia „szabályai” a hagyományokon és az ízlés folyamatos ala-
kulásán alapulnak, ötvözve a korai nyomdászati elveket a modern
lehetõségekkel.
Betûtípusok, betûcsaládok - a betûtípus azonos grafikai elven
megtervezett ábécé. Ugyanannak a betûtípusnak számos változata
lehet (dõlt, félkövér, kiskapitális, kontúros, stb.), ezek együtt betû-
családot alkotnak. A betûfokozatok méreteit tipográfiai pontban
adjuk meg. A pont a francia F. Didot és a német H. Berthold által
kidolgozott tipográfiai mértékegység (a méter 2660-ad része, kb.
0,376 mm). A legkisebb betûméret az egypontos (nyolcad petit).
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Papírméret - annak a papírnak a mérete, amelyre a dokumentumot
nyomtatni akarjuk. Alapesetben A4-es papír, mely 297 x 210 mm.
Természetesen ez változtatható, a nyomtatónk szabja meg a lehetõ-
ségeink határát.
Margó - a szöveg és a lap széle közötti területet jelenti. Négy féle
margóról beszélhetünk: bal, jobb, felsõ és alsó margóról. Van még
egy speciális margó, az úgynevezett kötésmargó. Erre akkor lehet
szükségünk, ha a dokumentumunkat be akarjuk köttetni. A kötés-
margó megadásával a margótól számított plusz távolságot alakít-
hatunk ki. Összegezve tehát, a kötésmargó nem más, mint a mar-
gó és a szöveg közötti terület.
Tükörmargó - ha a dokumentumot kétoldalasan szeretnénk ki-
nyomtatni (a papír mindkét oldalára), akkor a margók tükrözõd-
nek. Ilyenkor belsõ, illetve külsõ margókról beszélünk, a felsõ és az
alsó margók továbbra is maradnak. A belsõ margókra jöhet még rá
a kötésmargó, ha a dokumentumot köttetni szeretnénk.
Papír tájolás - álló, vagy fekvõ helyzetû papírra is tudunk nyom-
tatni, természetesen a papírt nem kell a nyomtatóban forgatni.
Szövegtükör - a margók által határolt terület. Szinte minden, amit
írunk, vagy elhelyezünk a dokumentumban, ide kerül.
Fejléc/Lábléc - olyan szöveg vagy grafika, amelyet a program au-
tomatikusan minden lap tetején (fejléc), illetve a lap alján (lábléc),
a felsõ, illetve az alsó margók területén helyez el (pl. dátumozás,
oldalszámozás, fejezetcím, kép, stb.). A láblécet és a fejlécet közös
néven élõfejnek is nevezik, tetszõlegesen formázhatók.
Oldalszámozás - a fejlécen vagy láblécen elhelyezett speciális me-
zõ, amelyben nyomtatáskor minden oldalon az aktuális oldalszám
jelenik meg.
Karakter - egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A karakte-
rek betûket, számjegyeket, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket
tartalmaznak.
Szó - két üres hely (space) közötti karaktersorozat, függetlenül at-
tól, hogy értelmes, vagy nem.
Mondat - két mondatvégi jel közötti szövegrész. Mondatvégi jel a
pont, a felkiáltójel és a kérdõjel.
Bekezdés - az azonos gondolathoz tartozó mondatok sorai bekez-
dést alkotnak. A bekezdések két ENTER leütése között találhatók.
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Szakasz - olyan szövegrész, amely lehetõvé teszi, hogy egy doku-
mentumban lévõ szövegek eltérõ oldalbeállítással, hasábolással le-
gyenek formázva. A szakaszok úgynevezett szakaszhatároló jelek
között vannak, melyeket legtöbbször nekünk kell elhelyezni a
megfelelõ ponton.
Elsõ sor behúzása - egy bekezdésben lévõ elsõ sor kezdetének tá-
volsága a bal margótól.
Bal behúzás - egy bekezdésben lévõ sorok kezdeteinek távolsága a
bal margótól.
Jobb behúzás - egy bekezdésben lévõ sorok végeinek távolsága a
jobb margótól.
Függõ behúzás - egy bekezdésben lévõ, az elsõ sortól különbözõ
sorok kezdeteinek távolsága a bal margótól.
Térköz - bekezdések egymástól való távolsága.
Sorköz - egy bekezdés sorainak távolsága.
Betûköz - egy szövegben a karakterek egymástól való távolsága.
Betû párok alávágása - bizonyos karakterkombinációk távolságá-
nak automatikus beállítása, ami a szó optikai megjelenítését har-
monikusabbá teszi.
Elhelyezés - egy szövegrész felemelése vagy lesüllyesztése az
alapvonalhoz képest.
Igazítás - bekezdések sorainak elhelyezése a behúzáshoz képest.
Négyféle igazítás használatos: balra zárt, középre zárt, jobbra zárt
és sorkizárt. Ezek rendre azt jelentik, hogy a sorok kezdetei, illetve
végei hol kezdõdjenek, illetve végzõdjenek.
Fattyúsor - egy bekezdés elsõ sora külön lapra kerül.
Árvasor - egy bekezdés utolsó sora külön lapra kerül.
Lábjegyzet - olyan magyarázó szöveg, mely az adott oldal alján
helyezkedik el.
Végjegyzet - olyan magyarázó szöveg, mely a dokumentum végén
helyezkedik el.
Hasáb - a szöveg oszlopszerû elrendezése. Alapesetben egy osz-
lopban van a szöveg, melyet hasábokra tördelhetünk.
Szövegszerkesztõ program - olyan program, mellyel egy doku-
mentumot létrehozhatunk, megnyithatunk, szerkeszthetünk és
menthetünk.
Egyszerû (ASCII) szövegszerkesztõk - olyan szövegszerkesztõk,
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amelyekkel nem lehet formázni a beírt szöveget.
Formázható szövegszerkesztõk - bonyolultabb szövegszerkesz-
tõk, amelyek segítségével formai beállításokat is végezhetünk.
WYSIWYG szövegszerkesztõk - szerkesztés közben egybõl azt a
képet mutatják, amit nyomtatáskor kapunk (What You See Is What
You Get = amit látsz, azt kapod).

Dokumentum létrehozása

Egy dokumentum létrehozása alapvetõen három fõ részbõl áll:
1) A nyers szöveg begépelése
2) Formázás
3) Mentés

A leg kellemetlenebb rész a szöveg beírása. Sajnos, ezt meg kell
tennünk, hiszen egy dokumentum nagyrészt szövegbõl áll. Ezenkí-
vül képek, diagramok, táblázatok és grafikai objektumok (rajzok) is
részei lehetnek egy dokumentumnak, de a fõ alkotó eleme minden-
képpen a szöveges információ. Amikor szöveget írunk be, célszerû
egy-két íratlan alapszabályt betartani. Ellenkezõ esetben nem tudjuk
rendesen megformázni a dokumentumot, illetve feleslegesen felduz-
zadhat a dokumentum mérete, ami szintén nem szerencsés. Melyek
ezek a beírási szabályok, jó tanácsok:

Az Enter billentyû használata - a sorok végén nem kell az Enter
billentyût leütni, a Word észreveszi, ha már egy szó nem férne
ki az aktuális sorba, így azt automatikusan új sorba írja. Tehát
csak akkor nyomjuk le az Enter billentyût, ha új bekezdést sze-
retnénk kezdeni. Ha egy oldal még nincs teli, de új oldalon sze-
retnénk folytatni az írást, tartsuk lenyomva a CTRL billentyût,
és így üssünk Enter-t. Ekkor úgynevezett kézi oldaltörést iktat-
tunk be, és máris a következõ oldal elsõ sorában írhatunk.
A Shift + Enter használata - lehetõleg ritkán használjuk, mert
sokszor nehezíti a formázást. Akkor van rá szükség, ha egy be-
kezdésen belül új sort szeretnénk kezdeni. Tartsuk lenyomva a
SHIFT billentyût, majd üssünk Enter-t. Ennek hatására új sor-
ban írhatunk a bekezdésen belül.
A Space billentyû használata - a legtöbb ember elõszeretettel
nyomogatja a Space billentyût, ami nagy hiba. A Space billentyû
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arra való, hogy tagoljuk a szövegünket, hiszen nem írhatunk
mindent egybe (ellentmondana a magyar helyesírásnak is). Igen
ám, de a tagoláshoz elég csak egyszer lenyomni a Space billen-
tyût. Ha ezt közvetlenül egymás után többször megtesszük, ak-
kor a következõ hibákat követjük el:

Megnöveljük a dokumentum méretét - a space is egy karakter,
amit a gép tárol. Ha például egy dokumentumban több száz
felesleges space karakter van, akkor bizony feleslegesen nö-
vekszik a dokumentumunk mérete. Rögtön szögezzük le,
hogy van megoldás arra, ha mindenképpen azt szeretnénk,
hogy bizonyos szövegrészek messzebb legyenek egymástól,
mint egy karakternyi távolság. Ilyen megoldások például a
következõk: tabulátorok, behúzások, keret nélküli táblázatok
használata.
Nehezítjük a formázást - a felesleges space karakterek szinte le-
hetetlenné teszik a pontos formázást, mert szövegeltolódáso-
kat okoznak, így például egy középre igazításnál, tabulátor-
nál, behúzásnál, stb. mégsem lesznek megfelelõ helyen a szö-
vegeink. A képernyõn néha úgy látszik, hogy szépen igazított
a szövegünk, aztán a nyomtatás után, a papíron derül ki,
hogy bizony csúnya a dokumentumunk kinézete (pl. nincse-
nek pontosan egymás alatt a felsorolások).

Lehetõségünk van szöveg bevitelére úgy is, hogy nem kell billen-
tyûzettel beírni a szöveget. Ehhez kell egy jó minõségû lapolvasó
(scanner) illetve egy szövegfelismerõ szoftver. Sajnos a gyakorlatban
nem ilyen szép a dolog. Csak jól olvasható nyomtatott szöveget tu-
dunk beolvastatni. További megszorítás, hogy a nyomtatott szöveg-
ben ne legyen túl sok kép, diagramm, hasáb, ne legyenek túl kicsik a
karakterek, ugyanis ekkor már rendkívül pontatlanul ismeri fel a ka-
raktereket a program. Ezért például újságokból igen nehéz jól beol-
vastatni szövegeket, hiszen a legtöbb újságban a cikkek hasábokban
vannak elég rendezetlenül, aprók a betûk, teli van össze-vissza elhe-
lyezett képekkel, stb. A kézírást szintén elég reménytelen bevinni,
ugyanis a szövegfelismerõ programok nem tudják a kézírásos karak-
tereket felismerni. Lehet ugyan õket állítólag tanítgatni, de a tapasz-
talatom az, hogy jelenleg csak a nyomtatott, nem túl apró karakterek-
bõl álló, homogén szövegeket tudjuk ténylegesen, jó minõségben be-
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vinni egy dokumentumba. Még ekkor is elõfordulhat, hogy egy-egy
karaktert eltéveszt a program, ezért célszerû ellenõrizni, és kijavítani
a dokumentumot. Természetesen, ha a szövegbe nem akarunk beleír-
ni, akkor képként minden további gond nélkül bevihetjük az adott
szöveget. Hátrány tehát, hogy mivel képként van bevíve, nagyobb a
mérete, és nem lehet tovább szerkeszteni, bõvíteni, javítani. Ha csak
gyors archiválás a cél, akkor viszont könnyen megoldható a szövegek
képként való rögzítése az utókor számára.

Nézzük most meg a gyakorlatban, hogyan is írunk be nyers szöve-
get a Word 2003 szövegszerkesztõ program segítségével. Ehhez elõ-
ször is indítsuk el. Háromféleképpen tehetjük meg:

1) Start >> Minden program >> Microsoft Office >> Microsoft Office Word 2003
2) Start >> Minden program >> Új office dokumentum >> Üres dokumentum
3) Start >> Futtatás >> winword.exe >> ENTER
Általában az elsõ, vagy a második megoldást szoktuk választani

az indításhoz, majd megjelenik a nyitóképernyõ. Mint miden Win-
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dows alkalmazás,  ez  is  egy ablakban jelenik  meg.  A címkében ol-
vasható az aktuális dokumentum neve (bal oldalon), illetve a mére-
tezõ gombok a jobb oldalon. A címke alatt a fõmenü látható a legör-
dülõ almenükkel. Ezekben az összes parancs és beállítás elérhetõ.
Lejjebb alapesetben két eszköztár látható, a Szokásos és a Formá-
zás eszköztárak. Természetesen több eszköztár is létezik, ezeket
ki/be kapcsolhatjuk a Nézet menü Eszköztárak almenüjében. Ha
elég gyakorlottak vagyunk, még át is alakíthatjuk õket, illetve úja-
kat készíthetünk. Mint azt már a Windows operációs rendszer tár-
gyalásakor láttuk, az eszköztár egy olyan objektum (sáv), amelyen
ikonok helyezkednek el. Az ikonokkal különbözõ parancsokat, fel-
adatokat aktivizálhatunk. Általában a leggyakrabban használt pa-
rancsokhoz készülnek ikonok a gyors elérés érdekében. Az eszköz-
tárak alatt, illetve bal oldalon vonalzók láthatók. A dokumentum-
ban való pontos tájékozódást, objektumok elhelyezését segítik.
Jobb  oldalon  és  lent  a  jól  ismert  (Windows  tárgyalásakor)
gördítõsávok láthatók a csuszkával és a gördítõ nyilakkal. Nagy
terjedelmû, illetve széles dokumentumok áttekintését segítik. A
vízszintes gördítõsáv mellett balra a nézetváltó gombok található-
ak, melyekkel gyorsan tudunk különbözõ nézetek között váltani,
amikor szükséges. Alul, a vízszintes gördítõsáv alatt helyezkedik el
az úgynevezett helyzetjelzõ, vagy állapotsor. Itt a dokumentumról
láthatunk különbözõ információkat, illetve válthatunk speciális
üzemmódok között (makrórögzítés, változások követése, kijelölés bõví-
tése, felülírás és nyelv). Végül, de nem utolsó sorban, a legnagyobb
képernyõrész maga a munkaterület. Induláskor a Word egy üres
dokumentumot hoz létre, és máris kezdhetjük az írást a képzeletbe-
li papíron (fehér nagy terület).

Amikor szöveget írunk be, elõfordulhat, hogy bizonyos részeket
sokszor meg kell ismételni. Ilyenkor jól jöhet egy-két hasznos mûve-
let (pl. másolás), azonban elõtte ki kell jelölni a megfelelõ szövegrészt.
A kijelölések ismerete a formázási feladatokhoz is elengedhetetlenek,
hiszen csak bizonyos szövegrészeket akarunk formázni, amit kijelö-
lünk. Nézzük meg tehát az alapvetõ szövegkijelöléseket. Többféle-
képpen is megoldható a feladat, mi most egyet tekintünk ezek közül.

Egy karakter kijelölése - tartsuk lenyomva az egér gombját és
húzzuk végig az egérkurzort a karakteren.
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Több karakter kijelölése - mint az elõbb, csak több karakteren
húzzuk az egérkurzort.
Több, nem összefüggõ szövegrész kijelölése - a CTRL és a SHIFT
billentyûk egyidejû lenyomva tartása mellett húzzuk az egeret a
kijelölendõ szövegrészek felett.
Egy szó kijelölése - kattintsunk egérrel duplán a szóban.
Egy mondat kijelölése - tartsuk lenyomva a CTRL billentyût, majd
kattintsunk egyet az egérrel a mondaton belül bárhol.
Egy bekezdés kijelölése - kattintsunk duplán egérrel a bekezdés
mellett a bal margón.
Egy sor kijelölése - kattintsunk egyet az egérrel a sor mellett balra
a margón.
Több sor kijelölése - mint az elõbb, csak az egérgomb lenyomva
tartása mellett húzzuk az egeret le, vagy föl a megfelelõ sorokon.
Több, nem összefüggõ sor kijelölése - a CTRL billentyû lenyom-
va tartása mellett kattintsunk egyet-egyet a bal margón a megfele-
lõ sorok elõtt.
Az egész dokumentum kijelölése -  a  CTRL  billentyû  lenyomva
tartása mellett nyomjuk le az a betût a billentyûzeten.
Miután tudunk szövegrészeket kijelölni, áttekintjük, hogy melyek
a legfontosabb szöveggel végezhetõ mûveletek.
Másolás - jelöljük ki a szöveget, majd kérjünk helyi menüt felette
(egér jobb gombja, illetve a másodlagos gomb). A megjelenõ menü-
ben válasszuk a Másolás parancsot. Látszólag nem történik semmi,
de a szöveg a vágólapra (memóriába) került.
Beillesztés - ha valami van a vágólapon (lásd az elõzõeket), akkor vi-
gyük a kurzort arra a helyre, ahová el szeretnénk helyezni a vágó-
lapon lévõ szöveget, majd kérjünk helyi menüt. A megjelenõ pane-
len válasszuk a Beillesztés parancsot. Természetesen a Másolás pa-
rancsot is, és a Beillesztés parancsot is használhatjuk a Szokásos esz-
köztárról, illetve a Szerkesztés menübõl is.
Irányított beillesztés - a vágólap tartalmát különbözõ, speciális
módon illeszthetjük be. Pl. Nem formázott szöveg, Formázatlan
Unicode szöveg, HTML formátum, Formázott szöveg (RTF), Kép,
Microsoft Office Word dokumentum objektum, illetve Csatolhatjuk
azt a dokumentumhoz (ilyenkor nem ágyazódik be a vágólap tar-
talma a dokumentumba, nem növeli annak méretét).
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Áthelyezés - jelöljük ki a szövegrészt (vagy részeket), kérjünk fe-
lette helyi menüt és válasszuk a Kivágás parancsot. Ezután vigyük
a kurzort a megfelelõ helyre, és használjuk a Beillesztés parancsot
az elõzõekben tárgyalt módon.
Törlés - jelöljük ki a szövegrészt, majd nyomjuk meg a billentyû-
zeten a Delete gombot. Vigyázat, nem kerül a vágólapra, tehát nem
illeszthetõ vissza.
Kivágás - jelöljük ki a szövegrészt, majd kattintsunk a Szokásos esz-
köztáron a Kivágás ikonra (olló). Vágólapra kerül, ha akarjuk, visz-
szailleszthetjük.
Keresés - igen hasznos segítség, ha gyorsan meg szeretnénk keres-
ni egy hosszú dokumentumban valamilyen szót, szövegrészt, stb.
Nyissuk le a Szerkesztés menüt, majd kattintsunk a Keresés parancs-
ra. A megjelenõ panelon írjuk be a keresendõ szöveget és kattint-
sunk a Következõ feliratra. A kurzor azonnal a megtalált szöveg-
részhez ugrik, ami rögtön kijelölt lesz. További kereséshez ismét
kattintsunk a Következõ feliratra, addig, amíg folytatni szeretnénk a
keresést. Ha végeztünk a kereséssel, zárjuk be az ablakot. Ha a ke-
resési ablakban bejelöljük az Összes találat kiemelése a következõben
szöveg elõtti üres négyzetet, majd kattintunk Az Összes keresése fel-
iratra, akkor egyszerre megkeresi, és kijelöli az összes megtalált
szöveget a törzsdokumentumban. Ugyanezt megtehetjük kijelölt
szövegben is. Ha rá kattintunk az Egyebek feliratra, további lehetõ-
ségek nyílnak meg, melyekkel pontosíthatjuk a keresést (Keresés he-
lye, Kis- és nagybetû megkülönböztetése, Csak ha ez teljes szó, Behelyet-
tesítéssel, Hangzás alapján, Minden szóalak). Ugyanitt állíthatjuk be
azt, ha nem szöveget, hanem speciális jeleket (Bekezdésjel, Tabulá-
torjel, Bármely karakter, Bármely számjegy, Bármely betû, Kalap-jel, Pa-
ragrafusjel, Bekezdés karakter, Hasábtörés, Hosszú gondolatjel, Gondolat-
jel, Végjegyzetjel, Mezõ, Lábjegyzetjel, Grafikus elem, Kézi sortörés, Kézi
oldaltörés, Nem törhetõ kötõjel, Nem törhetõ szóköz, Feltételes kötõjel,
Szakasztörés, Üres terület), illetve formátumot (Betûtípus, Bekezdés,
Tabulátorok, Nyelv, Keret, Stílus, Kiemelés) akarunk keresni. Ezekhez
kattintsunk a Formátum illetve Speciális felirat valamelyikére. Ha a
keresendõ szöveghez valamilyen formátumot is választunk, példá-
ul egy adott betûtípust, akkor csak ilyen betûtípussal írt szöveget
keres. Viszont, ha rákattintunk a Formázás nélkül feliratra, akkor
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nem veszi figyelembe a formázásokat.
Csere - azt a célt szolgálja, hogy egy szövegrészt kicseréljünk egy
másik szövegrészre (pl. ha rosszul írtunk valamit sok helyen). Eb-
bõl következik, hogy ez a szolgáltatás is rendkívül hasznos, hiszen
nagyon megkönnyíti és felgyorsítja a munkánkat bizonyos helyze-
tekben. Amint látjuk, a feladat két részbõl áll, a keresésbõl és a cse-
rébõl. Az elõbbiekben a keresésrõl mindent megtudtunk, ezért itt
ezzel nem foglalkozom, hiszen ugyanúgy kell beállítani mindent.
Kattintsunk a Szerkesztés menü Csere parancsára. Most a megjelenõ
ablakban két helyre írhatunk, a Keresett szöveg sorába, illetve a Cse-
re erre sorba. Tulajdonképpen a csere sorba írt szövegre is ugyanaz
vonatkozik, mint a keresett szövegre, így itt is mindent a tanultak
szerint állíthatunk be. Ha mindent beírtunk, beállítottunk, akkor
két lehetõségünk van. Ha a Csere feliratra kattintunk, akkor meg-
keresi az elsõ szöveget, és kicseréli, azaz egyesével cserélgethetjük
a szövegeket. Viszont Az összes cseréje lehetõséget választva, min-
den cserét azonnal végrehajt. Ha végeztünk a cserékkel, zárjuk be
az ablakot.
Ugrás - ez a szolgáltatás is hasznos, egy hosszú dokumentum adott
részéhez gyorsan odaugorhatunk olvasás, vagy szerkesztés céljá-
ból. Kattintsunk a Szerkesztés menü Ugrás parancsára, és a megjele-
nõ ablakban válasszuk ki, hogy hová szeretnénk ugrani. Ezek a le-
hetõségek a következõk: oldal száma, szakasz száma, sor száma,
könyvjelzõnév, megjegyzés, lábjegyzet száma, végjegyzet száma,
mezõnév, táblázat száma, ábra száma, egyenlet száma, objektum-
név, címsor száma.

Újdonságok a Word 2003-ban

XML dokumentumok támogatása - a Word alkalmazásban a do-
kumentumokat mostantól XML formátumban is menthetjük, ezzel
elkülönítve a dokumentum tartalmát a bináris (.doc) formátumból
eredõ korlátoktól. Ezáltal a dokumentum tartalma mind automati-
kus adatbányászat, mind újrahasznosítás (a dokumentum weben
való közzététele) céljára elérhetõvé válik. A tartalomban való kere-
sés leegyszerûsödik, ráadásul a Word alkalmazáson kívül más fo-
lyamatok (például egy kiszolgáló alapú adatfeldolgozó folyamat)
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is módosíthatják a tartalmat. Ezen kívül bármely dokumentumhoz
XML sémát csatolhatunk, a Sablonok és bõvítmények párbeszéd-
panel XML séma lapján. A sémafájl nevének megadása mellett azt
is meg kell határozni, hogy a Word hitelesítse-e a dokumentumot
a séma alapján. Ezt követõen az XML struktúra munkaablakban
adhatók XML címkék a dokumentumhoz, és ennek segítségével te-
kinthetjük meg a dokumentumba ágyazott XML címkéket is.
Jobb olvashatóság - minden eddiginél kellemesebb a dokumentu-
mok számítógépünkön való olvasása. Ennek érdekében a Word a
képernyõmérethez és a felbontáshoz optimalizáltan jelenik meg,
emellett az olvasás élményét fokozza egy új olvasási elrendezés is.
Az olvasási elrendezés nézet:

Elrejti a felesleges eszköztárakat.
A dokumentumtérkép vagy az új szolgáltatásként rendelkezés-
re álló miniatûrök megjelenítésével lehetõvé teszi, hogy gyorsan
a dokumentum megfelelõ szakaszára ugorjunk.
A dokumentumok tartalmát automatikusan olyan lapokra mé-
retezi, amelyek kényelmesen elférnek a képernyõn, és könnyen
tallózhatók.
Lehetõvé teszi a dokumentum adott részeinek kiemelését,
megjegyzések hozzáadását, valamint különbözõ módosítások
megtételét.

Szabadkézi eszközök támogatása - a szabadkézi elemek bevitelét
támogató eszközök, például Tábla-PC számítógép használata ese-
tén a Microsoft Office Word 2003 alkalmazásban is kihasználhatjuk
az elektromos toll és a kézírás elõnyeit.

Dokumentum véleményezése szabadkézi megjegyzésekkel és
széljegyzetekkel.
Szabadkézi tartalom elhelyezése Word dokumentumokban. 
Kézírásos e-mail küldése a Microsoft Outlook alkalmazásból, a
WordMail használatával.

Továbbfejlesztett dokumentumvédelem - finomíthatunk a doku-
mentum védelmén a dokumentum formázásának, tartalmának
vagy mindkettõnek védelme érdekében. Megadhatjuk például,
hogy csak bizonyos stílusok használhatók a dokumentumban, de
ezek ne legyenek módosíthatók. A dokumentumtartalom módosí-
tásának megakadályozásakor nem kell ugyanazokat a korlátozáso-
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kat alkalmaznunk az összes felhasználóra, illetve a teljes doku-
mentumra. Adott felhasználóknak lehetõvé tehetjük a dokumen-
tum egyes részeinek a szerkesztését.

Formázás korlátozása - ha korlátozzuk egy dokumentum for-
mázását, megakadályozzuk, hogy a felhasználók olyan stíluso-
kat alkalmazzanak, amelyeket külön nem engedélyezünk. A vé-
dett dokumentumokra a felhasználók közvetlenül formázást,
például felsorolásjeles, illetve számozott listákat vagy betûtulaj-
donságokat sem alkalmazhatnak. Ha a formázás korlátozva
van, a közvetlen formázáshoz szükséges parancsok és billentyû-
parancsok sem érhetõk el.
A korlátozott tartalom szerkesztésének szelektív engedélyezése
- ha a dokumentumvédelemmel csak a dokumentumok olvasá-
sát vagy megjegyzések beszúrását engedélyezzük, a dokumen-
tum egyes részeit kijelölhetjük korlátozás nélküli szerkesztésre
is. Engedélyek megadásával azt is megszabhatjuk, hogy csak
egyes személyek módosíthassák a korlátozás nélküli dokumen-
tumrészeket.

Dokumentumok egymás mellé állítása és összehasonlítása -  a
több felhasználó által végzett módosítások egyetlen dokumentum-
ban történõ megtekintése sokszor igen megterhelõ feladat. Ezen
változtat az újonnan bevezetett dokumentum-összehasonlítási elv,
a dokumentumok egymás mellé állítása és összehasonlítása. Az
Ablak menü Összehasonlítás egymás mellett a következõvel pa-
rancsával úgy hasonlíthatunk össze két dokumentumot, hogy nem
kell a felhasználók által végzett módosításokat egyetlen dokumen-
tumban egyesíteni. A két dokumentum párhuzamos görgetésével
láthatóvá válnak a köztük lévõ különbségek.
Dokumentum munkaterületei - a dokumentum-munkaterületek
használata egyszerûsíti a Microsoft Office Word 2003, a Microsoft
Office Excel 2003, a Microsoft Office PowerPoint 2003 vagy a Mic-
rosoft Office Visio 2003 alkalmazás dokumentumainak valós idejû
együttmûködés keretében végzett társszerzési, szerkesztési és vé-
leményezési folyamatát. A dokumentum-munkaterületeket tartal-
mazó webhely egy vagy több dokumentum köré épülõ Microsoft
Windows SharePoint Services webhely. A munkatársak könnyedén
dolgozhatnak együtt a dokumentumon - akár közvetlenül a doku-
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mentum munkaterületi példányán, akár saját dokumentumpéldá-
nyukon, amelyet a dokumentum-munkaterületet tartalmazó web-
helyen tárolt példányba idõközben bekerült módosításokkal rend-
szeresen frissíthetnek. A dokumentum-munkaterületek általában
olyan e-mailek küldésével jönnek létre, melyekhez a küldõ meg-
osztott mellékletként csatolt egy dokumentumot. A megosztott
melléklet küldésével a feladó a dokumentum-munkaterület rend-
szergazdájává válik, míg a címzettek a munkaterület tagjai lesz-
nek, és jogosulttá válnak a webhely tartalmának kialakításában va-
ló részvételre. A Word, Excel, PowerPoint vagy Visio alkalmazá-
sokban megnyitott helyi dokumentumpéldányt a Microsoft Office
rendszer rendszeresen frissíti a dokumentum-munkaterület alapját
képezõ dokumentumból - például a többi munkatárs által a saját
példányaikon végzett, a dokumentum-munkaterületre mentett
módosításaival. Ha ezek a módosítások ütköznek a saját példá-
nyon végzett változtatásokkal, választhatunk, hogy melyik válto-
zatot kívánjuk megtartani. Saját példányunk szerkesztésének befe-
jeztével a módosításokat a dokumentum-munkaterületre menthet-
jük, ezáltal lehetõvé téve munkatársainknak, hogy saját példánya-
ikat az általunk végrehajtott módosításokkal is frissíthessék.
Tartalomvédelmi szolgáltatás - napjainkban a bizalmas informáci-
ók csak az azokat tároló hálózatokhoz vagy számítógépekhez való
hozzáférés korlátozása által ellenõrizhetõk. Azt követõen viszont,
hogy egy felhasználó engedélyt kapott a hozzáférésre, nincs sem-
milyen korlátozás arra nézve, hogy az így elért tartalommal mit te-
het, kinek küldheti el. A tartalom ilyetén terjesztése mellett köny-
nyen elõfordulhat, hogy illetéktelenekhez is eljut a bizalmas, velük
közölni soha nem kívánt információ. A Microsoft Office 2003 egyik
újdonságának, a Tartalomvédelmi (Rights Management) szolgálta-
tásnak éppen az a célja, hogy megakadályozza a bizalmas informá-
ció - véletlenre vagy gondatlanságra visszavezethetõ - illetéktelen
kezekbe kerülését. A felhasználók olvasási és módosítási hozzáfé-
rést kaphatnak, és a tartalomhoz lejárati idõ rendelhetõ. A doku-
mentumokban, munkafüzetekben és bemutatókban lévõ korláto-
zott engedélyek is eltávolíthatók. A szervezeti rendszergazdák en-
gedélyezési házirendeket hozhatnak létre a Microsoft Office Word
2003, Microsoft Office Excel 2003 és Microsoft Office PowerPoint
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2003 alkalmazásokhoz. A házirendek rögzítik, hogy kik érhetnek el
bizonyos információkat, és milyen szerkesztési vagy egyéb Office-
beli lehetõségekkel rendelkeznek e felhasználók az egyes doku-
mentumok, munkafüzetek és bemutatók esetén. A korlátozott en-
gedélyekkel rendelkezõ tartalmat kézhez kapó felhasználók
ugyanúgy megnyithatják a dokumentumot, munkafüzetet vagy
bemutatót, mint a korlátozott engedélyekkel nem rendelkezõ tarta-
lom esetén. Azok a felhasználók, akiknek számítógépén az Office
2003 vagy késõbbi verzió nincs telepítve, egy letölthetõ program
segítségével tekinthetik meg az ilyen tartalmat.
Továbbfejlesztett nyelvi szolgáltatások - a Microsoft Office Word
2003 alkalmazásban továbbfejlesztett szolgáltatások támogatják
az idegen nyelvû dokumentumkészítést, valamint a dokumentu-
mok többnyelvû beállításokkal való használatát. A Körlevél kivá-
lasztja a címzett neméhez illeszkedõ helyes megszólítási formát,
amennyiben az adott nyelv ebben különbséget tesz. A Körlevél ké-
pes továbbá a címzett földrajzi helyének figyelembe vételével for-
mázni a címeket. A tipográfiai elemek továbbfejlesztésével tovább
javult a minden korábbinál több nyelven készíthetõ szövegek
megjelenítésének minõsége. A Word 2003 több Unicode-tar-
tományt támogat, továbbá magasabb szinten támogatja a mellék-
jelek kombinálását is.
További új szolgáltatások - a Microsoft Office 2003 nyitott és ener-
gikus új arculattal jelentkezik, emellett új és továbbfejlesztett mun-
kaablakok állnak rendelkezésre. Az Elsõ lépések, a Súgó, a Keresé-
si eredmények, a Megosztott munkaterület, a Dokumentumfrissí-
tések és a Kutatás munkaablak egyaránt új munkaablak. Tábla-PC
számítógépen saját kézírásunkkal közvetlenül írhatunk az Office
dokumentumokba, mintha egy papírra írnánk tollal. A munkaab-
lakok mostantól vízszintes elrendezésben is megjeleníthetõk, en-
nek köszönhetõen úgy dolgozhatunk a tábla-PC számítógéppel,
ahogy valójában szeretnénk. Az új Kutatási munkaablak hivatko-
zások és további források széles skáláját kínálja az internetkapcso-
lattal rendelkezõ felhasználóknak. Lexikonokat, internetes keresõ-
ket és egyéb tartalomszolgáltatásokat használhatunk különbözõ
kutatási témáinkhoz. A Microsoft Office Online szolgáltatás a ko-
rábbinál szorosabban integrálódik a Microsoft Office alkalmazá-
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sokba, melynek révén munka közben is teljes mértékben kihasz-
nálhatók a webhely által biztosított szolgáltatások. A web-
böngészõnkbõl közvetlenül is, és az Office alkalmazások munka-
ablakaiban és menüiben lévõ hivatkozásokból is elérhetõ Microsoft
Office Online számos cikket, ötletet, képet (és egyéb ClipArt fájlt),
sablont, online képzést, letöltést és szolgáltatást kínál az Office al-
kalmazásokkal végzett munka elõsegítésére. A webhely rendszere-
sen új tartalommal frissül az Office felhasználóitól kapott közvet-
len visszajelzések és igények alapján. A Microsoft folyamatos erõ-
feszítéseket tesz a Microsoft szoftverek és szolgáltatások minõsé-
gének, megbízhatóságának és teljesítményének javítására. A kiala-
kuló trendek és a felhasználói minták megismerése érdekében a
Microsoft a Felhasználói élmény fokozása program (Customer
Experience Improvement Program) keretében információt gyûjt a
hardverkonfigurációkról és a Microsoft Office alkalmazások hasz-
nálati módjairól. A programban való részvétel nem kötelezõ, és az
adatgyûjtés teljesen névtelen. A hibajelentési folyamat és a hiba-
üzenetek továbbfejlesztése révén a lehetõ legkönnyebbé vált a hi-
bák jelentése, továbbá a felhasználók a leghasznosabb informáci-
ókhoz jutnak hozzá az egyes problémákkal kapcsolatos, azok be-
következtekor kapott értesítésekben. Végül, az internetkapcsolat-
tal rendelkezõ felhasználók az Office alkalmazásokkal, a súgótar-
talommal és a Microsoft Office Online tartalmával kapcsolatos fel-
használói visszajelzéseket küldhetnek a Microsoft számára, me-
lyek alapján a Microsoft folyamatosan frissíti és fejleszti szoftvere-
it és szolgáltatásait.

Dokumentum nézetek, megjelenítési módok, elõnézetek

A Microsoft Wordben több különbözõ lehetõség közül választhat-
juk ki az adott feladatnak legmegfelelõbb megjelenítési módot. A do-
kumentumokhoz különbözõ nézeteket használhatunk munka köz-
ben. Ezeket a nézeteket a Nézet menüre kattintva választhatjuk ki.

Nyomtatási elrendezés - megtekinthetjük, hogyan fognak megje-
lenni a szövegek, képek és más elemek a kinyomtatott lapon. Ez a
nézet megkönnyíti az élõfejek és élõlábak szerkesztését, a margók
igazítását, valamint az oszlopokkal és rajzobjektumokkal végzett
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munkát. Ha ebben a nézetben szeretnénk szöveget beírni és szer-
keszteni, a képernyõterület jobb kihasználása érdekében elrejthet-
jük az oldal tetején és alján található üres területet. Ehhez vigyük
az egérkurzort a lap felsõ széléhez (két kis nyilat látunk, az egyik
felfelé, a másik lefelé néz), majd kattintsunk egyet az egér bal (el-
sõdleges) gombjával. A visszaállítás ugyanígy történik.
Webes elrendezés - weblap vagy webes dokumentum létrehozásá-
hoz és a képernyõn történõ megjelenítéséhez váltsunk át webes el-
rendezés nézetbe. Webes elrendezés nézetben a program megjele-
níti a hátteret, a szöveget az ablakméretnek megfelelõen tördeli, a
grafikus elemeket pedig úgy helyezi el, ahogyan webböngészõben
jelennének meg.
Normál nézet - szöveg beírásához, szerkesztéséhez és formázá-
sához használjuk a normál nézetet. Láthatjuk a szöveg formázá-
sát, de az oldal egyszerûsített alakban jelenik meg, így a beírás
és a szöveg szerkesztése gyorsabbá válik. Nem jelennek meg a
laphatárok, az élõfejek és élõlábak, a hátterek, a rajzobjektumok
és azok a képek, amelyek körbefuttatási stílusa nem A szöveggel
egy sorba típusú.
Vázlat nézet - áttekinthetjük a dokumentum szerkezetét, valamint
a címsorok húzásával áthelyezhetjük, másolhatjuk és átszervezhet-
jük a szöveget. Összecsukhatjuk úgy a dokumentumot, hogy csak
a fõ címsorok legyenek láthatóak, ha pedig az összes címsort és a
szövegtörzset is szeretnénk látni, kibonthatjuk a dokumentumot.
A fõdokumentumokkal végzett munka is egyszerûbb. A fõdoku-
mentumok a hosszú dokumentumok (például több fejezetbõl álló
könyv vagy sok részbõl álló jelentés) elrendezésében és áttekinté-
sében segítenek. A laphatárok, élõfejek és élõlábak, grafikus ele-
mek és hátterek nem jelennek meg.
A megjelenítési módok segítségével olvashatjuk a dokumentu-

mot, illetve mozoghatunk a szövegben. Ezeket szintén a Nézet menü-
ben találjuk meg.

Olvasási elrendezés - könnyedén olvashatjuk dokumentumunkat
az olvasást segítõ eszközökkel. Kényelmesebben olvashatjuk a do-
kumentumot a képernyõn. Ebben a nézetben a Word program eltá-
volítja a zavaró elemeket a képernyõrõl, például a külsõ eszköztá-
rakat. A program a képernyõfelbontás beállításait is felhasználja a
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dokumentum méretezéséhez az olvashatóság megkönnyítése ér-
dekében. A dokumentumtérképet és a miniatûröket használhatjuk
a dokumentum különbözõ szakaszai közötti mozgásra, és egy
munkaablak áll rendelkezésünkre az olvasással kapcsolatos teen-
dõkre, például szó keresésére vagy fordítására. Ha módosítani kí-
vánjuk a dokumentumot, kattintsunk a módosítandó részre, és
szerkesszük át a dokumentumot. A dokumentum nem a nyomta-
tási formájában jelenik meg. A szöveg mérete a vártnál nagyobb le-
het, és az oldaltörések sem fognak feltétlenül megegyezni a ki-
nyomtatott oldalak tördelésével.
Miniatûrök - a miniatûrök a dokumentum lapjainak külön ablak-
táblában megjelenõ kicsinyített másai, amelyek nagyvonalakban
mutatják a lapok tartalmát. A miniatûrre kattintva a hozzá tartozó
lapra ugorhatunk. A következõ nézetekben használhatjuk a minia-
tûröket: normál nézet, nyomtatási elrendezés nézet, vázlat nézet és
olvasási elrendezés nézet. Webes elrendezés nézetben és a doku-
mentumtérképpel együtt nem használhatjuk a miniatûröket.
Dokumentumtérkép - a dokumentumtérkép egy különálló ab-
laktábla, amely a dokumentumban használt címsorok listáját tar-
talmazza. Segítségével gyorsan mozoghatunk a dokumentum-
ban, és nyomon követhetjük, hogy hol is járunk éppen. Ha a do-
kumentumtérképen valamelyik címsorra kattintunk, a Word a
dokumentum megfelelõ címsorára ugrik az ablak tetején jelenít-
ve azt meg, miközben a dokumentumtérképen az adott címsor
kiemelten látható. A dokumentumtérkép bármikor megjeleníthe-
tõ vagy elrejthetõ.
Az elõnézetek segítségével ellenõrizhetjük a dokumentum megje-

lenését, a Fájl menüben találhatók.
Megtekintés weblapként - megnézhetjük, hogyan jelenik meg a
dokumentum a webböngészõben. Ha a webböngészõ még nem
fut, a Word automatikusan elindítja azt. Bármikor visszatérhetünk
a Word programban megnyitott dokumentumhoz.
Nyomtatási kép - lehetõségünk van több oldal kicsinyített méret-
ben való megtekintésére. Ebben a nézetben megtekinthetjük az ol-
daltöréseket és a vízjeleket, illetve lehetõségünk nyílik a dokumen-
tum nyomtatását megelõzõen annak szerkesztésére és a formázá-
sok megváltoztatására.
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Karakter, bekezdés és szakasz formázások

Miután begépeltük a nyers szöveget, jöhet a formázás. Ma már
igen fontos, hogy egy dokumentum ne csak jó legyen, hanem szépen
kialakított, esztétikus, a szemnek is tetszetõs legyen. Ezért igen nagy
jelentõsége van a formázásnak. A következõkben tehát a különbözõ
formázási lehetõségekkel ismerkedünk meg, kezdve az egyszerû,
alapvetõ formázással, egészen az összetettebb formai kialakításokig.

Karakterformázás - a leg alapvetõbb formázás, kijelölt karakte-
rek, szövegrészek átalakítását végezhetjük el. A Formátum menü
Betûtípus parancsára kattintva megjelenik a Betûtípus ablak. Ezen
három fül látható, melyeken különbözõ formázási lehetõségek
választhatók ki. Nézzük ezeket, mit kezdhetünk tehát egy kivá-
lasztott karakterrel, vagy karakter csoporttal.

Betûtípus - betûtípust, betûstílust (normál, félkövér, dõlt) és be-
tûméretet (pontokban, legalább 7 pont legyen az olvashatóság
érdekében) választhatunk. A választásunkat a Minta ablakban
meg is nézhetjük. További lehetõség még a betû színének meg-
adása, aláhúzás és színének beállítása, illetve egyéb különleges-
ségek megadása (árnyékolt, körvonalas, domború, vésett, stb.).
Az ablak bal alsó sarkában látható az Alapértelmezés felirat, ha
erre kattintunk, akkor a beállított betûtípus, stílus, méret, stb.
lesz minden normál dokumentum alapértelmezett betûtípusa.
Térköz és pozíció - a Méretarány mezõ segítségével a kijelölt
szöveget tudjuk széthúzni vagy összenyomni. Alapesetben ez
az érték 100%, ha ettõl nagyobb értéket választunk, vagy írunk
be (maximum 600%), akkor széthúzzuk a szöveget. Ellenkezõ
esetben összenyomjuk, a legkisebb érték 1% lehet. A Betûköz se-
gítségével a karakterek közötti távolságot szabályozhatjuk. Két
esetet választhatunk, ritkítást illetve sûrítést. Mindkettõnek a
mértékét is megadhatjuk pontokban kifejezve. Az Elhelyezés me-
zõ segítségével a kijelölt szövegrész helyzetét adhatjuk meg az
alapvonalhoz képest. Normál, emelt, illetve süllyesztett helyze-
teket különböztetünk meg. Az emelés és a süllyesztés mértékét
szintén pontokban mérve adhatjuk meg. Itt található a Betûpárok
alávágása lehetõség is. Bizonyos karakterkombinációk távolságá-
nak automatikus beállítása, ami a szó optikai megjelenítését har-
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monikusabbá teszi. Ez a parancs csak TrueType és Adobe Type
Manager betûtípusok esetén használható. A szolgáltatás haszná-
latához a pont vagy több mezõbe írjuk be vagy a nyilak segítségé-
vel adjuk meg a legkisebb betûméretet, amelyre szeretnénk alá-
vágást alkalmazni. A Microsoft Word program automatikusan
elvégzi az alávágást a megadott méretû vagy annál nagyobb be-
tûméretek esetében.
Effektusok a szövegben - itt csak egy lehetõség van, mégpedig
különbözõ animációkat rendelhetünk hozzá a kijelölt szöveg-
hez. Az Animációk mezõben válasszuk ki a nekünk tetszõ effek-
tust, és kattintsunk az OK feliratra. A hatás megszüntetéséhez
ismét jelöljük ki a szöveget, majd kattintsunk a nincs feliratra.

Bekezdésformázás - mint a neve is utal rá, olyan beállításokat ad-
hatunk meg, melyek egy bekezdés formai tulajdonságait módosít-
ják. A Formátum menü Bekezdés feliratára kattintva felbukkan a Be-
kezdés ablak. Ezen két fül van, a Behúzás és térköz, illetve a Szövegbe-
osztás fül. Most tekintsük át ezek használatát, feladatát.

Behúzás és térköz - az Igazítás mezõben a bekezdés helyét ad-
hatjuk meg a behúzásokhoz képest. Négyféle helyzet lehet:

Balra zárt - a bekezdés minden sora a bal behúzásnál kezdõ-
dik, a sorok végzõdése viszont nem szabályozott, ahogy kijön
(ha ránézünk egy ilyen bekezdésre, akkor balról függõlege-
sen szép egyenes, jobbról cikkcakkos).
Középre zárt - a bekezdés minden sora szabályozatlan, azaz
ahogy kijön a bal illetve jobb behúzáshoz képest. Az elõzõek-
re utalva mindkét oldala cikkcakkos.
Jobbra zárt - a sorok kezdése ahogy kijön, viszont a befejezése
rendezett, a jobb behúzáshoz képest. A bal oldal cikkcakkos,
a jobb oldala pedig függõlegesen szép egyenes.
Sorkizárt - a sorok kezdése is és a végzõdése is rendezett,
mindkét oldal függõlegesen szép egyenes. A folyamatos szö-
veghez ez a leginkább ajánlott, hiszen a dokumentum összké-
pe így a legrendezettebb.

A Vázlatszint mezõben választhatjuk ki, hogy az elõbb emlí-
tett igazítások mire vonatkozzanak. Alapesetben a Szöveg-
törzsre, de ha olyan a dokumentumunk, akkor az 1. szintre,
2. szintre, ... 9. szintre.

- 288 -

MICROSOFT WORD 2003



A Behúzás Balra illetve Jobbra mezõkben adhatjuk meg, hogy a
bekezdés balról, illetve jobbról hány cm távolságban legyen a
margóktól. Ugyanitt a behúzás típusát is megadhatjuk szükség
szerint. Két típusból választhatunk:

Elsõ sor - a bekezdés elsõ sora balról behúzott (megadhatjuk a
mértékét), a többi nem. Tulajdonképpen egy hosszú, folya-
matos, több bekezdésbõl álló dokumentumban ez az ajánlott.
Függõ - itt pont fordítva van, az elsõ sor nincs behúzva, a többi
igen. Ritkán használjuk, folyamatos szövegben nem mutat jól.

A Térköz Elõtte Utána mezõk segítségével szabályozhatjuk, hogy
a bekezdések között hány pontnyi távolság legyen.
A Sorköz mezõvel pedig beállíthatjuk, hogy a bekezdésben mek-
kora legyen a sorok távolsága (Szimpla, 1,5 sor, Dupla, Leg-
alább, Pontosan, Többszörös). A megfelelõ eseteknél a mértéket
is megadhatjuk.
Szövegbeosztás - a bekezdés tördelését szabályozhatjuk. Beál-
líthatjuk a Fattyú- és árvasorokat, Egy oldalra, Együtt a követke-
zõvel illetve Új oldalra lehetõségeket.

Fattyú- és árvasorok - célszerû bejelölni, mert megakadályozza,
hogy egy bekezdés elsõ sora külön lapra kerüljön (fattyúsor),
illetve hogy az utolsó sora kerüljön külön lapra (árvasor).
Egy oldalra - ha bejelöljük, akkor a bekezdés minden-
képpen egy oldalra kerül, tehát nem lehet oldaltörés a
bekezdésen belül.
Együtt a következõvel - a kijelölt, és az azt követõ bekez-
dés egy oldalra kerül, tehát a két bekezdés között nem
lehet oldaltörés.
Új oldalra - az aktuális bekezdés új oldalra kerül, tulajdonkép-
pen egy oldaltörést helyez el a bekezdés elé.

Ugyanitt további két beállítást találunk:
Sorok számozása nélkül - a kijelölt bekezdés sorai számozás nél-
kül jelennek meg. Ez a beállítás nem hatásos abban az eset-
ben, ha a dokumentumban vagy a szakaszban a sorok nincse-
nek számozva.
Nincs elválasztás - a bekezdésben nincs automatikus elválasztás.

Az ablak alján található a Tabulátorok felirat, erre kattintva fel-
bukkan a Tabulátorok ablak, melyen igen hasznos beállításokat
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tehetünk. A tabulátorok akkor segítenek, ha tagolt szöveget kell
létrehoznunk. Tulajdonképpen a billentyûzeten lévõ Tabulátor
gomb lenyomására egy adott pozícióba ugrik a kurzor. Nézzük
meg, hogyan tudunk egy bekezdésben tabulátor pozíciókat fel-
venni, törölni, stb. A Tabulátorok ablakban írjuk be a Pozíció me-
zõbe azt a helyet (cm-ben), ahová el szeretnénk helyezni egy ta-
bulátort. Ezután válasszunk hozzá igazítást (Balra, Középre,
Jobbra, Decimális, Vonal) majd kitöltést, ha akarunk ilyet
(Nincs, Pontozott vonal, Szaggatott vonal, Folytonos vonal). A
szaggatott vonal a karakterhez képest középen lesz, míg a pon-
tozott és a folytonos vonal alul. Végül kattintsunk a Felvétel fel-
iratra, így bekerül az aktuális bekezdés tabulátor listájába. Ha a
listában kijelölünk egy tabulátor pozíciót, és a Törlés parancsra
kattintunk, akkor megszüntetjük ezt a tabulátort. Ha pedig az
Az összes törlése parancsra kattintunk, akkor a bekezdésben lévõ
összes tabulátor törlõdik. Tekintsük át röviden az egyes tabulá-
tor igazításokat:

Balra - a pozíciótól balról jobbra tudunk írni.
Középre - a pozíciótól balra és jobbra írunk egyszerre.
Jobbra - a pozíciótól jobbról balra (visszafelé) írunk.
Decimális - ha tizedes törteket írunk egymás alá, akkor a tize-
des vesszõt erre a pozícióra igazítja, így a számoszlop rende-
zett, a matematikában megszokott lesz.
Vonal - egy függõleges vonalkaraktert helyez el itt.

Ha nem szükséges pontosan elhelyezni tabulátorokat, akkor
van egy gyorsabb módszer is, igaz, hogy így nem tudunk kitöl-
téseket rendelni az egyes pozíciókhoz (bár utólag ezt megtehet-
jük az elõbb tárgyal Tabulátorok ablak segítségével). Szóval a víz-
szintes vonalzó mellett balra látható egy kis négyzet. Erre kat-
tintva az egérrel különbözõ jelek látszanak benne. Ha nem moz-
dítjuk az egérkurzort, ki is írja a jelek jelentését. Ezek nem má-
sok, mint a tanult tabulátor igazítások. Válasszuk ki tehát a ne-
künk megfelelõ tabulátort (balra, jobbra, stb.), majd a vízszintes
vonalzón az egérrel kattintsunk oda, ahová el szeretnénk he-
lyezni ezt a tabulátort. Igazíthatjuk is, az egérrel tudjuk húzni a
tabulátor jelet a vonalzón, közben ráadásul egy függõleges,
szaggatott vonal mutatja, hogy éppen hol járunk. Így tehát gyor-
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san, könnyen és látványosan tudunk különbözõ típusú tabulá-
torokat elhelyezni. Ezek a pozíciók persze mindig arra a bekez-
désre vonatkoznak, amelyben éppen a kurzor van, azaz, amit
éppen szerkesztünk. Ugyanilyen könnyedén el is távolíthatunk
tabulátorokat, elég, ha egérrel megfogjuk, és lehúzzuk a doku-
mentumterületre, majd elengedjük az egér gombját.

Szakaszformázás - a most következõ formázások egy szakaszra
vonatkoznak. Mielõtt megismerkednénk velük, nézzük meg, ho-
gyan tudunk kialakítani, illetve megszüntetni szakaszokat. A Word
induláskor egy üres dokumentumot kínál fel, rögtön létrehozza az
elsõ szakaszt. Ezzel tehát nincs gondunk. Mindaddig az elsõ sza-
kaszban dolgozunk, míg létre nem hozunk egy másikat. Vigyük a
kurzort arra a helyre, ahonnan már egy új szakaszt szeretnénk kez-
deni. Kattintsunk a Beszúrás menü Töréspont parancsára, majd a
megjelenõ ablakban válasszuk ki a megfelelõ lehetõséget. Melyek
ezek: Szakasztörés Új oldal, Folyamatos, Páros oldal és Páratlan ol-
dal. Jelöljük tehát meg a nekünk tetszõ lehetõséget, és kattintsunk
az OK feliratra. Máris egy új szakaszt szerkeszthetünk, formázha-
tunk. Ha bekapcsoljuk a Minden látszik gombot a Szokásos eszköz-
táron, akkor láthatjuk, hogy a Word szakaszhatároló jelet tett oda,
ahonnan új szakaszt szúrtunk be (dupla, pontozott vonal). Ha ki-
töröljük ezt a szakaszhatároló jelet, akkor megszûnik az utána lévõ
szakasz, így a benne lévõ szöveg az elõzõ szakaszba kerül. Most
már tudunk szakaszokat kialakítani, megszüntetni, nézzük a for-
mázásokat.

Fejléc, lábléc - hivatalos dokumentumok esetén gyakran szük-
ség van arra, hogy fejlécet helyezzünk el bizonyos oldalakon
(vagy mindegyiken). Erre ad megoldást ez a formázási lehetõ-
ség. A Nézet menü Élõfej és élõláb feliratára kattintva máris ki-
alakíthatunk egy fejlécet, illetve láblécet. Alapesetben ekkor
minden oldalon ez a fejléc illetve lábléc lesz látható (ne ijed-
jünk meg, minden szakasz minden oldalán ez lesz a fejléc, láb-
léc, de ezt meg tudjuk változtatni, lásd késõbb). Azonnal meg-
jelenik az Élõfej és élõláb eszköztár, mely nagy segítséget nyújt
a  szerkesztéshez.  Az  aktuális  oldal  felsõ  margójában  villog  a
kurzor, várja, hogy írjunk, vagy beillesszünk valamilyen objek-
tumot (általában képet). Azt is észrevesszük, hogy ez a terület
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szaggatott vonallal keretezett, és a dokumentum többi része
halványabban látszik. Ez azért van, hogy felhívja a figyelmün-
ket arra, hogy most nem a törzsdokumentumot szerkesztjük,
hanem a margó területen fejlécet, illetve láblécet készítünk.
Normál esetben viszont a fejléc, lábléc a halvány, jelezve, hogy
van fejléc, illetve lábléc. Ettõl persze a nyomtatásban nem lesz
halvány, ez csak a képernyõn látszik így, segítve minket abban,
hogy éppen milyen dokumentum részt szerkesztünk. Térjünk
most vissza a fejléc szerkesztéséhez. Ezen a területen és épp
úgy dolgozhatunk, mint általában a dokumentum bármely ré-
szén. Tabulátorokat helyezhetünk el (alapesetben a Word elhe-
lyez egy középre zárt tabulátort a fejléc közepére, illetve egy
jobbra zárt tabulátort a jobb behúzáshoz), igazításokat kérhe-
tünk, betûtípust, stílust és méretet választhatunk, stb. Ha kell,
bekezdéseket is kialakíthatunk (az Enter billentyût lenyom-
juk),  ez  attól  függ,  hogy  milyen  fejlécet  szeretnénk  készíteni.
Annyi bekezdést, sort írunk, amennyit akarunk, a Word auto-
matikusan megnagyobbítja a margó területét. Nem tanácsos
azonban túl nagy fejlécet, illetve láblécet készíteni, hiszen ek-
kor jóval kisebb lesz a dokumentumunk valódi munkaterülete.
Beírjuk tehát a megfelelõ szöveget, elhelyezzük (ha kell) a
szükséges képet, vagy képeket (lásd késõbb). Az eszköztár
megfelelõ ikonjaival oldalszámot, dátumot, idõt is elhelyezhe-
tünk a megfelelõ helyen. A Váltás az élõfej és az élõláb között
ikonnal áttérhetünk a lábléc szerkesztésére, ha akarunk láblé-
cet kialakítani. Ha készen vagyunk a szerkesztéssel, kattint-
sunk a Befejezés feliratra. Egy másik fejléc kialakításához vi-
gyük a kurzort a következõ szakaszba (vagy abba, amelyikben
új fejlécet szeretnénk létrehozni), majd ismét kattintsunk a Né-
zet menü Élõfej és élõláb feliratára. Vigyázat, a megjelenõ esz-
köztáron azonnal kapcsoljuk ki a Csatolás elõzõhöz lehetõséget!
Azaz, mielõtt bármit csinálnánk, kattintsunk egyet erre az
ikonra, utána máris szerkeszthetjük az új fejlécet, láblécet. Láb-
lécre váltáskor szintén azonnal kapcsoljuk ki az elõbb említett
ikont. Ezek után kialakíthatjuk az új fejlécet, láblécet, majd kat-
tintsunk a Bezárás gombra. Miután kialakítottuk az összes sza-
kaszban (melyekben akartunk) a megfelelõ fejléceket, lábléce-
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ket, a feleslegeseket kitörölhetjük. Ha tehát egy fejlécet vagy
láblécet újra szerkeszteni szeretnénk, vagy esetleg törölni, kat-
tintsunk duplán a megfelelõ fejlécre, vagy láblécre a margó te-
rületén, és máris felbukkan az Élõfej és élõláb eszköztár, a kur-
zor pedig villog a fejlécben, várja a javításainkat. Ne felejtsük
el azonnal kikapcsolni a Csatolás elõzõhöz lehetõséget (kattint-
sunk egyet erre az ikonra), majd javíthatunk, vagy mindent tö-
rölhetünk a szokásos módon (pl. a Delete gombbal). Végül kat-
tintsunk a Bezárás feliratra. Összegezve tehát, ha különbözõ
fejléceket, lábléceket kívánunk elhelyezni egy dokumentum-
ban, akkor elõször is ki kell alakítanunk annyi szakaszt,
amennyiben más-más fejlécet, láblécet akarunk használni. Ez-
után a megfelelõ szakaszban nyissuk le a Nézet menü Élõfej és
élõláb parancsát, azonnal kapcsoljuk ki a Csatolás elõzõhöz ikont,
alakítsuk kedvünk szerint a fejlécet, láblécet, végül kattintsunk
a Bezárás gombra. Ezt ismételjük meg annyiszor, ahány sza-
kaszt kialakítottunk, a felesleges fejléceket, lábléceket pedig tö-
röljük ki. Látszólag bonyolultnak tûnik, de nem az. Kellõ gya-
korlás után könnyen létrehozhatunk különbözõ, tetszetõs fejlé-
ceket, lábléceket. Befejezésül megemlítek még két speciális le-
hetõséget. Az elsõ akkor igen hasznos, ha csak az elsõ oldalon
akarunk fejlécet elhelyezni, a továbbiakon nem. Kattintsunk a
Fájl menü Oldalbeállítás parancsára, a megjelenõ ablak Elrende-
zés fülén jelöljük be  az  Elsõ oldal eltérõ lehetõséget (a kis üres
négyzetre kattintsunk egyet az egérrel). Ebben az esetben nem
is kell újabb szakaszokat kialakítani, a tanult módon készítsük
el az elsõ oldal fejlécét, illetve láblécét, majd kattintsunk a Be-
zárás gombra. Ha olyan a dokumentumunk, hogy azonos fejlé-
cek, láblécek vannak a páratlan, illetve a páros oldalakon, szin-
tén egyszerûen megoldható, most sem kell szakaszokat kiala-
kítani. Kattintsunk a Fájl menü Oldalbeállítás parancsára, a
megjelenõ ablak Elrendezés fülén pedig válasszuk ki a Páros és
páratlan eltérõ lehetõséget (kattintsunk egyet az elõtte lévõ kis
üres négyzeten). Természetesen speciális esetben az elõzõ két
megoldás kombinációját is használhatjuk, azaz, ha a páratlan
és páros oldalakon eltérõ fejléceket, lábléceket akarunk hasz-
nálni, de úgy, hogy közben az elsõ oldalon megint más fejléc,
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lábléc legyen. Nyilván ehhez a Fájl menü Oldalbeállítás paran-
csára kattintva, az Elrendezés fülön mind a két említett kis
négyzetet jelöljük be.
Oldaltájolás - akkor van rá szükségünk, ha egy dokumentumon
belül bizonyos oldalak helyzetét meg akarjuk változtatni. Alap-
esetben a Word minden oldalt álló tájolásban (helyzetben) kínál
fel. Természetesen szükség esetén ezt fekvõ helyzetre is változ-
tathatjuk, de ekkor persze minden oldal, ami ebben a szakasz-
ban van, fekvõ tájolású lesz. Ezért ismét szükségünk lesz szaka-
szok kialakítására az elõzõekben említett módon. Ha tehát ki-
alakítottuk a szakaszainkat, akkor vigyük a kurzort abba a sza-
kaszba, amelyik tájolását meg szeretnénk változtatni. Ezután
kattintsunk a Fájl menü Oldalbeállítás parancsára, majd a Margók
fülön kattintsunk a Fekvõ felirat feletti képre. Máris látható az
eredmény, az összes ide tartozó oldal elrendezése fekvõ lett, a
más szakaszban lévõ oldalak viszont maradtak álló helyzetûek.
Megszüntetni ugyanígy lehet, vigyük a kurzort a megfelelõ sza-
kaszba, és nyissuk le a Fájl menü Oldalbeállítás parancsát, majd a
Margók fülön kattintsunk az Álló felirat feletti képre.
Hasábok - tagolt szövegek kialakításának igen hatásos eszköze.
Lehet ugyan tabulátorokkal, táblázatokkal (lásd késõbb) esetleg
behúzásokkal is tagolást elérni, de ezek adott esetben igen bo-
nyolultak lennének. A hasábok használata viszont egyszerû,
gyors és igen hatékony ebbõl a szempontból. Nem kell mást ten-
ni, mint kijelölni azt a szövegrészt, amit tagolni akarunk, majd
lenyitni a Formátum menü Hasábok parancsát. A megjelenõ Hasá-
bok ablakban kiválaszthatjuk a hasáb típusát (Egy, Kettõ, Há-
rom, Bal, Jobb), majd eldönthetjük, hogy akarunk-e választóvo-
nalat elhelyezni közéjük. A Word automatikusan létrehozza a
szakaszt. További lehetõség a hasábszélességek beállítása. Alap-
esetben a Word azonos hasábszélességet használ, de ezt felülbí-
rálhatjuk, és mi adhatjuk meg az egyes hasábok szélességét cm-
ben, illetve a közöttük lévõ távolságokat (térköz). Minden válto-
zást azonnal látunk egy mintaablakban, így eldönthetjük, hogy
tetszik, vagy sem. Természetesen meg is szüntethetjük a hasábo-
kat, ehhez vigyük a kurzort a hasábon belül valahová, majd a
Hasábok ablakban kattintsunk az Egy feliratra. Néha szükség le-
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het arra, hogy a hasábon belül a tördelést felülbíráljuk. Azaz, ne
ott kezdõdjön az új hasáb (oszlop), ahol azt a Word akarja, ha-
nem ahol mi szeretnénk. Ehhez vigyük a kurzort a hasábon be-
lül oda, ahonnan mindenképpen új oszlopot szeretnénk kezde-
ni. Ezután kattintsunk a Beszúrás menü Töréspont parancsára,
majd válasszuk a Hasábtörés lehetõséget. Ismételjük meg ezt az
eljárást annyiszor, ahányszor át akarjuk tördelni a hasábunkat.
Megjegyzem, hogy hosszú dokumentum esetén alakítsunk ki
szakaszokat a tanult módon, majd vigyük a kurzort abba a sza-
kaszba, melyet hasábokra szeretnénk tördelni. Ezután nyissuk
le a Formátum menü Hasábok parancsát, és az elõzõekben leírt
módon alakítsuk ki a nekünk megfelelõ hasábbeállítást. Így nem
kell több tíz, vagy több száz oldalt kijelölni.

Iniciálé, szegély és mintázat

Iniciálé - már régóta ismert formázási megoldás az emberiség tör-
ténetében. Gondoljunk csak a kódexekre, illetve a régi, szépen dí-
szített mesekönyvekre. Már ezeknél a könyveknél is elõszeretettel
alkalmazták az iniciálékat, hiszen nagyon szép, elegáns megoldás.
Arról van tehát szó, hogy egy bekezdés elsõ, vagy elsõ egy-két ka-
rakterét úgy formázzuk meg, hogy több sort fogjon át, és valami-
lyen díszes betûtípust választunk neki. Jelöljük ki egy bekezdés el-
sõ egy-két betûjét, majd nyissuk le a Formátum menü Iniciálé paran-
csát. A felbukkanó ablakban elõször válasszuk ki az iniciálé típu-
sát, mely Süllyesztve vagy Margón típusú lehet. Utána válasszunk
betûtípust, illetve adjuk meg, hogy hány sort fogjon át a süllyesz-
tett iniciálé. Végül megadhatjuk, hogy hány cm-re legyen a többi
szövegtõl. Az OK feliratra kattintva létrejött az iniciálé. Ha meg
akarjuk szüntetni az iniciálét, jelöljük ki, és az elõbbi menüben
(Formátum >> Iniciálé) kattintsunk a Nincs felirat feletti képre. Egy
iniciálé akkor mutat igazán, ha a bekezdés viszonylag sok sorból
áll (minimum 5 sor). Megjegyezném még, hogy a két alaptípus kö-
zül (Süllyesztve, Margón) a Süllyesztve típus talán elegánsabb.
Szegély és mintázat - gyakran arra is szükségünk lehet, hogy egy
bekezdést vagy szövegrészt bekeretezzünk, illetve különbözõ min-
tázatokat használjunk a dokumentumunkban szövegek alatt. Eh-
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hez jelöljük ki a szövegrészt, vagy vigyük a kurzort a megfelelõ be-
kezdésbe, majd nyissuk le a Formátum menü Szegély és mintázat
almenüjét. A megjelenõ ablakon három fül segíti a munkánkat
(Szegély, Oldalszegély és Mintázat). A Szegély fülön válasszunk
mindjárt stílust, színt és vonalvastagságot a szegélyhez. Utána a
Hatókör mezõ segítségével adjuk meg, hogy Szövegre, vagy Bekez-
désre helyezzük a szegélyt. Végül válasszuk ki a szegély Típusát. A
típus öt féle lehet: Nincs, Körül, Árnyék, Térhatás és Egyéni. Ha a ha-
tókört szövegre állítottuk, akkor nem tudunk csak valamelyik ol-
dalra szegélyt helyezni, míg ha a bekezdést szegélyezzük, akkor
meg tudjuk adni, hogy csak bizonyos oldalra rakjon szegélyt (pél-
dául csak fent és lent, vagy balra és lent, stb.). Ehhez azt kell ten-
nünk, hogy a jobb oldalon látható mintaablak megfelelõ széleire
kattintunk az egérrel, és máris elhelyezhetünk, illetve levehetünk
szegélyeket a megfelelõ oldalakról. Az árnyék és térhatás lehetõsé-
gek használatával esetenként még szebbé tehetünk egy keretet.
Megszüntetni szegélyt szintén egyszerû, jelöljük ki az adott szö-
vegrészt, vagy bekezdést, majd a Formátum menü Szegély és mintá-
zat almenüjét lenyitva a megjelenõ ablakban kattintsunk a Nincs
felirat melletti képre. Jobbra lent látható egy Beállítások gomb, ha
erre kattintunk, megnyílik egy újabb ablak. Itt a szegély szövegtõl
való távolságát adhatjuk meg pontokban (Fent, Lent, Balra, Jobbra).
Az Oldalszegély fülön ugyanígy állíthatunk mindent, csak ekkor az
egész oldalt szegélyezzük. Azonban vannak fontos eltérések, ezek
a következõk. A Beállítások fülre kattintva az oldalszegély helyzetét
szabályozhatjuk a lap széléhez, illetve a szöveghez. Mindkét eset-
ben pontokban adhatjuk meg a távolságokat (0 - 31 pont). Ehhez
nyissuk le a Viszonyítási pont felirat alatti nyilat, és válasszuk a ne-
künk megfelelõ helyzetet (Szöveg, Lap széle). Ha a szöveghez iga-
zítjuk az oldalszegélyt, további beállításokat tehetünk. Bejelölhet-
jük, hogy a fejlécek illetve láblécek a szegélyben legyenek, és hogy
a bekezdésszegélyek, táblázat élek igazodjanak az oldalszegély-
hez. Ugyanitt bejelölhetjük a Mindig felül lehetõséget is, ekkor
akármilyen más grafikai objektum kerül rá, az oldalszegély mindig
látszani fog, mert felül van. További lényeges különbség a szegély-
hez képest, hogy oldalszegélynél képet is választhatunk a vonalak
helyett. Kattintsunk a Kép felirat alatti nyílra, és tetszõleges képet
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választhatunk oldalszegélynek. Végül a Hatókör választása is egy
kicsit más, itt választhatjuk a Teljes dokumentum, Aktuális szakasz,
Aktuális szakasz elsõ oldala és az Aktuális szakasz, elsõ oldal kivételével
lehetõségeket. A Mintázat fül segítségével pedig háttérszínt, illetve
mintát állíthatunk be a dokumentumunk szépítése céljából. Jelöl-
jük ki a szövegrészt, vagy bekezdést, majd nyissuk le a Formátum
menü Szegély és mintázat almenüjét. Ezután kattintsunk a Mintázat
fülre. A megjelenõ ablakban választhatunk Kitöltést és Stílust, illet-
ve Hatókört állíthatunk (Szöveg, Bekezdés). A kitöltésnél tulajdon-
képpen színt választhatunk, a stílusnál pedig rácsot, ferde vonalat,
stb. A stílusoknak (rács, háló, ferde vonal, stb.) külön adhatunk
még másik színt. A Szegély és kitöltõ mintázat fülön látható még to-
vábbi két gomb is. Az Eszköztár gombra kattintva felbukkan a Táb-
lázatok és szegélyek eszköztár, mely segíti, gyorsítja az ezzel kapcso-
latos munkánkat. A Vízszintes vonal gombra kattintva pedig egy dí-
szes vízszintes vonalat tehetünk le az aktuális pozícióban (ahol a
kurzorunk van). Tulajdonképpen ez egy kép, díszes elválasztáso-
kat készíthetünk vele.

Stílusok és sablonok

Stílus - a stílus egy formagyûjtemény, melyben definiálva vannak
fontos jellemzõk. Ezek a jellemzõk lehetnek például a  következõk:
betûtípus, betûstílus, betûméret, behúzások, sorközök, térközök,
stb. A stílus általában egy bekezdésre vonatkozik. A Wordben van-
nak elõre definiált stílusok, melyeket egyszerûen használhatunk,
de mi magunk és készíthetünk saját stílusokat. Egy stílus haszná-
latához nem kell mást tenni, mint a kurzort a megfelelõ bekezdés-
be vinni, vagy kijelölni a megfelelõ bekezdéseket, illetve szövegré-
szeket, ezután pedig a Formátum menü Stílusok és formázás paran-
csára kattintani. Jobb oldalt, függõlegesen megjelenik a Stílusok és
formázás ablak, melynek segítségével könnyen, és gyorsan tudunk
stílusokat megadni, kezelni. Alapesetben csak a legfontosabb stílu-
sok jelennek meg, a Címsor 1, Címsor 2, Címsor 3 és a Normál stílus.
Látható még egy Formázás törlése felirat is, ha erre kattintunk, ak-
kor minden formázás törlõdik az aktuális bekezdésben, vagy kije-
lölt szövegrészben, és visszaáll a Normál stílus. Ha az egérkurzort
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bármelyik stílushoz visszük (jobb oldalt), akkor kiírja a stílus for-
mai jegyeit (betûtípus, stílus, stb.). Tehát miután a kurzort a meg-
felelõ bekezdésbe vittük, egyszerûen kattintsunk a megfelelõ stí-
lusra, és máris megváltozott az aktuális bekezdésünk, vagy szö-
vegrészünk. Nem mindig elegendõ ez a pár stílus, amit alapeset-
ben látunk, ezért megjeleníthetjük a többi beépített stílust is. A Stí-
lusok és formázás ablak alsó részén nyissuk le a Megjelenítés felirat
melletti nyilat, majd válasszunk a következõk közül: Elérhetõ for-
mázások, Használatban lévõ formázások, Elérhetõ stílusok, Minden stílus
és Egyéni. Ha a Minden stílus feliratra kattintunk, akkor a Word ösz-
szes elõre elkészített, beépített stílusa látható és használható lesz.
Ebbõl aztán kiválaszthatjuk a számunkra megfelelõt. Ha egyik sem
nyerte meg tetszésünket, készíthetünk saját stílusokat, melyeket
menthetünk is, így máskor is használni tudjuk. Kattintsunk az Új
stílus gombra, majd a megjelenõ ablakban adjunk neki nevet, illet-
ve állítsuk be azokat a formai jegyeket, amiket mi szeretnénk hasz-
nálni. Ezek a következõk: Stílustípus (bekezdésre vagy karakterre
vonatkozzon), Stílus alapja (melyik meglévõ stílus), Következõ bekez-
dés stílusa (milyen legyen automatikusan a következõ bekezdés stí-
lusa), Betûtípus, Betûstílus, Betûméret, Betûszín, Bekezdés igazítása
(balra zárt, jobbra zárt, középre zárt, sorkizárt), Sorközök, Térközök,
Behúzások, Tabulátorok, Szegélyek, Keret, Számozás, Nyelv és Billentyû-
parancs. Miután gondosan kialakítottuk a nekünk tetszõ formai je-
gyeket, kattintsunk a Bekerül a sablonba felirattól balra lévõ kis
négyzetre, így a mi stílusunkat is bármikor megtaláljuk, és hasz-
nálhatjuk a Word stílusai között. A munkánkat könnyíti még a Ki-
jelölt szöveg formázása alatti mintaablak. Itt láthatjuk az aktuális be-
kezdés, szövegrész pillanatnyi stílusát. Az alatta lévõ Az összes ki-
jelölése gombra kattintva a dokumentumunkban lévõ minden ilyen
stílusú bekezdést, szövegrészt kijelöl. Ez a lehetõség akkor igen
hasznos, ha ezekkel a bekezdésekkel egyszerre szeretnénk valamit
csinálni, mondjuk átállítani a stílusukat egy másik stílusra. Termé-
szetesen bármelyik saját stílust törölhetjük is, ha mégsem kell, a be-
építetteket nem lehet törölni. Ha a Stílusok és formázás ablakra már
nincs szükségünk, zárjuk be a szokásos módon (jobb felsõ sarok-
ban lévõ x gombra kattintunk). A stílusokkal tehát könnyen és
gyorsan átalakíthatjuk a dokumentumunk formai beállításait,
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ezenkívül még más szerepe is van egy-két stílusnak (lásd késõbb).
Végül megjegyezném, hogy a Stílusok és formázás ablakot a Formá-
zás eszköztáron lévõ ikonnal is aktivizálhatjuk (bal oldalt, két nagy
A betû). Továbbá, az elõbbi ikon mellett jobbra, a Normál felirat
(alapesetben) melletti nyilat lenyitva szintén látszanak a stílusok,
sõt, ha közben lenyomva tartjuk a SHIFT billentyût, akkor az ösz-
szes stílus látható, és használható lesz.
Sablon - olyan fájl vagy fájlcsoport, amely a kész fájlok stílusának,
felépítésének és egyéb tulajdonságainak meghatározására szolgáló
eszközöket tartalmazza. A Word sablonjai egyetlen dokumentum
formázására használhatók. Tulajdonképpen egy elõre elkészített,
formázott, de üres dokumentum. Nekünk csak fel kell tölteni szö-
veggel. Míg tehát a stílusoknál csak formai beállításokat adhatunk
meg  (betûtípus,  stílus,  méret,  igazítások,  sorközök,  stb.),  addig  a
sablonokba különbözõ objektumokat is elhelyezhetünk. Ilyenek
például a képek, téglalapok, fejlécek, táblázatok, stb. Induláskor a
Word mindig az úgynevezett Normal sablont tölti be (normal.dot),
melyet módosíthatunk, ha akarunk (nem célszerû). Sablonokkal
alapvetõen két dolgot tehetünk: használjuk valamelyik beépített
sablont, vagy újat készítünk. Induláskor tehát eleve egy beépített
sablont használunk, persze ebben nincs semmilyen objektum elhe-
lyezve, csak alapvetõ formai beállításokat tartalmaz (betûtípus, stí-
lus, méret, stb.), hiszen a szövegszerkesztõ programokkal alapve-
tõen szövegeket írunk. Azonban szükségünk lehet arra, hogy sab-
lonszerûen megformázott dokumentumokkal dolgozzunk sok-
szor, így elég kellemetlen lenne állandóan kialakítani a megfelelõ
formátumot és elrendezést. Nézzük meg elõször, hogy van-e a
Word beépített sablonjai között számunkra megfelelõ. Kattintsunk
a Start gombra, majd a Minden program menü Új office dokumentum
parancsára. A megjelenõ ablakban a különbözõ fülek segítségével
kereshetünk sablont (Általános, Egyéb dokumentumok, Feljegyzések,
Jelentések, Levelek és faxok, Körlevél, Kiadványok). Itt elég sokféle típu-
sú, stílusú sablont találunk (különbözõ stílusú önéletrajzok, jelen-
tések, faxok, körlevelek, kézikönyv, szakdolgozat, címjegyzék,
stb.). Ha egyik sem alkalmas arra, amire mi szeretnénk használni,
akkor készíthetünk magunknak saját sablont (lásd késõbb). Tehát,
ha valamelyik mégis jó lesz, kattintsunk rá, és betöltõdik ez a sab-
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lon. Ezután természetesen beírjuk a megfelelõ szövegeket, beil-
lesztjük a megfelelõ grafikai objektumokat (lásd késõbb), stb. Az
esetleges felesleges szövegeket, objektumokat pedig kitöröljük, vé-
gül mentjük a dokumentumot. Ha új sablont szeretnénk készíteni,
akkor induljunk normál dokumentummal, majd helyezzünk el raj-
ta objektumokat (táblázat, grafika, kép, fejléc, stb.) amikre szüksé-
günk van. Írjunk be elõre, adott helyre szövegeket a nekünk tetszõ
betûtípussal, stílussal, mérettel. Alakítsuk ki a bekezdések behúzá-
sait, térközeit, sorközeit, stb. Miután mindent elhelyeztünk, amire
csak szükségünk van, kattintsunk a Fájl menü Mentés másként pa-
rancsára. A megjelenõ ablakban alul, a Fájltípus felirat melletti nyíl-
ra kattintva, válasszuk a Dokumentumsablon lehetõséget. Adjunk
neki egy nevet (a felette lévõ mezõben), majd kattintsunk a Mentés
gombra. Az így elkészített sablonjainkat ezentúl a Normal sablon
mellett látjuk (Start >> Minden program >> Új office dokumentum >>
Általános fül), és bármikor használhatjuk. Törölni is tudjuk a sab-
lonjainkat, ugyanitt kérjünk helyi menüt rajta (egér másodlagos
gombjával), majd válasszuk a Törlés parancsot.

Szövegirány

Alapesetben a szövegirány normál, azaz vízszintesen, balról jobb-
ra írunk. Elõfordulhatnak extrém esetek, amikor például jobbról
balra, vagy függõlegesen kell írni. Három megoldás kínálkozik.
Helyezzünk egy szövegdobozt (lásd késõbb) a dokumentumba, és
ebben már írhatunk függõlegesen, illetve jobbról balra. A másik
megoldásnál használjunk táblázatot (lásd késõbb), ennek celláiban
is tudunk függõlegesen írni. Végül egy speciális eset is szóba jöhet.
A Word nyelvi beállításaiban engedélyezzünk egy olyan nyelvet,
mely támogatja a jobbról balra írást (pl. Japán). Ehhez kattintsunk
a következõkre: Start >> Minden program >> Microsoft Office >>
Microsoft Office eszközök >> Microsoft Office 2003 nyelvi beállításai. A
megjelenõ ablak bal oldali részén válasszuk ki a Japán nyelvet,
majd kattintsunk a Hozzáadás feliratra. Ennek hatására átkerül a
jobb oldali ablakrészbe (a Magyar és az Angol mellé), végül kat-
tintsunk az OK gombra alul. Természetesen ugyanígy el is távolít-
hatjuk a Japán nyelvet, csak ekkor a jobb oldali ablakrészben jelöl-
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jük ki, majd kattintsunk az Eltávolítás feliratra, és végül az OK
gombra. Ha tehát engedélyeztünk egy olyan nyelvet, amely támo-
gatja a jobbról balra írást (az elõzõekben leírtak szerint), akkor a
dokumentumokban már használhatjuk ezt a különleges lehetõsé-
get. Kattintsunk a Formátum menü Szövegirány parancsára, és már-
is megjelenik a megfelelõ ablak, ahol kiválaszthatjuk a szükséges
írásirányt. A hatókört is állíthatjuk, két esetet választhatunk: Kije-
lölt szöveg illetve Teljes dokumentum. A függõleges írás választása
után az oldaltájolás fekvõre változik, ezt természetesen visszaállít-
hatjuk állóra (Fájl menü, Oldalbeállítás parancs, Margók fülön Álló
lehetõségre kattintsunk). Ha egy hosszabb szövegben csak egy ki-
jelölt részt állítunk függõleges szövegirányra, akkor a Word auto-
matikusan egy új szakaszt szúr be új oldalra, és ide helyezi a füg-
gõleges szöveget. Az oldaltájolást ilyenkor is fekvõre változtatja,
amit újra visszaállíthatunk. A most leírt formázási megoldás elég
ritka, európai országokban nem nagyon használják, hiszen nem ír-
nak folyamatosan jobbról balra, függõlegesen. Ha pedig bizonyos
szövegrészeket mégis így akarunk írni, arra ott van a szövegdoboz
és a táblázat (lásd késõbb). Ezért ezt a lehetõséget csak érdekesség-
ként írtam le, vagy, ha valaki mégis így szeretne írni.

Szövegdoboz, keret

Szövegdoboz - képek vagy szöveg tárolására alkalmas áthelyezhe-
tõ és átméretezhetõ terület. A szövegdobozt használhatjuk például
hosszabb szövegek elhelyezésére a lapon vagy a többi szövegrész-
tõl eltérõ szövegirány esetén. Tekintsük most át röviden a szöveg-
doboz használatának lehetõségeit. Kattintsunk a Beszúrás menü
Szövegdoboz parancsára. Megjelenik az úgynevezett Vászon (több
alakzat rajzolására alkalmas terület, mivel az alakzatok a vászon
részei, egy egységként mozgathatók és méretezhetõk), majd kat-
tintsunk egyet a vászon egy tetszõleges helyére, így megjelenik a
szövegdoboz objektum. Villog a kurzor, tehát máris írhatunk bele.
Ha nem normál irányba akarunk írni, akkor kattintsunk a Formá-
tum menü Szövegirány parancsára, és a megjelenõ ablakban válasz-
szuk ki a nekünk megfelelõ írás irányt (vízszintes normál irány,
függõleges normál irány illetve függõleges jobbról balra irány).
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Újabb szövegdoboz elhelyezéséhez ismét kattintsunk a Beszúrás
menü Szövegdoboz parancsára, kattintsunk a vászon egy üres helyé-
re, és máris létrejön egy újabb szövegdoboz. Ha zavar minket a vá-
szon, húzzuk le róla a szövegdobozainkat úgy, hogy egérrel meg-
fogjuk valamelyik szélét, és az elsõdleges gomb lenyomva tartása
mellett húzzuk az egeret. Miután üres a vászon, kattintsunk egyet
valamelyik szélére (hogy legyen kijelölve), majd a billentyûzet
Delete gombjával töröljük. Beállíthatjuk azt is, hogy egy szövegdo-
boz, vagy valamilyen grafikai objektum beszúrásakor egyáltalán
ne jöjjön létre vászon. Ehhez kattintsunk az Eszközök menü Beállítá-
sok parancsára, majd az Általános fülön vegyük ki a pipát (jelet) a
Vászon automatikus létrehozása alakzatok beillesztésekor felirat mellett
balra. A szövegdoboz objektum tehát egy olyan szövegterület,
mely körülhatárolt, a dokumentum többi szövegétõl elkülönült,
önállóan formázható, pozícionálható és méretezhetõ. A méretezé-
sét az úgynevezett méretezõ pontok (a kijelölt objektumok szélein és
sarkain megjelenõ körök vagy négyzetek) segítségével végezhetjük el.
Vigyük az egérkurzort valamelyik méretezõ ponthoz, majd az el-
sõdleges egérgomb lenyomva tartása mellett húzzuk az egeret ad-
dig, míg a szövegdoboz megfelelõ méretû nem lesz. Ha valamelyik
sarokban lévõ méretezõ pontot fogjuk meg, akkor az átméretezés
közben a szövegdoboz méretaránya megmarad. Ha a szövegdoboz
valamelyik szélét fogjuk meg egérrel, tetszõleges helyre húzhatjuk
a dokumentumon belül. Maga, a szövegdoboz is formázható, beál-
líthatjuk a keret tulajdonságait, kitöltés színét, stb. Ehhez jelöljük ki
a szövegdobozt, majd kérjünk helyi menüt valamelyik szélén és
válasszuk a Szövegdoboz formázása parancsot. A megjelenõ ablak fü-
leivel aztán elvégezhetjük a különbözõ beállításokat:

Színek, vonalak - a határoló vonal stílusát, vastagságát és színét
adhatjuk meg. Továbbá a háttérszínt és annak átlátszóságát állít-
hatjuk be (az esetlegesen mögötte lévõ egyéb objektumot, szöve-
get mennyire takarja el). Ha a kitöltõ szint és a vonal színét is is
arra állítjuk, hogy Nincs, akkor semmilyen keret és kitöltési szín
nem lesz a szövegdobozhoz rendelve.
Méret - a vízszintes és függõleges méretét adhatjuk meg cm-
ben kifejezve. Beállíthatjuk még a méretarányt is, ha erre
szükség van (alapesetben mindkét érték 100%). Bekapcsol-

- 302 -

MICROSOFT WORD 2003



hatunk egy Rögzített méretarány lehetõséget is, ilyenkor az
egyik méret változtatásával automatikusan, arányosan vál-
tozik a másik érték is.
Elrendezés - itt azt adhatjuk meg, hogy a szövegdoboz hogyan
viszonyuljon a dokumentum többi szövegéhez képest. Úgy
mondjuk, hogy milyen legyen a szöveg körbefuttatásának stílu-
sa. Alapvetõen öt stílus közül választhatunk:

A szöveggel egy sorba - a szövegdoboz is egy karakter, tehát az
aktuális sorban foglal helyet.
Négyzetes - a szöveg szabályos geometriai alakzatnak megfe-
lelõen (négyzet vagy téglalap) körbefogja a szövegdobozt.
Szoros - itt is körbefogja a szövegdobozt a többi szöveg, de
szorosan, tehát követi a szövegdoboz alakját.
A szöveg mögé - nevének megfelelõen a szövegdoboz a többi
szöveg mögé kerül.
A szöveg elé - a szövegdoboz a többi szöveg elõtt lesz.

Az utolsó négy alapesetnél még azt is megadhatjuk, hogy a
szövegdoboznak milyen legyen az igazítása a dokumentum-
ban, az aktuális oldalon: Balra, Középre, Jobbra és Egyéb igazí-
tások közül választhatunk. Az egyéb igazítás azt jelenti,
hogy tetszõleges helyre tesszük a szövegdobozunkat. A Spe-
ciális gombra kattintva további részletes beállításokat végez-
hetünk a szövegdobozon. A felbukkanó ablakon két fület ta-
lálunk: A kép helyzete és A szöveg körbefuttatása füleket. A kép
helyzete fülön a szövegdoboz elhelyezkedését szabályozhat-
juk további finomításokkal. A vízszintes és függõleges elhe-
lyezését állíthatjuk kedvünk szerint, különbözõ viszonyítási
pontokhoz képest. Érdekes beállításokat adhatunk itt meg,
például a szövegdobozt függõlegesen középre igazíthatjuk,
sõt  a  dokumentumon  kívülre  is  tehetjük.  Szabályozhatjuk
azt is, hogy egy táblázat cellájában (lásd késõbb) hogyan he-
lyezkedjen el. A szöveg körbefuttatása fülön pedig az alap-
helyzeteken kívüli, további finomításokat tehetünk. Ezek az
újabb stílusok a következõk:

Keresztül - igazából csak képeknél van jelentõsége, szorosan
körbefogja a többi szöveg, de ha a kép alakja ezt megengedi,
akkor a szöveg a képrészek közé is kerülhet.
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Alatta és fölötte - a többi szöveg a szövegdoboz felett és alatt
lesz, azaz, nem lehet mellette szöveg.
Ugyanitt megadhatjuk még a körbefuttatás oldalait, és a szö-
vegtõl való távolságokat is.

Szövegdoboz - ezen a fülön a szövegdoboz belsõ margóit sza-
bályozhatjuk. Megadhatjuk tehát, hogy a szövegdobozban lévõ
szövegek milyen távol legyenek a szövegdoboz széleitõl. Továb-
bi két lehetõséget jelölhetünk be. Az egyikkel engedélyezhetjük
a sortörést a szövegdobozon belül, a másikkal pedig megadhat-
juk a szövegdoboz átméretezését a szövegnek megfelelõen.

További érdekes hatásokat érhetünk el, ha megváltoztatjuk a szö-
vegdoboz alakját. A Word 2003-ban erre is lehetõségünk van. Jelöl-
jük ki a szövegdobozt, majd a Standard eszköztáron kattintsunk a
Rajz eszköztár ikonjára. Ezzel megjelenítjük a Rajz eszköztárat (ha
nem volt eddig bekapcsolva). Itt kattintsunk a Rajz feliratra, majd
ezen belül a Váltás beépített alakzatok között almenü megfelelõ kate-
góriájából válasszuk ki a megfelelõ alakzatot. Különbözõ érdekes
alakú szövegdobozokat tudunk így létrehozni, amelyek esztétiku-
sabbá tehetik az aktuális dokumentumunkat. Amikor kijelölünk
egy szövegdobozt, megjeleni a Szövegdoboz lebegõ eszköztár (a
címkéjénél fogva szabadon vihetõ a képernyõ bármely részére),
mely segíti a szövegdobozzal végzett mûveleteinket. Ezek a csato-
lási és szövegirány váltási mûveletek. Használatuk egyszerû. Kat-
tintsunk a Szövegirány váltása ikonra, és máris megváltoztatja a szö-
vegdobozban lévõ szöveg írásirányát (vízszintesen balról jobbra,
függõlegesen balról jobbra illetve függõlegesen jobbról balra). Szö-
vegdobozokat összekapcsolni is tudunk, ha erre szükségünk van.
Ilyenkor a szöveg folytatódik a következõ, kapcsolt (csatolt) szö-
vegdobozban. Bármennyi szövegdobozt csatolhatunk egymáshoz,
akár másik oldalon lévõket is. Ha az egyik szövegdobozt átmére-
tezzük, akkor a szöveg automatikusan újra elosztódik, azaz, ha
például csökkentettük a méretét, akkor a szöveg túlfolyik a követ-
kezõ szövegdobozba (hiszen a csökkentettben már nincs elég
hely). A gyakorlatban a következõt kell tennünk: helyezzünk el
szövegdobozokat a dokumentumban, jelöljük ki azt, amelyiket
kezdõ szövegdoboznak szeretnénk, majd a megjelenõ Szövegdoboz
eszköztáron kattintsunk a Szövegdoboz-csatolás ikonra és kattint-
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sunk arra a szövegdobozra, amelyiket másodiknak szeretnénk. Ez-
után ismételjük meg az elõzõ eljárást, de most úgy, hogy a máso-
dik legyen a kezdõ. Így, egymás után összekapcsolhatunk annyi
szövegdobozt, ahányat csak szeretnénk. Természetesen ezeket a
csatolásokat megszüntethetjük, ha kell. Ehhez kattintsunk a meg-
felelõ, csatolt szövegdobozra, majd a megjelenõ Szövegdoboz esz-
köztáron válasszuk az Elõrecsatolás leválasztása ikont. Végül meg-
említem még, hogy egy szövegdobozt szükség szerint keretté tu-
dunk alakítani. Ehhez jelöljük ki a szövegdobozt, majd kattintsunk
a Formátum menü Szövegdoboz almenüjére. Ezután válasszuk a Szö-
vegdoboz fület, ahol kattintsunk a Konvertálás keretté feliratra. Persze
ezt csak akkor tegyük, ha tényleg keretre van szükségünk.
Keret - tetszõleges méretû és az oldalon bárhová helyezhetõ
tárolóelem. A megjegyzéseket, lábjegyzeteket, végjegyzeteket vagy
bizonyos mezõket tartalmazó szöveget és grafikus objektumokat
csak keretben helyezhetjük el, szövegdobozban nem. Mind a szö-
vegdobozok, mind a keretek oldalon elhelyezhetõ és méretezhetõ
szöveggyûjtõk. A Microsoft Word korábbi verzióiban kereteket
használtunk, amikor szöveggel akartunk egy ábrát körbefuttatni.
Most tetszõleges nagyságú és alakú ábrát futtathatunk körbe szö-
veggel anélkül, hogy az ábrát szövegdobozba vagy keretbe helyez-
nénk. Ennek ellenére továbbra is keretet, és nem szövegdobozt kell
használnunk, ha bizonyos elemeket tartalmazó szöveget vagy áb-
rát kívánunk elhelyezni. Ha olyan dokumentumot nyitunk meg,
amely a Word korábbi verziójából származó kereteket tartalmaz, a
Word megõrzi a kereteket. Amikor kijelölünk egy keretet, megjele-
nik a Formátum menüben a Keret parancs. Valójában a kereteket ak-
kor használjuk leginkább, ha a Word szövegszerkesztõ program-
mal WEB lapot akarunk készíteni. Ezért itt mi most nem foglalko-
zunk részletesen a keretekkel, hiszen a WEB lap szerkesztés egy
külön fejezet (lásd késõbb), és erre vannak alkalmasabb progra-
mok is. Néhány alap dolgot azonban tekintsünk át. Helyezzünk el
egy szövegdobozt, majd alakítsuk keretté (jelöljük ki, a megjelenõ
Szövegdoboz formázása eszköztár Szövegdoboz fülén kattintsunk a
Konvertálás keretté feliratra). Ettõl kezdve a szövegdobozunk keret
lesz. A keretben szintén elhelyezhetünk szöveget, képet, stb. Ha
pedig kijelöljük és a Formátum menü Keret parancsára kattintunk,
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megjelenik a Keret ablak. Ebben az ablakban a keretre vonatkozó
beállításokat tehetjük meg: Szöveg körbefuttatása (Igen, Nem), Méret
(Szélesség, Magasság), Vízszintes és Függõleges elhelyezés (Viszonyí-
tási pont, Távolság a szövegtõl), Szöveghez rögzített (ha bekapcsol-
juk, az elõtte lévõ bekezdéstõl való távolságát adhatjuk meg cm-
ben kifejezve), Horgony zárolása (a keret is mindig egy bekezdéshez
kapcsolódik, általában a hozzá legközelebb esõhöz, a kapcsolódási
objektumot, a horgonyt lerögzíthetjük). Ha a Keret törlése feliratra
kattintunk, törölhetjük a keretet. A keret tartalma és szegélyei, ha
voltak ilyenek, az oldal bal szélére helyezõdnek át. Ha a keretet tar-
talmával együtt szeretnénk törölni, jelöljük ki a keretet úgy, hogy a
szegélyére kattintunk, majd nyomjuk meg a Delete billentyût.

Lábjegyzet, végjegyzet, lista, oldalszámozás

Lábjegyzet, végjegyzet - a lábjegyzetek és a végjegyzetek a nyom-
tatott dokumentumokban használt eszközök, amelyek magyarázat-
tal, jegyzettel vagy hivatkozással látják el a dokumentum szövegét. A
lábjegyzetekben elhelyezhetjük a hosszabb megjegyzéseket, a vég-
jegyzetekben pedig a forrásokra utaló hivatkozásokat.

1 - Lábjegyzetek és végjegyzetek hivatkozásjelei
2 - Elválasztó vonal
3 - A lábjegyzet szövege
4 - A végjegyzet szövege
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A jegyzetek két összekapcsolt részbõl állnak: a jegyzet hivatkozás-
jelébõl (szám, karakter vagy karakterkombináció, amely azt jelzi,
hogy további információ található a lábjegyzetben vagy a végjegyzet-
ben.) és a jegyzet szövegébõl. Tetszõleges hosszúságú jegyzeteket ké-
szíthetünk, és a többi szöveghez hasonló módon formázhatjuk azo-
kat. Vigyük a kurzort arra a helyre, ahová valamilyen megjegyzést
szeretnénk tenni (ez általában egy szó utolsó karaktere utáni hely).
Kattintsunk a Beszúrás menü Hivatkozás almenüjének Lábjegyzet pa-
rancsára. A megjelenõ Lábjegyzet és végjegyzet ablakban kiválaszthat-
juk, hogy lábjegyzetet, vagy végjegyzetet akarunk elhelyezni, illetve
megadhatjuk a helyet is (Az oldal alján, A szöveg alatt, A szakaszok vé-
gén, A dokumentum végén). Beállíthatjuk továbbá a számformátumot,
kezdõ sorszámot, egyedi jelölést, a számozás folyamatosságát és a ha-
tókört. Végezetül kattintsunk a Beszúrás gombra, majd írjuk be a szö-
veget. Ha elkészültünk, egérrel kattintsunk a dokumentumban arra a
helyre, ahol folytatni szeretnénk a munkát. A Microsoft Word a láb-
jegyzeteket és a végjegyzeteket vízszintes vonallal (jegyzetelválasztó)
választja el a dokumentum szövegétõl. Ha egy jegyzet átnyúlik a kö-
vetkezõ oldalra, akkor a Word hosszabb, a jegyzet folytatását jelzõ vo-
nalat jelenít meg. Az elválasztókat testreszabhatjuk szegély, szöveg
vagy kép hozzáadásával. Ehhez elõször váltsunk Normál nézetre (a
Nézet menüben), majd ugyanitt kattintsunk a Lábjegyzetek parancsra.
Ha a dokumentumban lábjegyzet és végjegyzet is van, akkor elõször
választanunk kell a megjelenõ ablakban: Lábjegyzetek megtekintése il-
letve Végjegyzetek megtekintése lehetõségek közül. Ezután a képernyõ
alján megjelennek a jegyzetek, és a felettük lévõ mezõ segítségével öt
eset közül választhatunk: Minden lábjegyzet, Minden végjegyzet,
Lábjegyzetet elválasztó vonal, Lábjegyzet folytatását jelzõ vonal, Láb-
jegyzet folytatását jelzõ szöveg. Válasszuk ki a Lábjegyzetet elválasztó
vonal lehetõséget, majd az aktuális vonalat törölhetjük (Delete gomb),
illetve újat készíthetünk helyette. Beszúrhatunk ClipArt alakzatot, ké-
pet (lásd késõbb), szimbólumot, vagy tetszõleges vonalat. Az Alap-
helyzet gombra kattintva visszaállíthatjuk a Word elválasztó vonalát.
Ha készen vagyunk, kattintsunk a Bezárás gombra, majd a Nézet me-
nüben a Nyomtatási elrendezésre, így visszatérünk a dokumentumunk-
hoz, és láthatjuk az új választóvonalat. A Microsoft Word automatiku-
san számozza a lábjegyzeteket és a végjegyzeteket, akár a teljes doku-
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mentumban egységes, akár szakaszonként különbözõ számozásfor-
mátumot használunk. Miután beillesztettük az elsõ lábjegyzetet vagy
végjegyzetet a dokumentumba vagy szakaszba, a többi lábjegyzetet
és végjegyzetet a program automatikusan a megfelelõ formátummal
számozza meg. Ha a nyomtatott dokumentumot a képernyõn jelenít-
jük meg, a jegyzetek megtekintéséhez vigyük az egérmutatót a hivat-
kozásjel fölé. A jegyzet szövege a hivatkozásjel fölött jelenik meg. A
dokumentum kinyomtatásakor a lábjegyzetek az általunk megadott
helyen lesznek láthatók: vagy az oldalak alján, vagy közvetlenül a
szöveg alatt. A nyomtatott dokumentumban a végjegyzetek is a meg-
adott helyen (a dokumentum végén vagy az egyes szakaszok végén)
helyezkednek el. Ha nincs szükségünk valamelyik lábjegyzetre, vagy
végjegyzetre, akkor egyszerûen megszüntethetjük. Jelöljük ki a meg-
felelõ jegyzet hivatkozásjelét, és töröljük a Delete billentyûvel. Ezzel
megszüntettük ezt a hivatkozást, a többit pedig automatikusan újra-
számozza a Word.

Lista - jegyzék, kimutatás, akkor használjuk, ha mondandónkat
pontokba akarjuk szedni. Alapvetõen beszélhetünk egyszerû (egy-
szintû) és összetett (többszintû) listákról. A többszintû lista olyan lista,
amellyel hierarchikus szerkezetet hozhatunk létre a listákban vagy a
dokumentumokban. Egy dokumentumban legfeljebb kilenc szint le-
het, és a Microsoft Word nem alkalmaz elõre elkészített címsor stílu-
sokat a lista elemeihez. Formailag beszélhetünk felsorolásjeles, illet-
ve számozott listákról. Az elõzõ esetben valamilyen szimbólum van
a listaelemek elõtt, míg az utóbbi esetben számjegyek. Most nézzük
meg, hogy miként készíthetünk, és formázhatunk különbözõ listákat.
Két megoldás kínálkozik: egy meglévõ szövegre alkalmazzuk, vagy
újat készítünk. Foglalkozzunk elõször új lista készítésével. Vigyük a
kurzort a dokumentum megfelelõ helyére, majd kattintsunk a Formá-
tum menü Felsorolás és számozás parancsára. A megjelenõ ablakban
négy fül segíti a lista kialakítását, létrehozását. A fülek egyben el is
döntik, hogy milyen listát kívánunk létrehozni (Felsorolás, Számozott,
Többszintû, Listastílusok). Az elsõ három fül bármelyikét választva,
hét, elõre elkészített sablonból választhatunk. Ha egyik sem felel meg
számunkra, bármelyiket könnyen átalakíthatjuk. Nézzük meg akkor,
hogyan is alakítunk ki egy új listát. Válasszuk a Felsorolás fület, majd
ezen belül kattintsunk valamelyik sablonra, végül az OK gombra. A
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Word automatikusan kiteszi a választott szimbólumot, mellette jobb-
ra villog a kurzor, várja, hogy írjunk. Gépeljük be a listaelemeket (szö-
vegeket) úgy, hogy az új listaelem elõtt ENTER-t nyomunk (azaz le-
zárjuk a pontokba szedett szövegeinket). Miután készen vagyunk, üs-
sünk még egy ENTER-t, majd kattintsunk a Formátum menü Felsoro-
lás és számozás almenüjének Felsorolás fülére, majd válasszuk a Nincs
sablont, végül kattintsunk az OK gombra. Ezután folytathatjuk a do-
kumentumunk szerkesztését, most már lista nélkül. Természetesen
folytathatjuk a listánkat bármikor. Kattintsunk valamelyik listaelem
végére, majd üssünk ENTER-t, így újabb pontokat vehetünk fel. A lis-
tában lévõ szövegeket ugyanúgy formázhatjuk, mint a dokumentum
többi szövegét (betûtípus, stílus, méret, stb.). Mint azt az elõzõekben
említettem, a szimbólumokat kicserélhetjük. Kattintsunk rá a Felsoro-
lás fülön az egyik sablonra, majd jobbra lent a Testreszabás feliratra
(elõtte jelöljük ki azt a listát, amelyikben meg akarjuk változtatni a
szimbólumot, új lista esetén pedig ezzel kezdjük a létrehozást). A
megjelenõ ablakban aztán számtalan beállítást tehetünk az egyéni lis-
tánkra vonatkozóan. Választhatunk Listajelet, Betûtípust, Karaktert (itt
kereshetünk másik szimbólumot), Képet (képeket is felhasználhatunk
szimbólumok helyett, ha kell, importálhatunk is képet). Megadhatjuk
a felsorolásjel helyzetét (behúzás), a szöveg helyzetét (tabulátorhely,
behúzás), mindezt egy mintaablakban látjuk is. Miután kialakítottuk
a nekünk megfelelõ listát, kattintsunk az OK feliratra. A Word meg-
jegyzi az átalakított sablont, és ezentúl ezt kínálja fel. Természetesen
visszaállíthatjuk az alapértelmezett sablont úgy, hogy kijelöljük az át-
alakított sablont, majd az Alaphelyzet feliratra kattintunk balra, lent,
utána pedig az Igen válaszra. Ha a második fület választjuk (Számo-
zott), akkor hasonlóan az elõzõekben leírtakhoz, egy számozott listát
hozhatunk létre, formázhatunk, illetve ugyanúgy visszaállíthatjuk az
alapértelmezett sablont. A számozott listáknál tehát a listaelemek
elõtt nem szimbólumok, hanem számok (arab, római), illetve betûk
(kisbetûk, nagybetûk) állnak. A legnagyobb különbség azonban az,
hogy ha a dokumentumban késõbb újra elhelyezünk egy számozott
listát, akkor a Word észreveszi, hogy van már számozott lista, és vá-
laszthatunk, hogy folytatjuk az elõzõ lista számozását (Elõzõ lista foly-
tatása), vagy újrakezdjük a számozást (Számozás újrakezdése). Ezeket
a megjelenõ ablak alján kapcsolhatjuk be. A testreszabás lehetõséggel
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most is megváltoztathatunk sok mindent, mint a felsorolásnál, de
vannak különbségek a lista jellegébõl adódóan. Választhatunk Szám-
formátumot, a Számozás módját (kezdõsorszámot állíthatunk), a Szám
helyzetét (igazítás, behúzás), a Szöveg helyzetét (tabulátorhely, behú-
zás), mindezt most is egy mintaablakban láthatjuk. A Többszintû fül
választásával értelemszerûen alpontokból álló listákat tudunk készí-
teni, formázni, egyéni formátumot kialakítani illetve alaphelyzetbe
visszaállítani. Minden eddig leírt dolog itt is érvényes, a nagy különb-
ség a lista szerkezetében van, hiszen itt szintek (kilenc) vannak. A
szintek között váltani legkönnyebben és leggyorsabban a következõ-
képpen lehet: tartsuk lenyomva a SHIFT+ALT billentyûket, majd a
kurzor jobbra, illetve balra billentyûkkel tudunk a többszintû listában
le (beljebb), illetve fel (kijjebb) mozogni. A testreszabásnál itt is van-
nak különbségek, hiszen a listában szintek vannak. Állíthatunk szin-
tenként Számformátumot, Számozási módot (kezdõsorszámot), Betûtí-
pust, a Szám helyzetét (igazítás, behúzás) és a Szöveg helyzetét (tabulá-
torhely, behúzás). Jobbra, az Egyebek feliratra kattintva további beállí-
tásokat tehetünk: Stílust választhatunk, Számozás utáni karaktert írha-
tunk elõ (Tab, Szóköz, Semmi), illetve Hatókört adhatunk meg (Teljes
lista, Az aktuális ponttól, Kijelölt szöveg). Végezetül, a negyedik fül
(Listastílusok) segítségével komplett lista stílusok közül választha-
tunk, melyek elõre beépítettek a Wordben. Ha már gyakorlott felhasz-
nálók vagyunk, akkor mi is létrehozhatunk új lista stílust, melyet a
Hozzáadás gombbal tehetünk meg. A Módosítás gombbal pedig egy
elõre beépített listastílust alakíthatunk át (Név, Kezdõsorszám, Ható-
kör, Betûtípus, Méret, Stílus, Szín, stb.). Itt is visszaállíthatjuk az alap-
helyzetet az Alaphelyzet feliratra kattintva. A Törlés gomb segítségével
pedig lista stílusokat törölhetünk, ha ezt jól meggondoltuk. Ha létezõ
szövegre akarunk listaszerkezetet alkalmazni, jelöljük ki a megfelelõ
szövegrészt, és az elõzõekben leírtak szerint válasszunk megfelelõ lis-
tát (Felsorolást, Számozott listát, Többszintû listát illetve Listastílust). Ter-
mészetesen a szövegünknek megfelelõen kialakítottnak kell lenni (a
megfelelõ helyen legyenek a bekezdések). Befejezésül azt javaslom,
hogy inkább csak használjuk a Word beépített listáit, hiszen ezek
megfelelõek, kellõen meggondolt sablonok.

Oldalszámozás - egy többoldalas dokumentumban gyakran szük-
ség van arra, hogy megszámozzuk az oldalakat. Sok szempontból
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igen praktikus ez a megoldás, gondoljunk csak arra, hogyha keresünk
valamit, vagy adott oldalra szeretnénk ugrani, stb. A Word erre is kí-
nál egyszerû, és gyors megoldást. Kattintsunk a Beszúrás menü Oldal-
számok parancsára. A megjelenõ ablakban megadhatjuk a következõ-
ket: Elhelyezés (Oldal alja, Oldal teteje), Igazítás (Balra, Középen, Jobb-
ra, Belül, Kívül), Oldalszám az elsõ oldalon is, Formátum (Számformá-
tum, Fejezetszámokkal együtt, Az elõzõ szakasz folytatása, Kezdõ-
sorszám). Egy mintaablakban látjuk a módosításainkat, végül kattint-
sunk az OK gombra. Ha szakaszonként új számozást szeretnénk, ak-
kor vigyük a kurzort az adott szakaszba, majd a Beszúrás menü Oldal-
számok parancsára kattintva válasszuk a Formátum gombot. Itt jelöljük
be a Kezdõ sorszám lehetõséget, és írjuk be a kezdõsorszámot (pl. 1).
Az oldalszámozást szükség esetén meg is tudjuk szüntetni. Ehhez
kattintsunk duplán valamelyik oldalszámra (halványabban látszik,
hiszen fejlécben vagy láblécben van), majd jelöljük ki és a Delete
gombbal töröljük.

Táblázat

A számítógépek megjelenése elõtt is használtunk táblázatokat,
csak ekkor kézzel vonalazgattunk papíron megfelelõ táblázatot.
Maga a táblázat fogalma tehát nem kötõdik az informatikához,
hiszen már évszázadok óta használtak a tudósok különféle táblá-
zatokat. A táblázatok mindig is elsõsorban a számolási feladatok-
nál voltak fontosak, persze szövegeket is írhatunk bele. Ilyenkor
rendezett formátumú szövegeket kapunk. A táblázat alapvetõen
oszlopokból és sorokból áll. Egy oszlop és egy sor metszetét cel-
lának hívjuk. A cella a legfontosabb objektum egy táblázatban,
hiszen mindent a cellában végzünk: szövegeket és számokat
írunk bele, számolási eredményeket itt jelenítünk meg. A számí-
tógépes, úgynevezett elektronikus táblák nagymértékben meg-
könnyítik egy táblázat létrehozását (nem kell vonalazgatni),
használatát (rontásnál nem kell újra vonalazni, beírni és újraszá-
molni a táblázatot). Mivel a Word alapvetõen szövegszerkesztõ
program, ezért nem a táblázatok a fõ erõssége, de egyszerû, alap-
vetõ számításokat könnyedén elvégez. Táblázatot háromfélekép-
pen helyezhetünk el a dokumentumban:
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1) Táblázat menü, Beszúrás almenü Táblázat parancs, majd megad-
juk az oszlopok és sorok számát, illetve az automatikus méretezés
mûködésének módját.
2) Táblázat menü, Táblázat rajzolása parancs. Az egérkurzor egy ce-
ruza lesz, és megjelenik a Táblázatok és szegélyek lebegõ eszköztár. A
ceruzával, úgy, mint ha azt papíron tennénk, rajzolhatunk tábláza-
tot, és tetszõleges szerkezetet alakíthatunk ki. Az egér elsõdleges
gombjának lenyomva tartása mellett húzhatunk egyszerûen füg-
gõleges és vízszintes vonalakat, melyek automatikusan a legköze-
lebbi vonalhoz ugranak (igazodnak). Ha az egeret két irányba
mozgatjuk (pl. jobbra és le), akkor egy cellát rajzolhatunk egy cel-
lán belül, tehát igen csak egyéni, rendezetlen táblázatot is könnyen
létrehozhatunk (ha ilyenre van szükségünk). Ha már nem akarunk
rajzolni, zárjuk be a Táblázatok és szegélyek eszköztárat (szokásos
módon, az x gombra kattintva), így már írhatunk a táblázatunkba.
3) A Beszúrás menü Objektum almenü Létrehozás fájlból fülének
segítségével a Tallózás gomb használatával kereshetünk a számí-
tógépünkön egy meglévõ táblázatot (például egy Excel tábláza-
tot, lásd késõbb). Miután kiválasztottunk egy ilyen fájlt, kattint-
sunk a Beszúrás gombra, majd eldönthetjük, hogy csatoljuk,
vagy  beágyazzuk  ezt  a  fájlt  a  dokumentumunkba.  A  kettõ  kö-
zött a különbség a következõ:

Csatolt objektum - egy forrásfájlban létrehozott objektum, me-
lyet egy célfájlba illesztünk be úgy, hogy a két fájl közötti kap-
csolatot megtartjuk. Amikor a forrásfájlt frissítjük, a célfájlban
lévõ csatolt objektum is frissíthetõ.
Beágyazott objektum - egy forrásfájlban található objektum,
melyet a célfájlba ágyaznak. Beágyazás után az objektum a cél-
fájl részévé válik. A beágyazott objektum adatainak változása
megjelenik a célfájlban is.

- 312 -

MICROSOFT WORD 2003

88. ábra: Csatolt és beágyazott objektum



1 - Beágyazott objektum
2 - Csatolt objektum
3 - Forrásfájl

Összegezve tehát csatolt objektumok esetén az információ csak
a forrásfájl módosításakor frissül. A csatolt adatok a forrásfájl-
ban vannak tárolva. A célfájl csak a forrásfájl helyét tárolja, és a
csatolt adatok képét jeleníti meg. Csatolt objektumokat akkor
célszerû használni, ha a fájl mérete fontos szempont. A csatolás
akkor hasznos, ha olyan információt szeretnénk beszúrni a do-
kumentumba, amelyet különállóan kezelnek (például más osz-
tályok által kezelt adatokat), és amelyet naprakészen szeretnénk
tartani a Word programban. Excel objektum csatolásakor hasz-
nálhatjuk az Excel szöveg- és számformátumait, vagy használ-
hatjuk a Word által biztosított formátumokat. A Word formátu-
mainak használata esetén az adatok frissítésekor a program
megõrzi a formátumokat. Tetszés szerint módosíthatjuk például
a táblázat elrendezését, a betûméretet vagy a betûszínt, a módo-
sítások a forrásfájl frissítése után is megmaradnak. Beágyazott
objektumok használatakor a célfájlban lévõ információ nem vál-
tozik meg, amikor a forrásfájlt módosítjuk. A beágyazott objek-
tumok a céldokumentum részévé válnak, beágyazás után már
nem tartoznak a forrásfájlhoz. Mivel az összes adatot egyetlen
Word dokumentum tartalmazza, a beágyazás akkor hasznos, ha
olyan személyek között szeretnénk szétosztani a dokumentum
on-line változatát, akik a különállóan kezelt munkalapokhoz
nem férnek hozzá.

Helyezzünk el tehát egy táblázatot a dokumentum megadott he-
lyén (alapesetben Táblázat menü Beszúrás almenü Táblázat parancs).
Most röviden áttekintjük ennek használatát. A cellákba kattintva szö-
vegeket és számokat írhatunk. A cellák között a Tab billentyûvel és a
Kurzor billentyûkkel is mozoghatunk (jobbra, balra, le, fel). Ha az utol-
só oszlop utolsó sorának cellájában nyomjuk le a Tab billentyût, akkor
egy új sor jön létre. Ha egy cellán belül ENTER-t ütünk, akkor új sort
kezdhetünk a cellában. Az oszlopoknak és soroknak azonosítóik van-
nak, melyek nem látszanak. Az oszlopoknak az angol abc nagybetûi,
a soroknak pedig számok. Ezekbõl tevõdik össze a cella azonosítója,
elöl az oszlopazonosító, utána pedig a sor azonosító. A negyedik osz-
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lop hetedik sorában lévõ cella azonosítója így D7. Ezt azért fontos
tudni, mert elõfordulhat, hogy valamilyen számolási feladatnál a
képletben hivatkoznunk kell egy adott cellában lévõ értékre (pl. A12
+ B12). A táblázat celláiban lévõ karaktereket a szokásos módon for-
mázhatjuk. Magát a táblázatot is formázhatjuk a Táblázat menü Táblá-
zat tulajdonságai parancsával, persze elõtte jelöljük ki. Ha a táblázat fö-
lé visszük az egérkurzort, akkor a táblázat bal felsõ sarkában megje-
lenik egy négyfelé mutató nyíl, erre kattintva kijelölhetjük a tábláza-
tot. A kijelölés után tehát kattintsunk a Táblázat menü Táblázat tulaj-
donságai parancsra, ahol négy fül segíti a táblázat formázását:

Táblázat - megadhatjuk a táblázat szélességét cm-ben illetve %-
ban kifejezve a margókhoz képest. Kiválaszthatjuk a táblázat iga-
zítását (Balra, Középre, Jobbra), illetve balra igazítás esetén a Behú-
zást balról. Beállíthatjuk a Szöveg körbefuttatását (Nincs illetve Kör-
be), majd a Körbe lehetõség választása esetén az Elhelyezés gomb-
ra kattintva megtehetjük a finombeállításokat (vízszintes és füg-
gõleges pozíció megadása viszonyítási ponthoz képest, távolsága
a szövegtõl, szöveghez rögzítés, átfedés engedélyezése). Végül
lent, a Szegély és mintázat feliratra kattintva a szokásos módon kü-
lönbözõ szegélyeket és mintázatokat adhatunk a táblázatunknak
(lásd elõzõekben).
Sor - itt a sorokra adhatunk meg beállításokat, legfontosabb a
Méret megadása. Beállíthatjuk a sorok magasságát cm-ben kife-
jezve (Legalább, Pontosan). Bejelölhetjük az Oldaltörés soron belül
is lehet paramétert, ilyenkor egy cella tartalma két oldalra is ke-
rülhet (ha ezt nem szeretnénk, ne jelöljük be). Az Ismétlés minden
oldal tetején címsorként lehetõség akkor hasznos, ha a dokumentu-
munkban több oldalon egy táblázat van, aminek elsõ sora fejléc-
ként szerepel. Végül az Elõzõ sor és a Következõ sor gombokra kat-
tintva a táblázat sorait tudjuk kijelölni fel,  illetve le,  így egyen-
ként beállíthatjuk a magasságaikat.
Oszlop - hasonlóan a sorokhoz, itt az oszlopok szélességét állíthat-
juk be cm-ben illetve %-ban kifejezve (Webes elrendezés nézet ese-
tén). Az Elõzõ oszlop és a Következõ oszlop gombokkal az oszlopokat
jelölhetjük ki egyenként, és állíthatjuk a szélességeiket.
Cella - a cellák szélességét állíthatjuk cm-ben és %-ban, hasonlóan,
mint az oszlopoknál. Beállíthatjuk a Függõleges igazítást is, azaz,
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hogy a cellában lévõ szöveg hogy helyezkedjen el függõlegesen
(Felülre, Középre, Alulra). Jobbra lent, a Beállítások gombra kattint-
va további finomításokat tehetünk: cellamargókat állíthatunk, az-
az, hogy a cellán belül a szöveg milyen távol legyen a cellát hatá-
roló szegélytõl, sortörést engedélyezhetünk és megadhatjuk a szö-
vegelosztást (a cellát egyenletesen tölti ki a szöveg, kevés szöveg
esetén elég foghíjas lesz a cella tartalma).
Az  elõbbiekben  a  formázásokról  beszéltünk,  most  térjünk  rá  a

táblázatok igazi feladatára, a számolásokra. Elsõ teendõnk nyilván-
valóan a táblázat celláinak feltöltése adatokkal. Írjuk be a megfelelõ
szövegeket és számokat, majd jöhet a számolás. Alapszabály, mie-
lõtt számoltatunk a Word-el, vigyük a kurzort abba a cellába, ame-
lyikbe az eredményt szeretnénk megkapni. Ezután kattintsunk a
Táblázat menü Képlet parancsára. A megjelenõ képlet ablakban alap-
vetõen három sort látunk. Az elsõ sor maga a képlet sor, azaz ide ír-
hatjuk be a számoláshoz szükséges képletet. Figyelem, minden kép-
let az egyenlõségjellel kezdõdik (=) és nem hagyunk szüneteket a
képletben írás közben. A képletben mindig a használni kívánt cella
azonosítóját írjuk be (pl. =A2+C12-D15). Az elsõ oszlop az A oszlop,
és az elsõ sor az 1. számú sor, a többit kiszámoljuk. A képletek írá-
sát a matematikában megszokott módon végezzük (zárójelek, mû-
veleti sorrend, stb.). Természetesen csak egyszerû számolási felada-
tokat képes elvégezni a Word, hiszen alapvetõen szövegszerkesztõ
program (bonyolultabb számolási feladatokat egy erre alkalmasabb
programmal végezzünk, ilyen pl. a Microsoft Excel, lásd késõbb).
Tisztázzunk néhány alapfogalmat, amelyeket ismernünk kell, bár-
milyen számolást is végzünk:

Kifejezés - matematikai vagy logikai mûveleti jelek, állandók,
függvények, valamint mezõk, vezérlõk és tulajdonságok nevének
bármilyen kombinációja, melynek eredménye egyetlen érték. A ki-
fejezések számításokat, karaktereken értelmezett mûveleteket
vagy adattesztelést végezhetnek.
Könyvjelzõ - fájlban lévõ hely vagy kijelölt szöveg, melyre hivat-
kozni szeretnénk. A könyvjelzõk által megjelölt helyekre késõbb
utalhatunk, illetve rájuk mutató hivatkozást hozhatunk létre.
Képlet - olyan kifejezés, amelyben számok, számokra mutató
könyvjelzõk, számokat eredményezõ egyéb mezõk, valamint külön-
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féle mûveletek és függvények szerepelhetnek. A kifejezés hivatkoz-
hat táblázatértékekre és függvények által visszaadott értékekre is.
Mûveleti jel (operátor) - egy kifejezésben végrehajtandó számítást
maghatározó jel vagy szimbólum. Léteznek matematikai, összeha-
sonlítási, logikai és hivatkozási mûveleti jelek:

+ összeadás
- kivonás
* szorzás
/ osztás
% százalék
^ hatvány és gyök
= egyenlõ
< kisebb
<= kisebb vagy egyenlõ
> nagyobb
>= nagyobb vagy egyenlõ
<> nem egyenlõ

Függvények - a matematikából tudjuk, hogy a függvények mindig
egy értéket adnak vissza, amit az adott formulából számolnak ki.
Az üres zárójelpárral álló függvényekben tetszõleges számú, egy-
mástól vesszõvel vagy pontosvesszõvel elválasztott argumentu-
mot (érték, amely egy mûvelethez, eseményhez, metódushoz, tu-
lajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt)
adhatunk meg, a Microsoft Windows Vezérlõpultjának Területi be-
állítások párbeszédpaneljén definiált listaelválasztónak megfelelõ-
en. Az argumentumok lehetnek számok, képletek vagy könyvjel-
zõnevek. Az average(), count(), max(), min(), product() és sum() függ-
vények táblázatcellákra való hivatkozást is elfogadnak argumen-
tumként. A Microsoft Word a következõ beépített függvényekkel
rendelkezik:

ABS(x) - a szám vagy képlet pozitív értékét adja vissza, függet-
lenül annak tényleges pozitív vagy negatív értékétõl.
AND(x,y) - ha az x és y logikai kifejezések közül mindkettõ igaz,
az 1 értéket adja vissza, ha bármelyik kifejezés hamis, a vissza-
adott érték 0.
AVERAGE( ) - a lista elemeinek az átlagát adja vissza.
COUNT( ) - a lista elemeinek a számát adja vissza.
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DEFINED(x) - ha az x kifejezés érvényes, az 1 (igaz) értéket ad-
ja vissza, ha a kifejezést nem lehet kiszámítani, a visszaadott ér-
ték 0 (hamis).
FALSE - a visszaadott érték 0.
INT(x) - az x értékben vagy képletben a tizedesvesszõtõl balra
levõ számokat adja vissza.
MIN( ) - a listában szereplõ legkisebb értéket adja vissza.
MAX( ) - a lista legnagyobb értékét adja vissza.
MOD(x,y) - az x érték y értékkel való, egész számú alkalommal
történõ osztása utáni maradékot adja vissza.
NOT(x) - ha az x logikai kifejezés igaz, a 0 (hamis) értéket adja
vissza, ha a kifejezés hamis, a visszaadott érték 1 (igaz).
OR(x,y) - ha az x és y logikai kifejezések egyike vagy mindkettõ
igaz, az 1 (igaz) értéket adja vissza, ha mindkét kifejezés hamis,
a visszaadott érték 0 (hamis).
PRODUCT( ) - a listában szereplõ elemek szorzatának eredmé-
nyét adja vissza.
ROUND(x,y) - x értékét a megadott y tizedes értékre kerekítve
adja vissza, ahol az x lehet egy szám, vagy egy képlet eredmé-
nyeként kapott érték.
SIGN(x) - ha x pozitív, az 1 értéket adja vissza, ha x negatív, a
visszaadott érték -1.
SUM(  ) - a listában szereplõ elemek vagy képletek összegét
adja vissza.
TRUE - a visszaadott érték 1.

Térjünk  vissza  még  egyszer  a  hivatkozásokra,  tisztázzunk  le
ismét egy pár fontos dolgot. Amikor táblázatokban végzünk szá-
mításokat, a táblázat celláira A1, A2, B1, B2 stb. formátumban hi-
vatkozunk, ahol a betû az oszlopot, a szám a sort jelöli. A Micro-
soft Word cellahivatkozásai a Microsoft Exceltõl eltérõen mindig
abszolút hivatkozások, és nem tartalmaznak dollárjeleket, azaz
ha Wordben az A1 táblázatcellára hivatkozunk az ugyanaz, mint-
ha az Excelben a $A$1 cellára hivatkoznánk (lásd késõbb). Ami-
kor képletekben cellákra hivatkozunk, az egyedi cellahivatkozá-
sokat vesszõvel, egy adott tartomány elsõ és utolsó celláját pedig
kettõsponttal elválasztva kell megadnunk (pl.
=average(b1,b2,b3) vagy =average(b1:b3). Számításban egy tel-
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jes sorra vagy oszlopra az alábbi módon hivatkozhatunk: a tarto-
mányt csak az azonosító betûvel, illetve számmal jelöljük ki, pél-
dául b:b (a táblázat második oszlopa) vagy 1:1 (a táblázat elsõ so-
ra). Az ily módon kijelölt teljes sorok vagy oszlopok a számítások
során automatikusan tartalmazzák a tartomány összes celláját
akkor is, ha késõbb újabb cellákkal növeljük azokat. Meghatáro-
zott cellákat tartalmazó tartományt jelölünk ki, például a1:a3. Ez-
zel csak az adott három cellát tartalmazó oszlopra hivatkozunk.
A számítások során ilyen esetben a kijelölés csak ezekre a cellára
vonatkozik, így ha újabb cellákkal akarjuk növelni a tartományt,
a változást a számítást végzõ formulában is átkell írnunk. Ha má-
sik táblázatban lévõ cellákra, illetve egy táblázaton kívülrõl az
adott táblázat celláira szeretnénk hivatkozni,  jelöljük meg a táb-
lázatot egy könyvjelzõvel. A következõ képlet például: =aver-
age(Táblázat2 b:b) a Táblázat2 könyvjelzõvel megjelölt táblázat
B oszlopának átlagát számítja ki. Miután beírtuk a megfelelõ kép-
letet (Táblázat menü Képlet parancs), a következõ sorban beállít-
hatjuk a szükséges számformátumot.

Megjegyzem, hogy nem muszáj kézzel beírni a képletet, nyissuk
le a Függvény beillesztése sor végén lévõ nyilat és válasszuk ki a
megfelelõ függvényt (elõtte a Képlet sorból töröljünk ki mindent és
írjunk  be  egy  egyenlõség  jelet).  Vegyük  észre  azt  is,  hogy  ha  egy
megfelelõ cellában van a kurzor, és kiadjuk a Táblázat menü Képlet
parancsát, akkor a képlet sorban egybõl elhelyez a Word egy képle-
tet.  Ez  vagy  a  =sum(above) vagy pedig a =sum(left) képlet. Az
above illetve a left azt jelenti, hogy felette illetve balra. Tehát, ha
észreveszi a Word, hogy számoszlop van felette, vagy mellette bal-
ra, akkor azt automatikusan összeadná. Sok esetben erre van szük-
ségünk, tehát igen kényelmes megoldás.

A  számformátum  tehát  azoknak  a  mezõknek  a  megjelenítését
szabályozza, amelyeknek az eredménye szám. A formátumkapcso-
lóban a mezõeredmény formátumának jelzésére szimbólumokat
használunk. A számformátum-kapcsolók felépítéséhez az alábbi
formátumelemek kombinálhatók:

0 (nulla) - az eredmény megjelenítéséhez szükséges számhelyeket
határozza meg. Ha az eredményben a nullának megfelelõ helyen
nincs számjegy, akkor a Word nullát ír ki.
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# - az eredmény megjelenítéséhez szükséges számhelyeket hatá-
rozza meg. Ha valamelyik számjegy helyén az eredmény nem tar-
talmaz számjegyet, a Word szóközt ír ki.
x - az x helyõrzõ jeltõl balra álló számjegyeket levágja. Ha a jel a ti-
zedesvesszõ jobb oldalán helyezkedik el, akkor a Word az ered-
ményt arra a tizedesre kerekíti, ahol a jel áll.
, (tizedesjel) - a tizedesjel (tizedesvesszõ) helyét határozza meg.
szóköz (csoportosító jel) - elkülöníti a hármas számjegycsoportokat.
- (mínuszjel) - negatív eredmény elé mínuszjelet, pozitív vagy nul-
la eredmény elé szóközt tesz.
+ (pluszjel) - pozitív eredmény elé pluszjelet, negatív eredmény elé
mínuszjelet, nulla eredmény elé szóközt tesz.
%, $, * stb. - a megadott karaktert megjeleníti az eredményben.
'szöveg' - a megadott szöveget hozzáilleszti az eredményhez.
A számformátumot sem kell kézzel megadnunk, itt is választha-

tunk a Word beépített formátumai közül, melyek a leggyakrabban
használt formátumokat tartalmazzák. Ehhez nyissuk le a Számformá-
tum sor jobb oldalán lévõ nyilat, és kattintsunk a szükséges formátum
mintára. Ha nem adunk meg formátumot, az sem baj, ilyenkor az
eredmény a matematikában megszokott módon jelenik meg. Végül,
mint ahogy azt már az elõzõekben láttuk, a harmadik sorban kivá-
laszthatjuk a Word beépített függvényei közül azt, amelyikre szüksé-
günk van. Ugyanitt kiválaszthatjuk valamelyik könyvjelzõt is, ha
vannak ilyenek. Az elõzõekben leírtak szerint most már különféle
számításokat végezhetünk, illetve formázhatjuk a táblázatunkat.

Megjegyzem, hogy könnyen és gyorsan tudjuk a táblázatunkat for-
mázni, ha használjuk a Word beépített táblaformátumait. Ehhez jelöl-
jük ki a táblázatot, majd kattintsunk a Táblázat menü Automatikus for-
mázás parancsára. A megjelenõ ablakban válasszunk Táblázatstílust,
majd kattintsunk az Alkalmaz feliratra. Az Új és a Módosítás gombra
kattintva mi is készíthetünk saját táblázatstílust, illetve módosítha-
tunk egy meglévõt. Az Alapértelmezés feliratra kattintva egy táblázat-
stílust alapértelmezetté tehetünk, így egy új táblázat beszúrásakor a
kiválasztott stílus jelenik meg.

További érdekesség még, hogy egy táblázatot szöveggé is átalakít-
hatunk, ehhez jelöljük ki, majd kattintsunk a Táblázat menü Konver-
tálás almenüjének Táblázat szöveggé parancsára. A megjelenõ ablak-
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ban megadhatjuk, hogy milyen karakter legyen a cellahatároló: Be-
kezdésjel, Tabulátorjel, Pontosvesszõ vagy más karakter (mi adhat-
juk meg). Az átalakítás visszafelé is mûködik, azaz, egy tagolt szöve-
get táblázattá alakíthatunk. Jelöljük ki a tagolt szöveget, majd kat-
tintsunk a Táblázat menü Konvertálás almenüjének Szöveg táblázattá
parancsára. A megjelenõ ablakban alul állítsuk be, hogy a tagolt szö-
veg milyen karakterrel van elválasztva (alapesetben ezt észreveszi a
Word, és automatikusan a megfelelõ karaktert állítja be magának).
Ennek megfelelõen automatikusan beállítja az oszlopok és sorok szá-
mát, mi csak az automatikus méretezés módját határozhatjuk meg
(Állandó oszlopszélesség, Automatikus méretezés a tartalomhoz,
Automatikus méretezés az ablakhoz).

Szükség esetén kijelölhetjük a táblázat oszlopait, sorait illetve cel-
láit, és beszúrhatunk új oszlopokat, sorokat. A kijelölések azért fon-
tosak, mert formázzuk a cellák tartalmát, illetve elõfordulhat, hogy
törölni kell cellák tartalmát, illetve egész oszlopokat, sorokat. Leg-
egyszerûbben egérrel jelöljük a cellákat, oszlopokat és sorokat. Vi-
gyük az egérkurzort a megfelelõ oszlop fölé (lefelé mutató fekete
nyíl látható az egérkurzor helyén), vagy a megfelelõ sor mellé balra
(jobbra fel mutató fehér nyíl) illetve egy cella bal alsó sarkához (jobb-
ra fel mutató fekete nyíl), majd kattintsunk egyet az egér bal gomb-
jával. Mindhárom esetben az egér elsõdleges gombjának lenyomva
tartása mellett húzhatjuk az egeret, így több oszlopot, sort és cellát
jelölhetünk ki egyszerre. Ha a CTRL billentyût lenyomva tartjuk, az
egérrel egyenként kattintva az oszlopok fölött, sorok mellet illetve
cellák bal alsó sarkaiban, nem összefüggõ tartományokat is kijelölhe-
tünk. Törlésnél két dologról beszélhetünk: cellák tartalmát töröljük
vagy a táblázatból oszlopokat, sorokat. Ha cellák tartalmát szeret-
nénk törölni, akkor jelöljük ki õket, és a billentyûzet Delete gombjá-
val törölhetjük a bennük lévõ adatokat. Oszlopok és sorok törlésekor
jelöljük ki a törlendõket, és kattintsunk a Standard eszköztáron lévõ
Kivágás ikonra (a képe egy olló).

Kijelölt oszlopok, sorok és cellák területén helyi menüt kérve (egér
másodlagos gombjával) az elõzõ mûveletek szintén végrehajthatók il-
letve további mûveleteket végezhetünk a feladattól függõen. Össze-
függõ cellatartomány kijelölése esetén a helyi menü segítségével tö-
rölhetjük a cellákat (nem csak a tartalmukat), a felbukkanó ablakban
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választhatunk, hogy a törlés után a többi cella helyzetével mi történ-
jen (Cellák eltolása balra, Cellák eltolása felfelé). Oszlopok, sorok és
cellák beszúrásakor is alkalmazhatunk helyi menüt, illetve a Táblázat
menü Beszúrás almenüjének megfelelõ parancsát: Oszlopok balra,
Oszlopok jobbra, Sorok fölé, Sorok alá, Cellák. Mindig annyi új oszlo-
pot, sort és cellát szúr be, amennyit kijelöltünk.

Bizonyos feladatoknál szükségünk lehet cellák felosztására, egye-
sítésére és szövegirány váltásra. Nos, ezeket is megtehetjük a követ-
kezõképpen. Kattintsunk abba a cellába, amelyiket szeretnénk fel-
osztani. Kérjünk helyi menüt és válasszuk a Cellák felosztása paran-
csot. A megjelenõ ablakban adjuk meg az oszlopok illetve sorok szá-
mát, amennyi részre fel akarjuk osztani a cellát. Ha viszont egyesíte-
ni szeretnénk cellákat, jelöljük ki azokat, majd a helyi menüben vá-
lasszuk a Cellák egyesítése parancsot. Szöveg írás irányának megvál-
toztatásához jelöljük ki a megfelelõ oszlopokat, sorokat vagy cellá-
kat, ezután kérjünk helyi menüt, majd válasszuk a Szövegirány pa-
rancsot. A megjelenõ ablakban három írásirány közül választhatunk:
Vízszintesen balról jobbra (normál), Függõlegesen balról jobbra,
Függõlegesen jobbról balra. Magát a táblázatot is feloszthatjuk, eh-
hez kattintsunk egy sor tetszõleges cellájába, majd válasszuk a Táb-
lázat menü Táblázat felosztása parancsát. A Word kettévágja a tábláza-
tunkat, az egérkurzort tartalmazó sor lesz az új táblázat elsõ sora. Be-
fejezésül megemlítek még egy érdekes megoldást. Kattintsunk a táb-
lázatunk valamelyik cellájába, és kérjünk helyi menüt. Ezután vá-
lasszuk a Táblázat beszúrása parancsot, így az aktuális cellába egy új
táblázatot helyezhetünk el.

Ha egy táblázat fölé visszük az egeret, a bal felsõ sarkában megje-
lenik egy négy irányba mutató nyíl. Ennek segítségével kijelölhetjük
a táblázatot, szükség esetén áthelyezhetjük (húzzuk egérrel) illetve
másolhatjuk (CTRL billentyû lenyomva tartása mellett húzzuk egér-
rel). Ha helyi menüt kérünk felette, és a Táblázat tulajdonsága parancs-
ra kattintunk, akkor négy fül segítségével különbözõ beállításokat ad-
hatunk meg.

Táblázat - alapvetõen három beállítást szabályozhatunk itt. A táb-
lázat szélességét (centiméterben vagy százalékban), az igazítását
(balra, középre, jobbra) és a szöveg körbefuttatását (nincs, körbe).
Ha engedélyeztük a szöveg körbefuttatását, akkor megjelenik egy
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Elhelyezés gomb is. Erre kattintva vízszintes és függõleges elhelye-
zési pozíciókat adhatunk meg különbözõ viszonyítási pontokhoz
képest. Megadhatjuk még a táblázatnak az õt körbefutó szövegtõl
való távolságát is. A Szegély és mintázat gombra kattintva a már
megismert beállításokhoz jutunk. Itt különbözõ szegélyeket és
mintázatokat adhatunk a táblázatunkhoz (lásd elõzõekben). A Be-
állítások gombra kattintva pedig a cellamargókat és cellatávolságo-
kat szabályozhatjuk, illetve bekapcsolhatjuk az Automatikus átmére-
tezés a tartalomnak megfelelõen lehetõséget.
Sor - a sorok magasságát megadhatjuk Legalább és Pontosan. Az Elõ-
zõ sor és a Következõ sor feliratokra kattintva egyenként beállíthat-
juk a sormagasságokat, ha eltérõeket akarunk. További két beállí-
tási lehetõséget is találunk. Az Oldaltörés soron belül is lehet engedé-
lyezésével a sorokban lévõ szöveg átkerülhet egy új oldalra. Az Is-
métlés minden oldal tetején címsorként bekapcsolása pedig azt ered-
ményezi, hogy az aktuális sor minden oldal tetején címsor lesz (fel-
téve, hogy többoldalas táblázatról van szó).
Oszlop - az oszlopszélességeket adhatjuk meg centiméterben illet-
ve százalékban (WEB-es elrendezés esetén). Az Elõzõ oszlop illetve
a Következõ oszlop feliratokkal válthatunk a megfelelõ oszlopra, így
gyorsan, egyenként beállíthatjuk az oszlopok szélességeit.
Cella - a cellák szélességét adhatjuk meg centiméterben vagy szá-
zalékban (WEB-es elrendezés esetén). Megadhatjuk még a táblá-
zatban lévõ szövegek függõleges igazítását is (Felülre, Középre,
Alulra). A Beállítások gombra kattintva a cellamargókat adhatjuk
meg, illetve engedélyezhetjük a sortörést cellán belül.

Grafikus objektumok

Dokumentumunk céljától és hangvételétõl függetlenül a gondo-
san elhelyezett grafikus elemek segítséget nyújthatnak a doku-
mentum lényegének, fõbb pontjainak és egyéb információinak ki-
emelésében. Bármilyen dokumentumot is hozunk létre, ma már
igen fontos szempont az esztétikus megjelenés is. A grafikus ele-
mek kiválasztása egy egyszerû mûvelettel, a Beszúrás menü Kép
pontjának választásával veszi kezdetét. Dokumentumainkat a gra-
fikus elemek két alapvetõ típusával tehetjük színesebbé:
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Képek - más alkalmazással létrehozott grafikus elemek, amelyek a
dokumentumba illeszthetõk. Képeket létrehozhatunk képolvasó
vagy digitális fényképezõgép segítségével, de elektronikus ClipArt
elemet is tárolhatunk képként. Ezek a Beszúrás menü Kép almenü
tetején találhatók.
Rajzolt objektumok - ezek az elemek a Word programban létreho-
zott grafikus elemek, nem pedig korábban létrehozott, és máshon-
nan beillesztett képek. Rajzobjektumok például az alakzatok, az Új
rajz parancs (Beszúrás menü Kép almenü) segítségével újonnan lét-
rehozott rajzok, diagramok, görbék, vonalak és egyéb ábrák.
A Microsoft Word a következõ grafikus fájl formátumokat tudja

kezelni, használni:
Enhanced Metafile (.emf)
Graphics Interchange Format (.gif)
Joint Photographic Experts Group (.jpg)
Portable Network Graphics (.png)
Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib)
Windows Metafile Graphics (.wmf)
Tagged Image File Format (.TIFF)
Encapsulated PostScript (.eps)
A grafikus fájlok alapvetõen két csoportba sorolhatók, bitképek és

vektorgrafikus képek. A bitképek (pontokból felépülõ, más néven
raszterképek) apró pontok sorozatából állnak, olyan négyzetrácsos
laphoz hasonlóan, ahol bizonyos rácsokat kitöltve hozunk létre egy
képet. A bitképeket rajzolóprogramokkal, például a Microsoft Paint
programmal lehet létrehozni és szerkeszteni. Minden képolvasóval
bevitt grafikus objektum és fénykép bitképként tárolódik. Átmérete-
zésükkor elvesztik élességüket, és láthatóvá válnak a képet felépítõ
pontok. Bitképek esetén a fényerõ és a kontraszt megadásával módo-
síthatjuk a színeket, a színes képeket fekete-fehérré vagy szürkeár-
nyalatossá alakíthatjuk át, és átlátszó területeket hozhatunk létre. A
bitképek adott színeinek módosításához képszerkesztõ programra
van szükség. A bitképeket leggyakrabban .bmp, .png, .jpg vagy .gif
kiterjesztéssel mentik. A rajzolt képek (más néven vektoros képek)
vonalakból, görbékbõl, téglalapokból és egyéb alakzatokból állnak.
Az egyes vonalak szerkeszthetõk, mozgathatók vagy átrendezhetõk.
A vektoros képek átméretezésekor a számítógép újrarajzolja a képet
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alkotó elemeket, így azok megõrzik eredeti elrendezésüket és megje-
lenési módjukat. Az alakzatok (elõre elkészített, alapvetõ formák, pél-
dául négyszögek, körök, különféle vonalak és összekötõk, nyilak, fo-
lyamatábra jelek, csillagok, szalagok, valamint képfeliratok.) is ilyen
képek. Mivel a rajzolt képek vonalakból és alakzatokból állnak, a ké-
pek egyes részei külön-külön és együtt is csoportosíthatók, átrendez-
hetõk és átszínezhetõk. A rajzolt képek az õket létrehozó alkalmazás
formátumában kerülnek mentésre. A Microsoft Windows metafájljai
(vektor alapú kép. Mivel a fájl nem képpontokat, hanem vonalakat tá-
rol, kezelése során nem lép fel a képpontos grafikáknál szokásos tor-
zulás.) például .wmf kiterjesztéssel rendelkeznek. A következõkben
áttekintjük a különbözõ grafikai objektumok elhelyezését, formázását
és használatát a dokumentumunkban. Most is leszögezem, hogy csak
felhasználói szinten megyünk bele a témába, hiszen profi képszer-
kesztéshez más programokat kell használni. Rajzobjektum tehát
minden rajzolt vagy beszúrt kép, mely módosítható vagy alakítható.
Grafikus objektumok többek között az alakzatok, a görbék, a vonalak
és a WordArt objektumok.

Rajzolt objektumok - olyan rajzobjektumok tehát, amelyeket a
Word rajzeszközeivel mi magunk készítünk el a dokumentum egy
adott helyén. Vigyük tehát a kurzort arra a helyre, ahová egy raj-
zolt objektumot akarunk elhelyezni. Ezt követõen kattintsunk a Be-
szúrás menü Kép almenüjének Új rajz parancsára. Ekkor megjelenik
alul a Rajz eszköztár (ha még nem volt bekapcsolva) és a Vászon. A
vászon igen fontos fogalom, ezért ismerkedjünk meg vele egy ki-
csit részletesebben:

A vászon több alakzat rajzolására alkalmas terület, mivel az
alakzatok a vászon részei, egy egységként mozgathatók és mé-
retezhetõk. Használatával könnyebben kialakíthatjuk a rajzot,
az objektumokat egymáshoz és a dokumentum más részeihez
igazíthatjuk, illetve elrendezhetjük egymástól egyenlõ távolság-
ra is. Segítségével a rajz elemeit együtt kezelhetjük, ami különö-
sen sok alakzatból álló rajzok esetén hasznos. A vászon emellett
egy kerethez hasonló határoló vonalat is biztosít a rajz és a do-
kumentum többi része között. Alapértelmezés szerint nem ren-
delkezik szegéllyel vagy háttérrel, azonban ugyanúgy formáz-
hatjuk, mint bármely más rajzobjektumot. Lehetõségünk van a
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vászon méretének csökkentésére oly módon, hogy az szorosan
igazodjon a rajzobjektumokhoz, valamint a rajzobjektum és a
vászon egyidejû növelésére, illetve a rajz méretének a vászontól
függetlenül történõ növelésére. Ha a rajzhoz képet szeretnénk
hozzáadni, állítsuk a kép körbefuttatási stílusát szövegen kívü-
lire, majd húzzuk a képet a vászonra. Ha nem akarjuk a vásznat
használni, húzzuk le a képet a vászonról, majd jelöljük ki a vász-
nat és töröljük.

A megjelenõ vásznon tehát tetszés szerinti rajzokat készíthetünk a
Rajz eszköztár segítségével. Kattintsunk valamelyik objektumra a
Rajz eszköztáron: Vonal, Nyíl, Téglalap, Ellipszis, Alakzatok (Vo-
nalak, Összekötõk, Egyszerû alakzatok, Nyilak, Folyamatábra,
Csillagok és szalagok, Képfeliratok). Miután választottunk, az egér
bal gombjának lenyomva tartása mellett rajzolhatunk a vászonra.
Általában igaz, ha rajzolás közben lenyomva tartjuk a SHIFT bil-
lentyût, akkor szabályos alakzatokat rajzolhatunk (pl. négyzet, kör,
stb.), míg a CTRL billentyû lenyomva tartásakor a rajzolás kezdési
pontjára (ahová az egérkurzort visszük a rajzolás megkezdéséhez)
szimmetrikusan tudunk rajzolni. Ha a rajzobjektumok fedik egy-
mást, akkor megadhatjuk, hogy melyik legyen felül illetve alul. Je-
löljük ki a megfelelõ rajzobjektumot, kérjünk helyi menüt, válasz-
szuk a Sorrend almenüt, végül kattintsunk a következõ parancsok
valamelyikére: Elõre hozás (legfelülre kerül), Hátra küldés (alulra
kerül), Elõbbre hozás (egy szinttel feljebb kerül), Hátrébb küldés
(egy szinttel lejjebb kerül). Bármelyik rajzobjektumot átméretez-
hetjük a méretezõ pontok segítségével, melyek a kijelölt objektum
szélein és sarkain helyezkednek el. Vigyük az egérkurzort egy
ilyen méretezõ ponthoz, és a bal gomb lenyomva tartása mellett
húzzuk az egeret (ha valamelyik sarok méretezõ pontot fogjuk
meg, akkor egyszerre két irányba is húzhatjuk az objektumot). A
rajzvászon szélein is láthatunk méretezõ vonalakat, ezekkel magát
a vásznat mértezhetjük kisebbre, vagy nagyobbra. Ha pedig át aka-
runk helyezni egy rajzobjektumot a vásznon, vigyük föléje az ege-
ret, majd a bal gomb lenyomva tartása mellett húzzuk a megfelelõ
helyre (ha közben lenyomva tartjuk a CTRL billentyût, akkor egy
másolat jön létre az új helyen). Természetesen a vásznat is áthe-
lyezhetjük, fogjuk meg egérrel valamelyik szélét, és vigyük az új
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helyre (a CTRL billentyûvel történõ másolás most is mûködik). Ar-
ra is lehetõségünk van, hogy két, vagy több rajzobjektumot össze-
kapcsoljunk egy objektummá. Ehhez jelöljük ki a megfelelõ rajzob-
jektumokat (a SHIFT gomb lenyomva tartása mellett kattintsunk
egyesével az objektumokra), kérjünk helyi menüt és válasszuk a
Csoportosítás almenü Csoportba foglalás parancsát. Ettõl kezdve a
csoportba foglalt objektumokat már együtt méretezhetjük, másol-
hatjuk, áthelyezhetjük stb. Persze, meg is szüntethetjük a csopor-
tot, ehhez jelöljük ki, majd kérjünk helyi menüt, válasszuk a Cso-
portosítás almenüt, ezen belül pedig a Csoportbontás parancsot. Ér-
dekességként megjegyzem, hogy ha a vászon felett helyi menüt ké-
rünk, és ismét a Csoportosítás almenüt választjuk, akkor megjelenik
egy Újracsoportosítás parancs. A Word megjegyezte tehát az egyszer
már csoportba foglalt alakzatokat, így erre kattintva újra csoportba
foglalja õket (nem kell ismét kijelölni az objektumokat). Ha készen
vagyunk, azaz elhelyeztünk a vásznon minden rajzobjektumot,
amit akartunk, érdemes a következõt tenni. Kérjünk helyi menüt a
vászon fölött, válasszuk a Vászon eszköztár megjelenítése parancsot.
Ezen három gomb található: Igazítás, Növelés, Rajz méretezése.

Igazítás - rajz igazítása a tartalomhoz. A vászon automatikusan
a rajzhoz illeszkedik szorosan, tehát minimális helyet foglal.
Növelés - ahányszor rákattintunk, arányosan növekszik a vá-
szon mérete, a rajta lévõ rajzobjektumok mérete marad.
Rajz méretezése - ha erre kattintunk, a vászon méretezésekor a
rajta lévõ rajzobjektumok is átméretezõdnek. Ismételt kattintás-
ra visszaáll az eredeti helyzet, azaz a vászon méretezésével nem
változnak a rajta lévõ rajzobjektumok méretei.

Magát a rajzvásznat formázhatjuk is úgy, mint ahogyan azt a szö-
vegdoboznál láttuk (lásd elõzõekben). Kérjünk helyi menüt a Vá-
szon fölött, és válasszuk a Vászon formázása parancsot. A megjelenõ
ablak füleinek segítségével különbözõ dolgokat állíthatunk be, me-
lyek a vászonra lesznek érvényesek:

Színek, vonalak - a kitöltés színét, átlátszóságát adhatjuk meg.
Továbbá a vonal színét, stílusát, vastagságát illetve a nyilak mé-
retét, alakját is itt definiálhatjuk.
Méret - a vászon magasságát, szélességét határozhatjuk meg (mé-
retezésnél bekapcsolhatjuk a Rögzített méretarány lehetõséget).
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Elrendezés - a szöveg körbefuttatásának stílusát határozhatjuk
meg úgy, mint a szövegdobozoknál (lásd elõzõekben):

A szöveggel egy sorba - a vászon is egy karakter, így benne van
az aktuális sorban, mint például egy betû.
Négyzetes - a vásznat a szélei mentén körbefogja a szöveg.
Szoros - a vásznon lévõ rajzobjektumokat közrefogja a szöveg,
úgy, hogy a vászon területére is benyúlik.
A szöveg mögé - a vászon a rajta lévõ objektumokkal együtt a
szöveg mögé kerül.
A szöveg elé - a vásznon lévõ rajzobjektumok a szöveg elé ke-
rülnek úgy, hogy a szöveg szorosan közrefogja a vásznat.

Ugyanitt, az Elrendezés fülön a Speciális gombra kattintva egy
újabb ablak segítségével további beállításokat tehetünk. Az ab-
lakon két fül található, ezek szerepe a következõ:

A kép helyzete - a vászon vízszintes illetve függõleges igazítá-
sát (helyzetét) szabályozhatjuk a dokumentumban. Az abszo-
lút helyzetnél a vászon bal felsõ sarkának pozícióját adhatjuk
meg. Az igazításnál pedig a szokásos beállításokat kérhetjük
(balra zárt, középre zárt, jobbra zárt illetve felül, középre zárt,
alul, belül, kívül). Viszonyítási pontok pedig a következõk le-
hetnek: margó, oszlop, oldal, karakter és sor.
A szöveg körbefuttatása - a már említett öt lehetõségen kívül to-
vábbi két választás áll rendelkezésünkre.

Keresztül - igazából csak képeknél van jelentõsége, szoro-
san körbefogja a szöveg, de ha a kép alakja ezt megengedi,
akkor a szöveg a képrészek közé is kerülhet.
Alatta és fölötte - a szöveg a vászon felett és alatt lesz, az-
az, nem lehet mellette szöveg.

WEB - a weblapokat megtekintõk közül néhányan kikapcsolják
a mozgóképek és az ábrák megjelenítését, mert így gyorsabban
tudnak böngészni a weben. Lehetõségünk van arra, hogy az áb-
rák helyén megjelenõ helyettesítõ szöveget, valamint a mozgó-
képek helyén megjelenõ szöveget és képet adjunk meg. Ha az
ábrák és a mozgóképek megjelenítése engedélyezve van, a he-
lyettesítõ szöveg néhány böngészõben a mozgókép vagy az áb-
ra letöltése közben jelenik meg. A Helyettesítõ szöveg mezõbe ír-
juk be a kívánt feliratot. A szöveg bármilyen hosszú lehet, né-
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hány webböngészõ azonban csak korlátozott számú karakter
megjelenítésére képes.

Képek - mint azt már megbeszéltük, a képek más alkalmazással
létrehozott grafikus elemek, amelyek a dokumentumba illeszthe-
tõk. Képeket létrehozhatunk képolvasó vagy digitális fényképezõ-
gép segítségével, de elektronikus ClipArt elemet is tárolhatunk
képként. Kattintsunk a Beszúrás menü Kép almenüjére, itt három le-
hetõség közül választhatunk kép beszúrásához:

1) ClipArt - elõre elkészített rajzok, melyeket az Microsoft Office
2003 csomag tartalmaz, illetve a Media Content CD feltelepítése
után további, több száz képpel egészül ki. Nevét a következõ-
képpen magyarázhatjuk:

Clip - médiafájl, mely lehet kép, hang, animáció vagy videó.
Art - mû, rajz.

Vigyük a kurzort arra a helyre, ahová egy képet szeretnénk be-
illeszteni, majd kattintsunk a Beszúrás menü Kép almenüjének
ClipArt parancsára. Ennek hatására a dokumentumunk mellett,
jobb oldalon megjelenik a ClipArt ablak. Felül három mezõt ta-
lálunk, alatta a mintaablak látszik, végül lent találjuk a Klipek
rendezése parancsot, a ClipArt a Microsoft Office Online webhelyen
parancsot és a Tanácsok a klipek kereséséhez lehetõséget. Az elsõ
mezõ a keresési mezõ, ide írhatjuk be azt a szöveget, amilyen
képet akarunk kerestetni (pl. madár). Ezután, a Keresés feliratra
kattintva a Word megkeresi és a mintaablakban megjeleníti azo-
kat a képeket, amelyek megfelelnek a beírt szövegnek. Ha nem
talál ilyen képeket, akkor azt ki is írja nekünk. Az elõzõ példa
(madár) alapján megjeleníti az összes madárral kapcsolatos ké-
pet. Ha valamelyik kép megfelel ezek közül, akkor a mintaab-
lakban egyszerûen kattintsunk duplán a képre, és máris bekerül
a dokumentumunkba, az aktuális helyen. A második mezõben a
keresés helyét állíthatjuk be, alapesetben ez a Minden gyûjte-
ményben keresés. Ha lenyitjuk a mellette lévõ nyilat, akkor lát-
hatjuk, hogy négy keresési hely közül választhatunk: Minde-
nütt, Saját gyûjtemény, Office gyûjtemény és Gyûjtemények a
weben. Az egyes lehetõségeket úgy választhatjuk ki, hogy az
elõttük lévõ négyzetet kipipáljuk, vagy nem. Ezután a Keresés
feliratra kattintva, már csak az adott helyen keres képeket a
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Word. Természetesen célszerû az alapesetet hagyni, azaz, a Min-
denütt lehetõséget. Csak akkor változtassuk ezt meg, ha min-
denképp szükséges. A harmadik, Eredmény mezõben azt állít-
hatjuk be, hogy a keresés után milyen fájlokat mutasson meg a
Word a mintaablakban. Ha változtatni akarunk az alapeseten,
akkor szintén megtehetjük a mellette lévõ nyíl lenyitásával.
Most öt lehetõséget állíthatunk be: Minden médiafájl (ez az
alapeset), ClipArt, Fényképek, Mozgóképek, Hangok. Itt már
van értelme megváltoztatni a beállításokat, hiszen lehet, hogy a
madarakról csak a fényképeket szeretném látni. Elõfordulhat,
hogy nincs határozott elképzelésünk arról, hogy milyen képet
szeretnénk beilleszteni a dokumentumunkba, ekkor nem keres-
tetünk semmit, hanem végignézzük a képeket, vagy azok egy
részét. Ilyenkor kattintsunk alul, a Klipek rendezése feliratra. En-
nek hatására megjelenik egy ablak, melyben bal oldalon kivá-
laszthatjuk azt a gyûjteményt, amelynek a képeit szeretnénk né-
zegetni. A név elõtt balra, a + illetve a - jelekkel választhatunk
gyûjteményt, és azon belül pedig kategóriát. A jobb oldali min-
taablakban pedig láthatjuk a képeket. Ha valamelyik megfelel,
egérrel fogjuk meg (tartsuk lenyomva az elsõdleges egérgom-
bot) és húzzuk a dokumentumunk megfelelõ helyére, végül en-
gedjük el (engedjük fel az egér elsõdleges gombját). Ezután zár-
juk be az ablakot a szokásos módon, a jobb felsõ sarkában lévõ
X-re kattintva. Érdekes lehetõség a ClipArt a Microsoft Office
Online webhelyen parancs. Erre kattintva, aktív Internet kapcso-
lat esetén csatlakozunk a Microsoft Office megfelelõ oldalára. Itt
további ClipArt képeket választhatunk, ezeket Gyûjtõkosárba te-
hetjük, végül adott helyre letölthetjük. Végül a Tanácsok a kli-
pek kereséséhez feliratot választva egy súgó segít minket az
esetleges problémáink megoldásában. A beillesztett képet ter-
mészetesen formázhatjuk, méretezhetjük, változtathatunk a
helyzetén, illetve beállíthatjuk a szöveg körbefuttatásának stílu-
sát is. Ezekrõl késõbb lesz szó, miután megbeszéltük a másik két
kép beszúrási lehetõséget is.
2) Fájlból - ha a számítógépünkön vannak olyan képeink, ame-
lyeket lapolvasóról, fényképezõgéprõl vagy az Internetrõl he-
lyeztünk el valamilyen meghajtó tetszõleges mappájában, akkor
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ezeket is felhasználhatjuk a dokumentumunkban. Kattintsunk a
Beszúrás menü Kép almenüjének Fájlból parancsára. A megjelenõ
ablak segítségével keressük meg a képet. Válasszunk meghajtót
és mappát, ha szükséges, végül kattintsunk a megfelelõ képre.
Az ablak Hely mezõje melletti nyilat lenyitva válthatunk meg-
hajtót és mappát. Alapesetben a fájlneveket látjuk, így nem biz-
tos, hogy tudjuk a hozzátartozó kép tartalmát. Célszerû tehát a
Nézetek ikon melletti nyilat lenyitni, és a Miniatürök parancsra
kattintani. Ezután már egy mappában látjuk a képeket, így kön-
nyebb eldönteni, hogy melyik kép kell a dokumentumba. Ha a
képre duplán kattintunk, azonnal bekerül a dokumentum aktu-
ális helyére, ahol aztán formázhatjuk a késõbbiek szerint.
3) Képolvasóból vagy fényképezõgépbõl - gyõzõdjünk meg arról,
hogy eszközünk TWAIN (platformfüggetlen csatolószabvány,
amely segítségével képolvasók, digitális fényképezõgépek és ál-
lókép-digitalizáló kártyák által szolgáltatott elektronikus képe-
ket olvashatunk be a számítógépen), vagy WIA (Windows Ima-
ge Acquisition - digitális fényképezõgépeket és képolvasókat tá-
mogató eszközillesztõ felület, mely IEEE 1394 típusú DV video-
kamerákból és USB alapú webkamerákból is képes állóképeket
fogadni) kompatibilis, és csatlakoztatva van a számítógéphez.
Ellenõrizzük azt is, hogy telepítettük-e a TWAIN szabványt
vagy a WIA szolgáltatást támogató eszközszoftvert. Helyezzük
a képet a képolvasóba. Kattintsunk a Beszúrás menü Kép
almenüjére, majd a Képolvasóból vagy fényképezõgépbõl parancsra.
Ha egynél több eszköz van a számítógéphez csatlakoztatva, az
Eszköz csoportban jelöljük ki azt, amelyiket használni szeret-
nénk. Az alábbi lehetõségek közül választhatunk:

Ha képolvasót jelöltünk ki és az alapértelmezett beállítások-
kal szeretnénk beolvasni a képet, képernyõn való megjelení-
téshez válasszuk a Webes minõség, nyomtatáshoz a Nyomtatá-
si minõség lehetõséget, majd kattintsunk a Beszúrás gombra a
kép beolvasásához.
Ha nem képolvasót jelöltünk ki (hanem például digitális fényké-
pezõgépet), illetve egyéni beállításokat szeretnénk megadni a kép
beolvasása elõtt, kattintsunk a Speciális beszúrás gombra, majd kö-
vessük a használt eszköz leírásában található utasításokat.
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Megjegyzem, egyes képolvasóknál elõfordulhat, hogy a Beszú-
rás gomb nem érhetõ el, mert a képolvasó szoftver nem támo-
gatja az automatikus képdigitalizálást. Ilyenkor használjuk a
Speciális beszúrás gombot.

Az elõzõ három lehetõséggel tehát elhelyezhetünk képet, vagy ké-
peket a dokumentumunk megfelelõ helyein. Most tekintsük át,
hogy mit is kezdhetünk a beillesztett képekkel, hiszen általában
nem jó a méret, a körbefuttatás, stb. Kattintsunk egyet a képre,
majd kérjünk helyi menüt (az egér másodlagos gombjával) és vá-
lasszuk a Kép formázása parancsot. A megjelenõ ablakon öt fül se-
gítségével formázhatjuk a képünket (nem minden esetben aktív
mind az öt fül, elõfordulhat, hogy egy képnél nem használható
például a Színek, vonalak lehetõség). Vegyük sorba, hogy milyen be-
állításokat végezhetünk el ezekkel a fülekkel.

Színek, vonalak - a képtõl függõen állíthatunk kitöltõszínt és
ennek átlátszóságát. Ugyanitt a vonal színét, stílusát és vastag-
ságát is meghatározhatjuk, ha a kép jellege ezt engedi. Szintén a
képtõl függõen a nyilak alakját és méretét is szabályozhatjuk, ha
van ilyen a képen.
Méret - beállíthatjuk a kép magasságát, szélességét centiméter-
ben és az elforgatásának szögét fokban. A magasság és a széles-
ség méretarányát is szabályozhatjuk, illetve bekapcsolhatjuk a
Rögzített méretarány lehetõséget, ami ajánlott, hiszen egy kép
esetében célszerû megtartani az eredeti arányokat a torzulások
elkerülése miatt. Az Eredeti képmérethez képest négyzet bejelölésé-
vel a méretet szabályozhatjuk az eredeti kép méreteihez viszo-
nyítva. Lejjebb látjuk is az eredeti kép méreteit centiméterben.
Elrendezés - a szöveg körbefuttatásának stílusát adhatjuk meg
úgy, ahogyan azt már az elõzõekben is láttuk. Hét stílust kap-
csolhatunk be, alapesetben csak öt látszik, a másik kettõt a Spe-
ciális gomb segítségével érhetjük el.

A szöveggel egy sorba - a kép is egy karakter, tehát az aktuális
sorban foglal helyet.
Négyzetes - a szöveg szabályos geometriai alakzatnak megfe-
lelõen (négyzet vagy téglalap) körbefogja a képet.
Szoros - itt is körbefogja a képet a többi szöveg, de szorosan,
tehát követi a kép alakját.
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A szöveg mögé - a kép a többi szöveg mögé kerül.
A szöveg elé - a kép a többi szöveg elõtt lesz.
Keresztül - a képet szorosan körbefogja a szöveg, de ha a
kép alakja ezt megengedi, akkor a szöveg a képrészek kö-
zé is kerülhet.
Alatta és fölötte - a szöveg a kép felett és alatt lesz, azaz, nem
lehet mellette szöveg.

Ha a kép szöveg körbefuttatásának stílusa nem A szöveggel egy
sorba stílusú, akkor a Speciális gombra kattintva A kép helyzete fü-
lön különbözõ beállításokat adhatunk meg a kép helyzetére vo-
natkozóan. Vízszintes és függõleges igazításokat állíthatunk be
különbözõ viszonyítási objektumokhoz képest (Balra zárt, Kö-
zépre zárt, Jobbra zárt Margóhoz, Oldalhoz, Oszlophoz és Ka-
rakterhez képest, stb.). Megadhatunk például Abszolút helyzetet
is centiméterben Margó, Oldal, Bekezdés illetve Sor alatt. De
ugyanezt vízszintesen is elõírhatjuk, Margótól, Oldaltól, Oszloptól
és Karaktertõl jobbra megadott centiméterre.
Kép - a levágásokat, színt, fényerõt és a kontrasztot szabályoz-
hatjuk, ha kell. Bizonyos esetekben a képnek csak egy része kell,
ilyenkor a felesleges részeket levágjuk. A vágást segítik a Balra,
Jobbra, Fent, Lent mezõk, ahol centiméterben adhatjuk meg a le-
vágás mértékét. A Szín mezõt lenyitva négy lehetõség közül vá-
laszthatunk: Automatikus (alapeset), Szürkeskála, Fekete-fehér és
Fakítás. Minden esetben a fényerõt és a kontrasztot egy csuszka
segítségével állíthatjuk be, de százalékban is megadhatjuk a
megfelelõ értékeket. Az Alaphelyzet gombra kattintva, minden
képjellemzõ visszaáll az eredeti értékre, tehát, ha meggondoltuk
magunkat, semmi baj, marad minden úgy, ahogy volt. A Tömö-
rítés gombra kattintva pedig a kép méretét csökkenthetjük úgy,
hogy a felbontását megváltoztatjuk. Vigyázat, ilyenkor romlik a
minõség, erre kapunk is figyelmeztetõ szöveget.
WEB - a weblapokat megtekintõk közül néhányan kikapcsolják
a mozgóképek és az ábrák megjelenítését, mert így gyorsabban
tudnak böngészni a weben. Lehetõségünk van arra, hogy az áb-
rák helyén megjelenõ helyettesítõ szöveget, valamint a mozgó-
képek helyén megjelenõ szöveget és képet adjunk meg. Ha az
ábrák és a mozgóképek megjelenítése engedélyezve van, a he-
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lyettesítõ szöveg néhány böngészõben a mozgókép vagy az áb-
ra letöltése közben jelenik meg. A Helyettesítõ szöveg mezõbe ír-
juk be a kívánt feliratot. A szöveg bármilyen hosszú lehet, né-
hány webböngészõ azonban csak korlátozott számú karakter
megjelenítésére képes.

Ha bekapcsoljuk a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Kép paran-
csát, akkor a megjelenõ Kép eszköztáron található ikonok segítsé-
gével gyorsabban formázhatjuk képeinket. Természetesen a képe-
ket másolhatjuk, áthelyezhetjük ugyanúgy, mint bármilyen más
objektumot (egérrel, helyi menüvel vagy az eszköztár ikonjaival).
Diagram - a diagramok különféle fogalmak illusztrálásához, illet-
ve a dokumentumok szemléletesebbé tételéhez használhatók, nem
számadatokon alapszanak. Egy egyszerû oszlopdiagram beszúrá-
sához kattintsunk a Beszúrás menü Kép almenüjének Diagram pa-
rancsára. Ekkor megjelenik egy táblázat és a diagram képe. A táb-
lázatba beírhatunk, átírhatjuk a benne lévõ adatokat, feliratokat.
Ha végeztünk, zárjuk be a táblázatot az X gomb segítségével, vagy
kattintsunk a dokumentum szövegébe a táblázaton kívül bárhová.
A diagram késõbbi módosításakor kattintsunk duplán a diagram-
ra, így ismét megjelenik a táblázat, így újra írhatunk bele. Termé-
szetesen a diagramot formázni is tudjuk, hiszen ilyenkor a Word
diagramszerkesztõ nézetében vagyunk. A formázást helyi menü-
vel, a menürendszerrel vagy az eszköztár segítségével végezhetjük
el. Vegyük észre, hogy ilyenkor nem a Word menürendszere és esz-
köztára látszik, hanem speciálisan, a diagramra vonatkozó menük
és eszköztárak. Igen sokféle formázást végezhetünk, így ezekre
nem térek ki részletesen. Állíthatunk diagram típust, térhatást, szí-
neket, feliratokat, betûtípusokat, stb. Ha végeztünk, szintén elég,
ha egyszerûen belekattintunk a dokumentumban bárhol, a diagra-
mon kívül. A diagramot is egy képnek tekinti a Word, így ugyan-
azok a szabályok vonatkoznak rá, mint ahogyan azt az elõbb láttuk
a képek formázásakor. Ha helyi menüt kérünk egy diagramon, és
az Objektum formázása parancsot választjuk, akkor a jól ismert ab-
lak és fülek köszönnek vissza ránk (Színek, vonalak, Méret, Elrende-
zés, Kép, Web). Ezeket pont úgy kell használni, mint ahogyan azt
már az elõzõekben többször is láthattuk. Az alapdiagramon kívül
további diagramok állnak a rendelkezésünkre, melyeket a Beszúrás
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menü Szerkezeti diagram parancsára kattintva láthatunk, és használ-
hatunk. Ezek a következõk:

Szervezeti diagram - hierarchikus kapcsolatokat ábrázoló diag-
ram, így ábrázolhatjuk például az egy vállalaton belüli osztály-
vezetõk és alkalmazottak viszonyát.
Gyûrûdiagram - egy körkörös folyamat menetét szemlélteti.
Csillagdiagram - egy központi elem kapcsolatrendszerét ábrázolja.
Piramisdiagram - közös alapra épülõ kapcsolatokat mutat be.
Venn-diagram - több elem közötti átfedést szemléltet.
Céltábladiagram - egy végsõ célkitûzés felé tett lépéseket ábrázolja.

WordArt - elõre elkészített hatásokkal létrehozott szöveges objek-
tumok, amelyeken további formázást alkalmazhatunk. Kattint-
sunk a Beszúrás menü Kép almenüjének WordArt parancsára, majd
a megjelenõ ablakban válasszunk stílust. Kattintsunk az OK gomb-
ra, írjuk be a szöveget, válasszunk betûtípust, méretet és stílust, vé-
gül ismét kattintsunk az OK feliratra. Máris megjelenik képként a
díszes szövegünk, melyre szintén a kép formázásánál tanultak ér-
vényesek (helyi menüt kérünk felette, majd WordArt formázása pa-
rancs). Ha viszont egyet rákattintunk, akkor megjelenik a WordArt
eszköztár, melynek ikonjaival könnyen és gyorsan formázhatjuk,
alakíthatjuk a feliratunkat. Amennyiben nem jelenne meg a
WordArt eszköztár, kapcsoljuk be (Nézet menü, Eszköztárak
almenü, WordArt parancs).
Az elõzõekben különbözõ grafikai objektumokkal foglalkoztunk,

elhelyeztünk a dokumentumban ilyen elemeket, aztán szerkesztettük
õket. Ebben igen nagy szerepe van a Rajz eszköztárnak, ezért nézzük
meg egy kicsit tüzetesebben a Rajz eszköztár szerepét, használatát. A
Word Szokásos eszköztárán lévõ Rajz ikonnal tudjuk be, illetve kikap-
csolni. Bekapcsolás után lent, a vízszintes gördítõsáv alatt jelenik
meg. Feliratok, ikonok és mellettük lévõ nyilak segítik a munkánkat.
Vegyük ezeket sorra, balról jobbra:

Rajz - kattintsunk erre a feliratra, majd a kinyíló menüben vá-
lasszuk ki azt az almenüt, amelyre szükségünk van. A menü te-
tején a csoportosítással kapcsolatos parancsokat találjuk. Ha ki-
jelölünk több rajzolt objektumot, akkor ezeket csoportba foglal-
hatjuk, illetve ugyanitt meg is szüntethetjük ezt. Csoportbontás
után gyorsan újra csoportba foglalhatók a grafikus elemek. Lej-
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jebb a sorrenddel kapcsolatos parancsokat találjuk. Egymáshoz,
illetve a dokumentum szövegéhez képest cserélgethetjük a kije-
lölt objektumok helyzetét (elõre, hátra, szöveg elé, stb.). A követ-
kezõ parancs csoport a grafikus objektumok igazítását, rendezé-
sét szabályozza a dokumentum aktuális oldalán. A rajz objektu-
mok elhelyezését segíti egy rács, amit alapesetben nem látunk.
A Rács parancsra kattintva felbukkan a Rács a rajzoláshoz ablak.
Itt beállíthatjuk, hogy látsszon-e a rács, rácstávolságokat adha-
tunk vízszintesen és függõlegesen, a rács kezdõpontját szabá-
lyozhatjuk (margókhoz, egyénileg is megadhatjuk centiméter-
ben), végül az objektumok illeszkedését is beállíthatjuk (rács-
hoz, más objektumhoz). Lejjebb tekintve az elõbb tárgyalt rács-
hoz történõ elmozdításokat, igazításokat adhatjuk meg. A kö-
vetkezõ két paranccsal a grafikus objektumok forgatását, tükrö-
zését oldhatjuk meg, illetve a szöveg körbefuttatásának stílusát
állíthatjuk be. A következõ két parancsot akkor tudjuk használ-
ni, ha összekötöttünk alakzatokat, illetve sokszöget rajzoltunk.
Ekkor az összekötõket átirányíthatjuk, illetve a sokszögek cso-
mópontjait szerkeszthetjük. A Váltás a beépített alakzatok között
paranccsal a kijelölt rajzolt objektumot változtathatjuk meg egy-
szerûen, és gyorsan egy másik típusra (például egy téglalapból
négyágú csillagot készíthetünk). Végül az Alakzatok alapértel-
mezésének megadása parancs is jól jöhet néha. Formázzunk
meg egy rajzolt objektumot (méret, szín, kitöltés, stb.), ezután je-
löljük ki, és kattintsunk az elõbb említett parancsra. Ennek hatá-
sára lementõdik ennek az alakzatnak minden tulajdonsága,
amit kialakítottunk. A következõ rajzoláskor, amihez ugyanezt
az alakzatot használjuk, már ezekkel a tulajdonságokkal jelenik
meg. Természetesen ez az állapot nem marad véglegesen így, a
Word következõ indításakor, vagy új dokumentum kérésekor
már ismét az alapbeállítások érvényesek.
Objektumok kijelölése - balra, felfelé mutató fehér nyíl, ha er-
re kattintunk, akkor nem tudunk a dokumentumba írni, egészen
addig, míg ismét rá nem kattintunk erre a nyílra. Segítségével
grafikus objektumokat jelölhetünk ki, hasznos lehet, ha például
egy grafikus objektumot szöveg mögé küldtünk, és ismét szer-
keszteni szeretnénk. Néha ez nem is olyan egyszerû, hiszen azt
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vesszük észre, hogy nem tudjuk megfogni, kijelölni az objektu-
mot. Ekkor erre a nyílra kattintunk, majd az egér elsõdleges
gombjának lenyomva tartása mellett közrefogjuk a szöveg alatt
lévõ grafikus objektumot, így újra ki tudjuk jelölni. Ezután már
foghatjuk, vihetjük és szerkeszthetjük.
Alakzatok - segítségével különbözõ alakzatokat helyezhetünk
el a dokumentumban (Vonalak, Összekötõk, Egyszerû alakza-
tok, nyilak, Folyamatábra, Csillagok és szalagok, Képfeliratok).
Ha pedig helyi menüt kérünk bármelyik ilyen alakzaton, és rá-
kattintunk az Alakzat formázása parancsra, akkor a jól ismert mó-
don formázhatjuk õket. Ha rajzolás közben lenyomva tartjuk a
SHIFT billentyût, szabályos alakzatot rajzolunk. A CTRL billen-
tyû lenyomva tartásakor pedig az egérkurzor kezdési pontjához
képest szimmetrikusan elhelyezkedõ objektumot rajzolhatunk.
Vonal - kattintsunk rá, majd az egér elsõdleges gombjának le-
nyomva tartásával a dokumentumban egy vonalat rajzolha-
tunk. A vonal kezdõpontjához viszonyított 15 fokonkénti elfor-
gatásához húzás közben tartsuk lenyomva a SHIFT billentyût. A
vonal elsõ végpontjával ellentétes irányban történõ meghosz-
szabbításához húzás közben tartsuk lenyomva CTRL billentyût.
Helyi menüvel formázhatjuk (Alakzat formázása).
Nyíl - ugyanaz, mint a vonal, csak a végén nyíl van. Helyi me-
nüvel formázhatjuk (Alakzat formázása).
Téglalap - segítségével téglalapot rajzolhatunk. Ha lenyomva
tartjuk a SHIFT billentyût, akkor négyzet lesz. A CTRL billen-
tyû lenyomva tartásakor a kezdõponthoz képest szimmetri-
kus téglalapot tudunk rajzolni. Helyi menüvel formázhatjuk
(Alakzat formázása).
Ellipszis - ugyanaz, mint a téglalapnál leírtak, csak ellipszist raj-
zolunk. A SHIFT gomb lenyomásával kört rajzolunk. Helyi me-
nüvel formázhatjuk (Alakzat formázása).
Szövegdoboz - erre kattintva szövegdobozt helyezhetünk el a
dokumentumban (lásd elõzõek). Helyi menüvel formázhatjuk
(Szövegdoboz formázása).
WordArt - segítségével egy WordArt szöveget illeszthetünk be a
dokumentumunkba (lásd elõzõekben). Helyi menüvel formázhat-
juk (WordArt formázása).
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Diagram vagy szervezeti diagram - diagramot szúrhatunk be,
és formázhatunk (lásd elõzõekben).
ClipArt beszúrása - ClipArt képet helyezhetünk el a dokumen-
tumunkban (lásd elõzõekben).
Kép beszúrása - egy grafikus fájlt szúrhatunk be valamelyik
meghajtó, tetszõleges mappájából (lásd elõzõekben).
Kitöltõszín - egy kijelölt rajzolt objektum kitöltõ színét adhatjuk
meg a mellette lévõ nyíl lenyitásával.
Vonal színe - egy kijelölt rajzolt objektum vonalszínét állíthat-
juk az elõzõekhez hasonlóan.
Betûszín - szövegdobozban, vagy egy rajzolt objektumban lévõ
szöveg betûszínét állíthatjuk be a nyíl lenyitásával. Egy rajzolt
objektumon kérjünk helyi menüt, majd válasszuk a Szöveg hoz-
záadása parancsot. Ezután szöveget írhatunk bele.
Vonaltípus - egy kijelölt vonal, vagy nyíl típusát adhatjuk meg.
Szaggatási típus - egy kijelölt vonal, vagy nyíl szaggatási stílu-
sát szabályozhatjuk.
Nyílstílus - egy kijelölt nyíl, vagy vonal stílusát adhatjuk meg.
Árnyék stílusa - egy kijelölt rajzolt objektumhoz rendelhetünk
különbözõ stílusú árnyékokat.
Térhatás stílusa - egy kijelölt rajzolt objektumot térhatásúvá
alakíthatunk különbözõ stílusok választásával.

Körlevél

A körlevél olyan dokumentum, amely állandó (azaz minden le-
vélben azonos) szövegrészek mellett változó szövegrészeket is tar-
talmaz. Az állandó szövegrészeket tartalmazó dokumentumot
törzsdokumentumnak, a változó szövegrészeket tartalmazót pedig
adatforrásnak nevezzük. Tehát a törzsdokumentumot egy adatfor-
rás tartalmával egészíti ki a program és ilyen módon egyedi doku-
mentumokat hoz létre. A törzsdokumentumban lehet szöveg, kép,
diagram, rajzolt objektum, táblázat, egyszóval bármi.

Törzsdokumentumot - a Word körlevélkészítõ eljárásában az a doku-
mentum, amely az egyesített dokumentum minden egyes példá-
nya esetén azonos szöveget és ábrákat tartalmaz. Ilyen lehet példá-
ul a feladó címe vagy a megszólítás.

- 337 -

MICROSOFT WORD 2003



Adatforrás - egy egyesített dokumentumba beillesztendõ informáci-
ókat tartalmazó fájl. Ilyen lehet például a körlevélhez használt név-
és címlista. Az információk használata elõtt kapcsolódnunk kell az
adatforráshoz. Az adatforrás tulajdonképpen egy táblázat, ahol az
oszlopok a mezõnevek, a sorokban pedig az egyedek (adatok) van-
nak. A mezõneveket kell beszúrni a dokumentum megfelelõ helyé-
re, oda, ahová majd mi szeretnénk.
Mezõ - olyan jelsorozat, amelynek hatására a Microsoft Word szö-
veget, rajzot, oldalszámot vagy más objektumot illeszt automati-
kusan a dokumentumba.
Tekintsük most át röviden a körlevélkészítés menetét. Egy körlevél

létrehozása alapvetõen három lépésbõl áll:
1) A törzsdokumentum létrehozása
2) Az adatforrás létrehozása
3) Az egyesített dokumentum elkészítése

Ezek után fogjunk hozzá a gyakorlati megvalósításhoz. Kattint-
sunk az Eszközök menü Levelek és küldemények almenüjének Körlevél
parancsára. Ennek hatására a képernyõ jobb oldalán megjelenik egy
ablak, mely a továbbiakban segít minket. Elõször válasszuk ki, hogy
milyen típusú dokumentumot akarunk készíteni (Levél, E-mail, Borí-
ték, Címke, Címtár). Ha döntöttünk, kattintsunk lent a Tovább feliratra
(alapesetben válasszuk a levelet). A következõ lépésben azt kell el-
döntenünk, hogy a körlevelünket mi alapján készítsük el (Az aktuális
dokumentum alapján, Sablon alapján, Egy már meglévõ dokumentum alap-
ján). Most is javasolt az alapeset, vagyis az aktuális dokumentum
alapján, majd ismét kattintsunk lent, a Tovább feliratra. Most a címzet-
teket kell kiválasztanunk, akiknek a körlevelet küldjük. Szintén vá-
laszthatunk a következõ lehetõségek közül: Létezõ listából, Outlook
névjegyalbumból vagy Új lista létrehozása. Tegyük fel, hogy nincsenek
címzettjeink, ezért válasszuk a harmadik esetet, azaz, az Új lista létre-
hozását, majd közvetlenül alatta a Létrehozás feliratot. A megjelenõ ûr-
lap panel segítségével felvehetünk címzetteket (Megszólítás, Utónév,
Vezetéknév, Cégnév, stb.). Az Új bejegyzés gombbal tudunk másik
címzettet felvenni, a végén pedig kattintsunk a Bezárás feliratra. A
megjelenõ ablakban a szokásos módon menthetjük a fájlt (a most el-
készített címlistát), nevet adunk neki, ha kell, akkor a helyét is meg-
változtathatjuk (nem tanácsos), végül a Mentés gombra kattintunk. A
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következõ ablakban láthatjuk az általunk létrehozott címlistát, táblá-
zat formájában. Kattintsunk az OK gombra, így bezáródik ez az ab-
lak, és folytathatjuk a körlevél elkészítését. Ehhez lent, kattintsunk a
Tovább gombra (A levél megírása), majd írjuk meg a levelünket a kép-
ernyõ bal oldalán lévõ üres dokumentumlapra. Ha kész a törzsdoku-
mentum, vigyük a kurzort a megfelelõ helyre, majd szúrjuk be az
adatforrás mezõit egyenként. Tehát ahová a megszólítást szeretnénk
elhelyezni, oda a megszólítás mezõt, ahová a nevet oda a név mezõ-
ket, stb. A mezõk beszúrásához a Körlevél eszköztáron kattintsunk az
Adatmezõk beszúrása ikonra, válasszuk az Adatbázismezõk megfelelõ
mezõi közül mindig azt, amelyiket éppen az aktuális helyre be szeret-
nénk illeszteni, majd kattintsunk a Beszúrás gombra. Vigyük a kurzort
a következõ helyre, ismét szúrjunk be egy mezõt, ezt ismételjük ad-
dig, amíg minden mezõt el nem helyeztünk a dokumentum megfele-
lõ helyeire. Az adatmezõk << >> között láthatók, igazítani, formázni
lehet õket, éppen úgy, mint a többi szöveget (ne felejtsük el elõtte ki-
jelölni õket). Ha ezzel is készen vagyunk, ismét kattintsunk lent a To-
vább feliratra (A levelek megtekintése). Befejezésül, szintén lent, a To-
vább feliratra (Az egyesítés befejezése) kattintva elkészült a körleve-
lünk, melyet egyesíthetünk az Egyes levelek szerkesztése feliratra kat-
tintva, mely a jobb oldali ablak felsõ harmadában látszik. A felbukka-
nó kis ablakban lehetõségünk van megadni, hogy mennyi rekordot
egyesítsünk (azaz kinek küldjünk körlevelet), javaslom, hagyjuk a
Mind feliraton, majd kattintsunk az OK gombra.  Most  egy új  doku-
mentumban (az egyesített dokumentumban) láthatjuk a körlevelün-
ket a különbözõ címzettekkel. Ezt a levelet természetesen menthetjük
tetszõleges néven bármelyik meghajtó bármelyik mappájába.

Ugyanígy készíthetünk sablonon alapuló körlevelet, ekkor az elsõ
lépésnél válasszuk ismét a Levél parancsot, de utána a Sablon alapján
lehetõséget. Kattintsunk a lejjebb megjelenõ Sablon kiválasztása felirat-
ra, majd válasszunk egy nekünk tetszõ sablont. A továbbiakban
ugyanúgy járjunk el, mint az elõzõekben. Megjegyzem még, hogy az
elsõ lépésnél nem csak a Levél lehetõséget választhatjuk, hanem to-
vábbi körlevél típusokat is megadhatunk: E-mail, Boríték, Címke illet-
ve Címtár. Ezen lehetõségek bármelyikét választva, speciális körleve-
leket készíthetünk, melyek szintén jól jöhetnek. Ha egy újabb körle-
velet készítünk, és van már adatforrásunk, akkor ezt felhasználhat-
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juk. Ehhez válasszuk a harmadik lépésnél a Létezõ listából lehetõséget,
majd a Tallózás gombra kattintva keressük meg az adatforrást. Termé-
szetesen az adatforrást is kibõvíthetjük, illetve szerkeszthetjük (miu-
tán tallózással megkerestük és megnyitottuk az adatforrást, a megje-
lenõ ablakban kattintsunk a Szerkesztés feliratra).

Tartalomjegyzék, tárgymutató

A tartalomjegyzék tulajdonképpen egy térkép az olvasó számára.
Áttekintést nyújt arról, hogy mi található a dokumentumban, és hoz-
zásegíti az olvasót a keresett szakaszok gyors megtalálásához. A tar-
talomjegyzék állhat a fejezetcímek egyszerû felsorolásából, de lehet
különbözõ mélységû címsor- vagy vázlatszintek listája is. A Word
programban a tartalomjegyzék létrehozása az alábbi két lépésbõl áll:

1) Megjelölés - a dokumentum azon szövegelemeinek megjelölé-
se, amelyeket a tartalomjegyzékbe fel szeretnénk venni. A megjelö-
lés nem más, mint a tartalomjegyzékbe foglalandó szövegrészle-
tek, például fejezetcímek vagy szakaszcímek azonosítása. Kijelöl-
jük tehát a kívánt szövegrészeket, majd a Címsor 1 stílust rendeljük
hozzájuk. Aztán a második szinten lévõ szövegrészeket, ezekhez a
Címsor 2 stílust rendeljük, és így tovább.
2) A megjelölt szövegelemek kigyûjtése egy helyre - ez a tényle-
ges tartalomjegyzék elhelyezése a dokumentumban.
A kívánt szövegelemeket megjelölhetjük írás közben. Ha a beírt

mondat például egy új fejezet címe, azonnal megjelölhetjük azt feje-
zetcímként. Ezt az eljárást követve a tartalomjegyzékbe foglalandó
szövegelemek megjelöléséhez nem kell ismét végigmennünk a kész
dokumentumon. A szöveg megjelölésének legegyszerûbb módja a
Word beépített címsor stílusainak használata. Csak formázzuk a kí-
vánt szöveget a kilenc elõre definiált címsor stílus egyikével, és hoz-
zuk létre a tartalomjegyzéket. A címsor stílusok alkalmazásának óriá-
si elõnye az egyszerûség és a gyorsaság. A kívánt szövegrészek meg-
jelölése után már csak az egy helyre gyûjtésük van hátra. A Word eb-
ben a lépésben elvégzi a munkát a felhasználó helyett. Helyezzük a
kurzort a dokumentum azon pontjára, ahová a tartalomjegyzéket be
szeretnénk szúrni (ez a dokumentum eleje vagy vége). Ezt követõen
a Beszúrás menüben mutassunk a Hivatkozás pontra, kattintsunk a
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Tárgymutató és tartalomjegyzék parancsra, majd a Tartalomjegyzék fülre.
Ha az alapértelmezett beállításokat szeretnénk használni, a tartalom-
jegyzék létrehozásához kattintsunk az OK gombra.

A tartalomjegyzék létrehozása után karbantartására is szükség le-
het. Ha például a dokumentumba további címsorokat szúrunk be,
vagy ha egyszerûen bõvítjük a tartalmát, a tartalomjegyzéket is frissí-
teni kell, hogy az új címsorok is belekerüljenek, illetve hogy az oldal-
számok a valós állapotokat tükrözzék. Ha frissíteni szeretnénk a tar-
talomjegyzéket, jelöljük ki, majd nyomjuk le az F9 billentyût, vagy
kattintsunk a Tagolás eszköztár Tartalomjegyzék frissítése gombjára. A
Tagolás eszköztár megjelenítéséhez a Tárgymutató és tartalomjegyzék
párbeszédpanelen kattintsunk a Tagolás eszköztár megjelenítése gomb-
ra, vagy a Nézet menüben mutassunk az Eszköztárak pontra, és kattint-
sunk a Tagolás parancsra. További lehetõség, kérjünk helyi menüt a
tartalomjegyzék fölött, majd válasszuk a Mezõfrissítés parancsot. A
tartalomjegyzék frissítésekor a program megkérdezi, hogy az egész
tartalomjegyzéket és annak összes szövegelemét frissíteni szeret-
nénk-e, vagy csak az oldalszámokat. Kizárólag akkor válasszuk az ol-
dalszámozásra vonatkozó lehetõséget, ha csak a dokumentum szö-
vegtörzsét bõvítettük, de új címsorokat nem adtunk hozzá, így a fris-
sítést gyorsabban végrehajthatjuk, amivel nagyméretû dokumentu-
mok esetében idõt takaríthatunk meg. Ha azonban új címsorokat ír-
tunk be a dokumentumba, vagy módosítottuk a tárgymutatóba fel-
vett szövegelemek bármelyikét, a Teljes jegyzék frissítése lehetõséget
válasszuk. Magában a tartalomjegyzékben ne módosítsunk bejegyzé-
seket, a tartalomjegyzék frissítésekor ugyanis ezek a módosítások el-
vesznek. A jegyzékben megjelenõ szövegrészeket feltétlenül a doku-
mentum szövegtörzsében módosítsuk, majd az F9 billentyû lenyomá-
sával érvényesítsük e változásokat a tartalomjegyzékben.

A tárgymutató a dokumentumban szereplõ fontosabb szavak és
kifejezések felsorolását, valamint a megfelelõ oldalszám megjelölését
tartalmazó lista. A tárgymutató-bejegyzés egy mezõkód, amely a tárgy-
mutatóba felvenni kívánt szöveget jelöli meg. A tárgymutató-bejegy-
zést a Microsoft Word rejtett szövegként formázott XE (tárgymutató)
mezõ beszúrásával készíti. Ha létezõ szöveget szeretnénk tárgymuta-
tó-bejegyzésként használni, akkor jelöljük azt ki. Ha más szöveget
szeretnénk tárgymutató-bejegyzésként megadni, akkor a dokumen-
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tumban kattintsunk arra a helyre, ahová azt be szeretnénk szúrni.
Nyomjuk meg az ALT+SHIFT+X billentyûket. A fõbejegyzés létreho-
zásához a Fõbejegyzés mezõben szerkesszük vagy adjuk meg a bejegy-
zés szövegét. Testreszabhatjuk a bejegyzést albejegyzés (tárgymutató-
bejegyzés, amely egy általánosabb címszó alá tartozik) vagy egy má-
sik bejegyzésre mutató kereszthivatkozás létrehozásával. Ha a tárgy-
mutatóban megjelenõ oldalszámokat formázni szeretnénk, jelöljük be
a Félkövér vagy a Dõlt jelölõnégyzetet az Oldalszám formázása csoport-
ban. Ha a tárgymutató szövegét szeretnénk formázni, kattintsunk
jobb gombbal a Fõbejegyzés vagy az Albejegyzés mezõben lévõ szöveg-
re, és kattintsunk a Betûtípus parancsra. Adjuk meg a használni kívánt
formázási beállításokat. A bejegyzés megjelöléséhez kattintsunk a Je-
lölés gombra. A bejegyzés minden elõfordulásának megjelöléséhez
kattintsunk Az összes jelölése gombra. Újabb tárgymutató-bejegyzések
megjelöléséhez jelöljük ki a szöveget, majd nyomjuk le az
ALT+SHIFT+X billentyûkombinációt, és ismételjük meg az elõzõe-
ket. Ha készen vagyunk, akkor vigyük a kurzort oda, ahová a tárgy-
mutatót be szeretnénk illeszteni, majd kattintsunk a Beszúrás menü
Hivatkozás almenüjének Tárgymutató és tartalomjegyzék parancsára. Itt
válasszuk a Tárgymutató fület, majd a megfelelõ formai beállítások
után (pl. behúzott, egy hasáb, oldalszámok jobbra igazítva, formális)
kattintsunk az OK gombra. Természetesen, ha újabb bejegyzéseket
vettünk fel, frissíteni kell a tárgymutatót. Kérjünk helyi menüt a
tárgymutató felett, majd válasszuk a Mezõfrissítés parancsot.

Boríték, címke

Az Eszközök menü Levelek és küldemények almenüjének Boríték és
címke parancsára kattintva borítékokat és címkéket hozhatunk lét-
re. Borítékokra elég sokszor szükségünk van, így hasznos ez a
funkció. A megjelenõ ablak Boríték fülét választva beírhatjuk a cím-
zett nevét és címét, illetve a feladó adatait is. Jobbra, a Beállítások
gombra kattintva a boríték és a nyomtatás fontosabb paramétereit
adhatjuk meg. Kiválaszthatjuk a boríték méretét, a cím és a feladó
betûtípusát, elhelyezését. A Nyomtatási  beállítások fülön pedig azt
szabályozhatjuk, hogy a borítékot hogyan helyezzük fizikailag be a
nyomtatóba. Azaz, az adagolás módját állíthatjuk be (címzéssel fel-
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felé illetve lefelé, balra, jobbra, vízszintesen vagy függõlegesen).
Ha választottunk adagolási módot, kattintsunk az OK gombra. Ez-
után két lehetõség közül választhatunk, vagy egybõl kinyomtatjuk
(Nyomtatás gomb), vagy még tovább szerkesztjük. Ilyenkor kat-
tintsunk az E dokumentumba parancsra,  ennek  hatására  egy  külön
szakaszban a dokumentum elé kerül a boríték. Itt aztán a szokásos
módon formázhatjuk még a kedvünk szerint (akár képet, grafikát is
elhelyezhetünk rajta). Szerkeszthetjük tovább a dokumentumot, és
ha lementjük, akkor a boríték is vele együtt mentõdik. Akkor
nyomtatjuk ki, amikor akarjuk. Megtehetjük a dokumentum befeje-
zése elõtt is, de akkor is, amikor befejeztük a dokumentumunkat.
Ha elõbb nyomtatjuk ki a borítékot, akkor a Fájl menü Nyomtatás
parancsára kattintva adjuk meg a Nyomtatási tartományt, ami lehet
az oldalszám (ez ilyenkor az elsõ oldal) vagy az aktuális oldal, ha a
kurzort a boríték területére helyeztük.

A címke árukra illesztett, és ezek minõségét, eredetét, elõállítóját
stb. feltüntetõ jegy, papírból vagy ércbõl (Pallasz Nagylexikon). A hét-
köznapi életben mi is sokszor használunk különbözõ címkéket, így
ezek készítése és kinyomtatása is fontos. A nyomtatást ma már olyan
papírok könnyítik, amelyek kimondottan címkékhez készültek (eti-
kett papírok). Ezeken általában különbözõ, de a szabványnak megfe-
lelõ méretû címkék találhatók, melyeket nyomtatás után lehúzha-
tunk, majd felragaszthatjuk oda, ahová akarjuk. Kattintsunk az Eszkö-
zök menü Levelek és küldemények almenüjének Boríték és címke paran-
csára, majd a felbukkanó ablakban válasszuk a Címkék fület. Itt beír-
hatjuk a címke tartalmát, majd beállíthatjuk, hogy egyetlen címkét
nyomtassunk, vagy teljes oldalt azonos címkékbõl (alapeset). A Beál-
lítások gombra kattintva kiválaszthatjuk, hogy milyen méretû címkét
szeretnénk készíteni. Természetesen célszerû olyan mérettel dolgoz-
ni, amilyen etikett papírunk van. Egyéni méretû címkét is kialakítha-
tunk, ha ilyenre van szükségünk (Részletek és az Új címke gombok se-
gítségével). A címke kiválasztása után kattintsunk az OK gombra,
majd vagy kinyomtatjuk egybõl (Nyomtatás feliratra kattintunk),
vagy az Új dokumentumba feliratot választva, megtekinthetjük, és to-
vább szerkeszthetjük a címkénket. Természetesen, ha készen va-
gyunk, akkor most is kinyomtathatjuk a címkéket, de menthetjük is
dokumentumként a szokásos módon.
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Szimbólumok

A Szimbólum párbeszédpanelt a billentyûzeten nem szereplõ szim-
bólumok, valamint Unicode (karakterkódolási szabvány) karakterek
bevitelére használhatjuk. Amennyiben az Arial vagy a Times New
Roman betûtípushoz hasonló szélesített betûtípust használunk, meg-
jelenik az Alkészlet lista. A kibõvített listán különbözõ nyelvi karakte-
rek közül választhatunk, beleértve a görög és a cirill betûkészleteket
is. Vigyük tehát a kurzort arra a helyre, ahová valamilyen szimbólu-
mot szeretnénk beszúrni, majd kattintsunk a Beszúrás menü Szimbó-
lum parancsára. A megjelenõ ablakon két fül látható, a Szimbólumok és
a Különleges karakterek fülek. A szimbólumok fülön választhatunk be-
tûtípust és alkészletet, majd a megfelelõ szimbólumot. Ezután kattint-
sunk a Beszúrás gombra, majd a Bezárás gombbal visszatérhetünk a
dokumentumunk szerkesztéséhez. Érdemes megjegyezni, hogy a
Webdings és a Wingdings (1, 2 illetve 3) betûtípusokban vannak azok
a szimbólumok, melyek tulajdonképpen kis képek (telefon, postalá-
da, egér, olló, stb.). A különleges karakterek fülön egyéb speciális ka-
raktereket helyezhetünk el a dokumentumunk megadott helyein, ha
szükségünk van ilyen karakterekre. Ilyenek például a következõk:
Copyright jel, Bejegyzett védjegy jele, Paragrafus jel, Feltételes kötõ-
jel, Nem törhetõ szóköz stb.

Egyenletszerkesztõ

Mint azt a nevébõl már sejthetjük, matematikai szakszövegek be-
írásakor bizonyul igen hasznos segédeszköznek. Kattintsunk a Beszú-
rás menü Objektum almenüjére, majd a megjelenõ listából válasszuk a
Microsoft Equation 3.0 feliratot, végül az OK gombot. Ekkor megjele-
nik az Egyenlet lebegõ eszköztár, illetve a dokumentumunkban egy
pontozott kereten belül, egy szaggatott vonallal határolt téglalapban
villog a kurzor. Ide írhatjuk, szerkeszthetjük a képletünket. Az egyen-
let eszköztár segítségével számtalan matematikai jelet, szimbólumot
választhatunk, ehhez kattintsunk az eszköztár megfelelõ ikonjára,
majd válasszuk ki azt a jelet, amire éppen szükségünk van (relációs
jelek, zárójelek, tört vonalak, gyökjelek, integrál jelek, stb.). Természe-
tesen a számjegyeket a billentyûzetrõl mi írjuk be. Hosszabb képlet
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írásakor a kurzor billentyûkkel tudunk jobbra, balra, le illetve fel mo-
zogni. Ha végeztünk a képlet beírásával, kattintsunk a dokumentum
egy üres területére az egérrel, így visszatérhetünk a normál szerkesz-
tési módhoz. Másik képlet beírásához vigyük a kurzort a megfelelõ
helyre, és járjunk el az elõbb leírtak szerint. Ha egy képletben javíta-
ni akarunk, kattintsunk rajta duplán az egérrel, és máris újra szer-
keszthetjük azt. Vegyük észre, hogy ezeket a képleteket tulajdonkép-
pen képként kezeli a Word, nagyíthatjuk, körbefuttatás stílusát állít-
hatjuk, stb. Az elsõ szokatlan lépések után hamar belejövünk a hasz-
nálatába, és utána már könnyen, gyorsan tudunk nehéz matematikai
formulákat beilleszteni a dokumentumunkba.

Korrektúra

A Microsoft Word a dokumentum online véleményezéséhez egy-
szerûen létrehozható és megtekinthetõ korrektúrákat és megjegyzé-
seket kínál. A dokumentum elrendezésének megtartása érdekében a
Word néhány jelölést a dokumentum szövegében, a többit a margón
megjelenõ buborékokban jeleníti meg.

Korrektúra - nyomon követett változtatások jelölése: Ez a jelölés
mutatja, hogy az adott helyen törlés, beillesztés vagy más szer-
kesztési módosítás történt a dokumentumban.
Megjegyzés - jegyzet vagy megjegyzés, amelyet a szerzõ vagy egy
véleményezõ szúr be a dokumentumba. A Microsoft Word a meg-
jegyzéseket a dokumentum margóján lévõ buborékokban vagy a
korrektúraablakban jeleníti meg.
Buborék - Nyomtatási elrendezés nézetben vagy Webes elrende-
zés nézetben a korrektúrabuborékok a megjelölt elemeket mu-
tatják (például a megjegyzéseket és a korrektúrákat) a doku-
mentum margóin. E buborékok használatával megtekinthetjük
a véleményezõk módosításait, illetve megjegyzéseit, és vála-
szolhatunk azokra.
Ha a változások követése engedélyezve van, a Word minden álta-

lunk vagy a véleményezõ által végzett beszúrást, törlést, illetve for-
mázási módosítást nyomon követ. A korrektúrák átnézése során lehe-
tõségünk van minden egyes változtatás elfogadására vagy elvetésére.
Ha a megjegyzéseket az áttekintés során el szeretnénk távolítani a do-
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kumentumból, töröljük azokat. Ha a dokumentumban meg vannak
jelenítve a jelölések, a Word alapértelmezés szerint kiválasztja a meg-
felelõ nagyítást vagy kicsinyítést, illetve oldaltájolást a jelöléseknek a
nyomtatott dokumentumban való optimális megjelenítéséhez. Lehe-
tõségünk van arra is, hogy csak a dokumentumban található jelölések
listáját nyomtassuk ki.

Nyissuk meg a javítani kívánt dokumentumot. Kattintsunk az Esz-
közök menü Korrektúra parancsára, vagy a képernyõ alján látható Ál-
lapotsor (a Windows Tálca felett) KORR feliratára duplán. Ennek hatá-
sára megjelenik a Véleményezés eszköztár, és bekapcsolódik a változá-
sok követése üzemmód. Ha ismét duplán kattintunk a KORR felirat-
ra, akkor kikapcsolódik a változások követése üzemmód. Ha a kor-
rektúra szolgáltatás be van kapcsolva, a dokumentum alján látható
állapotsorban megjelenik a KORR felirat. Ha a szolgáltatás ki van
kapcsolva, a KORR felirat szürke. Végezzük el a kívánt módosításo-
kat. Beszúrhatunk, törölhetünk és áthelyezhetünk szöveget és ábrá-
kat. A formázást is módosíthatjuk. Ilyenkor (aktív változások követé-
se üzemmód esetén) minden, amit írunk, pirossal jelenik meg a kép-
ernyõn (aláhúzva pirossal), és a sor elõtt balra, egy függõleges vonal
látható. Ha megjegyzéseket szeretnénk beszúrni, vigyük a kurzort a
megfelelõ helyre, majd a Véleményezés eszköztár Megjegyzés beszúrása
ikonjára kattintva elhelyezhetjük azt. Természetesen kijelölt szöveg-
részekhez is fûzhetünk megjegyzéseket. A megjegyzések a jobb mar-
gón helyezkednek el az elõzõleg említett buborékokban. A buborékok
és a megjegyzéshez tartozó szövegek háttérszíne rózsaszín lesz. Más
formázás esetén (például betûtípus vagy betûméret váltása) szintén
buborékok lesznek a jobb margón, melyben a változások vannak fel-
tüntetve. Ilyenkor csak a keret színe lesz piros. Mindkét elõzõ esetben
a buborékok és a hozzájuk tartozó változások szaggatott vonallal
vannak összekötve. Ha egy grafikus objektumot szúrunk be (a szö-
veggel egy sorban), akkor ezt egy piros vonallal aláhúzza a Word
(ilyenkor ez is egy karakternek számít, tehát ugyanazok a szabályok
érvényesek rá). Természetesen a megjegyzéseket és mindenféle mó-
dosítást könnyen törölhetünk is. Kérjünk helyi menüt a megfelelõ bu-
borék fölött, majd kattintsunk a Megjegyzés törlése, a Formátummódosí-
tás elvetése illetve a Módosítás elvetése feliratok közül az éppen aktuá-
lisra. Ha valamelyik formátummódosítást véglegesen meg akarjuk
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tartani (biztosan eldöntöttük), akkor helyi menüt kérve felette, kat-
tintsunk a Módosítás elfogadása illetve a Formátummódosítás elfogadása
feliratokra. Ilyenkor eltûnik a buborék, a módosítás már a dokumen-
tum törzs része lesz. Itt említem meg, hogy az állapotsoron különbö-
zõ dolgok látszanak, melyek tájékoztatnak minket, illetve segítik a
munkánkat. A Microsoft Wordben lévõ állapotsor egy olyan vízszin-
tes sáv a dokumentumablak alján, ami információkkal szolgál a do-
kumentum aktuális állapotáról, és egyéb környezetfüggõ objektu-
mokról. Az állapotsor megjelenítéséhez kattintsunk az Eszközök menü
Beállítások parancsára, ezután a Megjelenítés fülre, majd a Megjelenítés
csoportban jelöljük be az Állapotsor jelölõnégyzetet.

Oldal szám - az aktuális oldalszám.
Sz szám - az ablakban látható oldal szakaszszáma (a szakasz a do-
kumentum olyan része, amelyben bizonyos oldalformázási beállí-
tásokat írtunk elõ. Akkor érdemes új szakaszt létrehozni, ha példá-
ul a sorszámozás, a hasábok száma vagy az élõfej és az élõláb be-
állítását kívánjuk módosítani).
Szám/szám - az aktuális oldalszám és az összes oldal száma. A do-
kumentumban ténylegesen meglévõ oldalak számozásán alapul.
Hely érték - az oldal teteje és a kurzor közötti távolság. Ha a kur-
zor nem az ablakban van, nem jelenik meg érték.
Sor szám - a szövegnek az a sora, ahol a kurzor található. Ha a kur-
zor nem az ablakban van, nem jelenik meg érték.
Betû szám - a bal oldali margó és a kurzor közötti távolság, ka-
rakterben megadva. Ha a kurzor nem az ablakban van, nem jele-
nik meg érték.
MR - a makrórögzítõ állapotjelzõje. Kattintsunk duplán az MR fel-
iratra a makrórögzítõ be- vagy kikapcsolásához. Ha a rögzítõ ki
van kapcsolva, az MR felirat szürke színû. A makró egy mûvelet
vagy mûveletek csoportja, amelyet feladatok automatizálására
használhatunk. A makrók Visual Basic for Applications programo-
zási nyelven készülnek. Ha egyszerû makrót szeretnénk készíteni,
akkor válasszuk az Eszközök menü Makró, majd az Új makró rögzíté-
se parancsát. A Makrónév mezõbe írjuk be az új makró nevét. Az El-
érhetõség mezõben válasszuk ki azt a sablont vagy dokumentumot,
amelyben a makrót tárolni szeretnénk. A Leírás mezõben adjunk
rövid leírást a makróról. Ha a makrót nem szeretnénk sem eszköz-
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tárhoz, sem menüelemhez, sem billentyûparancshoz hozzárendel-
ni, a makrórögzítés megkezdéséhez kattintsunk az OK gombra. Ha
a makrót eszköztárhoz vagy menühöz szeretnénk rendelni, kattint-
sunk az Eszköztár gombra, majd a Parancsok fülre. A Menüparancsok
mezõben kattintsunk a rögzítendõ makró nevére, és húzzuk arra
az eszköztárra vagy menüre, amelyhez a makrót hozzá szeretnénk
rendelni. A makró rögzítésének megkezdéséhez kattintsunk a Be-
zárás gombra. Ha a makrót billentyûparancshoz szeretnénk rendel-
ni, kattintsunk a Billentyûzet gombra, majd a Parancsok mezõben a
rögzítendõ makró nevére. Az Új billentyûparancs mezõben nyom-
juk le a kívánt billentyûket, majd kattintsunk a Hozzárendelés
gombra. A makró rögzítésének megkezdéséhez kattintsunk a Bezá-
rás gombra. Hajtsuk végre a makróba belefoglalni kívánt mûvele-
teket. Makrók rögzítésekor az egérrel parancsokra és különbözõ
beállításokra kattinthatunk, de nem jelölhetünk ki szöveget. Az
ilyen jellegû mûveletek rögzítéséhez a billentyûzetet kell használ-
nunk. Az F8 billentyût például a szöveg kijelölésére használhatjuk,
az END billentyû lenyomásával pedig a sor végére állíthatjuk a
kurzort. A makrórögzítés megállításához kattintsunk a Rögzítés vé-
ge gombra. Ha egy makrót el szeretnénk indítani (futtatni), akkor
ezt természetesen megtehetjük. Mivel a makrók vírusokat tartal-
mazhatnak, futtatásukkal óvatosan kell bánni. Ajánlatos megtenni
a következõ elõvigyázatossági lépéseket: friss vírusvédelmi szoft-
vert kell futtatni a számítógépen; a makróvédelmi beállítást érde-
mes magas szintûre beállítani; érdemes törölni a jelet a Minden te-
lepített bõvítmény és sablon megbízható jelölõnégyzetbõl; célszerû di-
gitális aláírásokat használni; célszerû listát vezetni a megbízható
közzétevõkrõl. Kattintsunk az Eszközök menü Makró pontjára, majd
kattintsunk a Makrók parancsra. A Makrónév listán kattintsunk a
futtatni kívánt makró nevére. Ha a kívánt makró nem jelenik meg
a listában, a Makró helye mezõben válasszunk egy másik dokumen-
tumot vagy sablont. Kattintsunk az Indítás gombra. Egyszerûen
mondva, a makrókészítés olyan, mint amikor egy videokamerával
felveszünk eseményeket, aztán megnézzük.
KORR - a változások követése funkció állapotjelzõje. Kattintsunk dup-
lán a KORR feliratra a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha a változá-
sok követése funkció ki van kapcsolva, a KORR felirat szürke színû.
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BÕV - a kijelölés bõvítése mód állapotjelzõje. Kattintsunk duplán
a BÕV feliratra a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha a kijelölés
bõvítése mód ki van kapcsolva, a BÕV felirat szürke színû. Ha te-
hát bekapcsoljuk ezt az üzemmódot, akkor egy kijelölt szövegrész
további bõvítését egyszerûen meg tudjuk oldani, a kurzor billen-
tyûk segítségével, vagy az egér használatával.
ÁTÍR - a felülírás mód állapotjelzõje. Kattintsunk duplán az ÁTÍR
feliratra a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ha a felülírás mód ki
van kapcsolva, az ÁTÍR felirat szürke színû. Az átírás a meglévõ
karakterek felcserélése újonnan beírt karakterekkel.
Nyelv - a kurzornál található szöveg nyelve. Kattintsunk duplán a
feliratra a kijelölt szöveg nyelvének módosításához.
Nyitott könyv ikon - a nyelvi ellenõrzés állapotjelzõje. A szö-
veg nyelvi ellenõrzésekor egy könyvön lévõ animált toll jele-
nik meg. Ha a Word nem talál hibát, egy pipa alakú jel jelenik
meg, ha hibát talál, egy x látható. Kattintsunk duplán erre az
ikonra, ha a hibát javítani szeretnénk. A nyelvhelyesség-ellen-
õrzés  akkor  is  aktív,  ha  az  automatikus  nyelvi  ellenõrzést  ki-
kapcsoltuk,  mert  az  intelligens  címkék  (az  intelligens  címkék
adott típusként felismert és címkézett adatok. Egy személy ne-
ve vagy egy Microsoft Outlook e-mail üzenet címzettje példá-
ul olyan adattípus, melyet intelligens címkével lehet ellátni és
felismertetni.) felismeréséhez szükség van rá. Amennyiben a
nyelvi ellenõrzést teljesen ki szeretnénk kapcsolni, az intelli-
gens címkéket is ki kell kapcsolnunk. Az Eszközök menüben
kattintsunk az Automatikus javítási beállítások parancsra, majd
az Intelligens címkék fülre.  Töröljük  a  jelet  a  Szöveg megjelölése
intelligens címkékkel jelölõnégyzetbõl.
Floppy lemez ikon - a háttérben történõ mentés állapotjelzõje. Ha
a Word éppen egy dokumentumot ment a háttérben miközben dol-
gozunk, egy villogó hajlékonylemez ikon jelenik meg.
Nyomtató ikon - a háttérben történõ nyomtatás állapotjelzõje. Ha
a Word éppen egy dokumentumot nyomtat a háttérben miközben
dolgozunk, egy nyomtató ikon jelenik meg. A nyomtató ikon mel-
letti szám jelzi, hogy hányadik oldalt nyomtatja az adott pillanat-
ban a nyomtató. Ha meg szeretnénk állítani a nyomtatást, kattint-
sunk duplán az ikonra.
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Térjünk most vissza a korrektúra használatához. Ott tartottunk
tehát, hogy végezzük el a szükséges javításokat, formázásokat,
megjegyzések beszúrását egy meglévõ dokumentumban. Azt sem
felejtsük el, hogy bármilyen módosítást, beírást, kép beszúrást, for-
mai alakítást illetve megjegyzést törölhetünk, ha meggondoltuk a
dolgot. Ehhez nem kell mást tenni, mint a hozzájuk tartozó bubo-
rékok fölött helyi menüt kérni, és az elvetés illetve törlés parancsot
kérni (a szöveg mindig az aktuális módosításnak megfelelõ). A Vé-
leményezés eszköztár segít minket a további munkában. Beállítha-
tunk különbözõ megjelenítéseket, válthatunk a buborékok között
elõre illetve vissza. A módosításokat elfogadhatjuk, vagy elvethet-
jük, megjegyzéseket, kiemeléseket szúrhatunk be. Ezenkívül ki/be
kapcsolhatjuk a változások követését és megjeleníthetjük a Korrek-
túraablakot. A korrektúraablak a képernyõ alsó részén jelenik meg,
igen hasznos, hiszen részletesen láthatjuk a dokumentumban vég-
rehajtott összes módosítást. Láthatjuk a mûveletet, és azt is, hogy ki
végezte el és mikor.

Menet közben a különbözõ változatokról mentéseket készíthe-
tünk,  így  késõbb  is  eldönthetjük,  hogy  mi  legyen  a  végleges  doku-
mentumunk. Persze meg is tarthatjuk az elkészített változatokat. Kat-
tintsunk a Fájl menü Változatok parancsára, majd a Mentés most gomb-
ra. Ezután megjegyzést fûzhetünk a mentéshez (pl. Második válto-
zat), majd kattintsunk az OK gombra. Ha már több változatunk van,
akkor a Fájl menü Változatok parancsára kattintva, a megjelenõ ablak-
ban látszanak a különbözõ változataink a dátummal, készítõjével és a
megjegyzésekkel együtt. Válasszunk ki egyet, majd kattintsunk a
Megnyitás gombra. Ezután vízszintesen osztott képernyõn látjuk
mindkét dokumentumunkat, felül az eredetit, alul pedig a most meg-
nyitott változatot. Természetesen csak az eredeti dokumentum Fájl
menüjében aktív a Változatok parancs, egy változat dokumentumban
ez értelemszerûen nem érhetõ el. Ha a megosztott képernyõ zavar
minket, mindkét dokumentum ablakot teljes méretûre állíthatjuk. A
megnyitott változat dokumentumot el is menthetjük tetszõleges né-
ven, ha ebben a formájában megfelel nekünk. A mentést a szokásos
módon végezzük. Utána már ez a dokumentumunk olyan, mint a
többi, azaz újra megnyithatjuk, szerkeszthetjük, stb. Ilyenkor a Fájl
menüben ismét elérhetõ a Változatok parancs.
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Helyesírás ellenõrzés

A Microsoft Word alapértelmezés szerint beírás közben automati-
kusan ellenõrzi a helyesírást és a nyelvhelyességet, és a lehetséges he-
lyesírási hibákat hullámos piros vonallal, a lehetséges nyelvtani hibá-
kat pedig hullámos zöld vonallal aláhúzza. Lehetõségünk van arra is,
hogy a helyesírást és a nyelvhelyességet egyszerre ellenõrizzük.

Automatikus helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenõrzés beírás köz-
ben a következõképpen történik. Ellenõrizzük, hogy az automatikus
helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenõrzés be van-e kapcsolva. Kattint-
sunk az Eszközök menü Beállítások parancsára, majd a Helyesírás lapra.
Ha a Helyesírás-ellenõrzés beíráskor és/vagy a Nyelvhelyesség ellenõrzése
beíráskor jelölõnégyzet nincs bejelölve, jelöljük be. Írjuk be a doku-
mentum szövegét. Kattintsunk az egér jobb gombjával a piros vagy
zöld hullámos vonallal aláhúzott szövegre, majd válasszuk ki a kí-
vánt parancsot vagy felkínált lehetõséget.

A helyesírás és a nyelvhelyesség egyidejû ellenõrzése esetén pedig
a következõ a teendõnk. Ez az eljárás akkor hasznos, ha egy doku-
mentum nyelvi ellenõrzését a szerkesztés befejezéséig el kívánjuk ha-
lasztani. Ellenõrizhetjük a helyesírást és a nyelvtant, majd egyenként
megerõsíthetjük a javításokat. Megjegyzés - alapértelmezés szerint a
Word a helyesírást és a nyelvhelyességet egyaránt ellenõrzi. Ha csak
a helyesírást szeretnénk ellenõrizni, kattintsunk az Eszközök menüben
a Beállítások parancsra, majd a Helyesírás fülre, töröljük a jelet a Bõví-
tett helyesírás-ellenõrzés jelölõnégyzetbõl, végül kattintsunk az OK
gombra. A Szokásos eszköztáron kattintsunk a Nyelvhelyességi ellenõr-
zés gombra. Amikor a Word lehetséges helyesírási vagy nyelvhelyes-
ségi hibát talál, hajtsuk végre a módosításokat a Nyelvi ellenõrzés pár-
beszédpanelen (automatikusan megjelenik hiba esetén).

Amikor a helyesírás-ellenõrzõ ismeretlen szóval találkozik, meg-
határozza, hogy a szótárban lévõ szavak közül melyek hasonlítanak
rá, és megjeleníti azokat, kiemelve a legvalószínûbb megoldást. A lis-
ta tartalmát csak a szavak hasonló írásmódja határozza meg, így meg-
jelenhetnek benne nem odaillõ szavak is. A szinonimaszótár a kere-
sett szöveg szinonimáit jeleníti meg. Ahogy a helyesírás-ellenõrzõ
esetében is, itt is megjelenhetnek nem odaillõ kifejezések. A nyelvta-
ni ellenõrzõ, amely a természetes nyelvet alapul véve ellenõrzi a
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nyelvhelyességet, a szöveg átfogó elemzése után megjelöli a valószí-
nû nyelvtani hibákat. A nyelvtani ellenõrzõ nem szûri ki a hibák min-
den fajtáját, csak a legjellemzõbb és leggyakoribb problémákat. Ha
egy szót egy szinonimájára szeretnénk kicserélni, a legegyszerûbb, ha
helyi menüt kérünk felette, és a Szinonimák almenüre húzzuk az ege-
ret. A megjelenõ szavak közül kiválasztjuk a megfelelõt.

Az automatikus javítás szolgáltatás automatikusan felismeri és ki-
javítja a gépelési, helyesírási és nyelvtani hibákat, valamint a nagybe-
tûk helytelen használatát. Például az uti szó és egy szóköz bevitele
után a szó magától úti-ra módosul. Az automatikus javítási funkció a
beépített automatikus javítási bejegyzések között szereplõ szimbólu-
mok gyors beszúrására is használható. Ha a beépített bejegyzések nem
tartalmazzák az általunk alkalmazni kívánt javításokat, magunk is
hozzáadhatunk bejegyzéseket. Az Eszközök menü Automatikus javítá-
si beállítások parancsára kattintva megjelenik az Automatikus javítás
párbeszédpanel. Itt adhatjuk meg a megfelelõ beállításokat, illetve a
saját bejegyzéseinket. Ebben öt fül segít minket (AutoJavítás,
AutoFormázás beíráskor, Szövegtár, AutoFormázás és az Intelligens címkék).

OLE technológia

Az OLE (Object Linking and Embedding - Objektumok Csatolása és Be-
ágyazása) egy programintegrációs technológia, melynek segítségével
információt oszthatunk meg több program között. Minden Office
program támogatja az OLE technológiát, így csatolt és beágyazott ob-
jektumok használatával információt oszthatunk meg köztük.

A Component Object Modell (COM), mely ActiveX-ként is ismert,
a Microsoft által kifejlesztett technológia a komponens alapú fejlesz-
tés támogatására, mely a szoftverek közti kommunikációt teszi lehe-
tõvé. Bár több platformon is megvalósították, elsõsorban a Microsoft
Windows operációs rendszerében használják. Az elõdje az Object
linking and Embedding (OLE) technológia volt, ma a COM szerepét
a Microsoft .NET rendszer veszi át. A Microsoft korábbi objektum-
alapú, beágyazott dokumentumok kezelésére tervezett technológiája
az Object Linking and Embedding (OLE) 1.0 volt, mely a dynamic
data exchange (DDE)-en alapult. A beágyazott dokumentumokra
egy példa a Microsoft Word-be beágyazott táblázat. A táblázat tartal-
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mát az Excel-ben megváltoztatva a tartalom megváltozik a Word-ben
is, illetve a A Word-ben is változtatható a táblázat tartalma. 1991-ben
mutatták be a Microsoft Word for Windows és Excel alkalmazások-
kal, és késõbb hozzáadták a Windows alapfunkcióihoz 1992-ben, a
3.1-es verziótól kezdve. 1991-ben a Microsoft bemutatta a Visual Ba-
sic vezérlõket (VBX) a Visual Basic 1.0-s verziójával. 1993-ban a Mic-
rosoft kiadta az OLE 2-t, valamint megalkotta a COM-ot az OLE 2
alatt mûködõ objektum modellként. Míg az OLE 1 beágyazott doku-
mentumok kezelésére szolgált, addig a COM és az OLE 2 szoftver-
komponensek kezelését célozta meg. 1994-ben bemutatták az OLE
vezérlõket (OCX) a VBX vezérlõk utódaként. Ezzel egy idõben a Mic-
rosoft bejelentette, hogy az OLE 2-t csak OLE-nek kell hívni, az OLE
többé nem betûszó, hanem a vállalat komponens technológiájának
összefoglaló  neve.  1996  elején  a  Microsoft  elnevezte  az  OLE
Internettel kapcsolatos részét ActiveX-nek, aztán minden OLE tech-
nológiát ActiveX-nek kezdett hívni, kivéve a Microsoft Office-ban
használt beágyazott dokumentum technológiát. Késõbb ugyanebben
az évben bemutatták a DCOM-ot válaszként a CORBA technológiá-
ra. Bár a COM technológia 1993 óta használatban van, a Microsoft
1997 óta használja a COM megnevezést. A Microsoft .NET Keret-
rendszer nagy részben feleslegessé teszi a COM platformot. Bár a
COM használható technológia marad (és a Microsoft nem is tervezi
a megszüntetését), a vállalat a marketing tevékenységét a .NET plat-
formra fókuszálja. A .NET rendelkezik korlátozott COM kompatibi-
litással, ami lehetõvé teszi a COM használatát egy runtime callable
wrapper (RCW, futtató környezet által meghívható burkoló osztály)
megvalósításával, valamint a COM képes használni a .NET osztályo-
kat a COM callable wrapper (CCW, COM által meghívható burkoló
osztály) megvalósításával. Ráadásul a legtöbb COM+ szolgáltatás
(mint a tranzakció-kezelés) még mindig fontos szerepet tölt be az
enterprise .NET (nagyvállalati környezetbe szánt) alkalmazások lét-
rehozása során. Az ActiveX vezérlõk beágyazása az Internet
Explorerbe olyan lehetõségeket is nyitott, melyek a számítógép víru-
sok, trójai programok és kémprogramok elterjedéséhez vezetettek.
Ezen támadások jelentõs részének terjedése nagyban függ az
ActiveX-tõl. A Microsoft 1996-ban nyilvánította ki, hogy problémák
vannak az ActiveX-szel.
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Az OLE technológia használata sokkal egyszerûbb, mint az elõzõ-
leg leírt történeti áttekintés. Vigyük a kurzort a dokumentum megfe-
lelõ helyére, majd kattintsunk a Beszúrás menü Objektum parancsára.
A megjelenõ párbeszédpanelen két fül látható. Az Új létrehozása fülön
kiválaszthatjuk, hogy milyen új objektumot akarunk beilleszteni a
dokumentumunkba (pl. Microsoft Excel munkalap, Videoklip, Bit-
kép, stb.). Ezután létrehozzuk a választott objektumnak megfelelõ
munkát, majd a dokumentum egy üres részére kattintva visszatérünk
a Word-be. Ha késõbb duplán kattintunk egy ilyen objektumon, újra
szerkeszthetjük. A Létrehozás fájlból fület választva, már meglévõ kül-
sõ objektumot illeszthetünk be. A Tallózás gombra kattintva megke-
ressük valamelyik meghajtó, valamelyik mappájában lévõ fájlt és a
Beszúrás feliratra kattintunk. Ezután eldönthetjük, hogy beágyazzuk,
csatoljuk vagy ikonként látsszon. Ha nem jelöljük be a Csatolás illetve
az Ikonként látszik feliratok elõtti kis négyzetet, akkor beágyazzuk az
objektumot. Csatolás esetén az objektum nem kerül be a dokumen-
tumba fizikailag (nem növeli a dokumentum méretét), szerkesztéskor
az a program indul el, amely õt létrehozta. Ha az Ikonként látszik lehe-
tõséget választottuk, szintén nem kerül be fizikailag a dokumentum-
ba, sõt, nem is látjuk az objektumot, csak egy ikont, és egy feliratot,
ami a fájl helyét és nevét mutatja. Szerkesztésekor (dupla kattintással)
szintén az õt létrehozó program indul el.

Nyomtatás

Ha egy dokumentummal véglegesen elkészültünk és lementettük,
általában papíron is szeretnénk látni. Ekkor jöhet a nyomtatás, de
elõtte feltétlenül nézzük meg a képernyõn, hogy hogyan néz ki a pa-
píron a dokumentumunk. Erre szolgál a Nyomtatási kép lehetõség.
Kattintsunk a Fájl menü Nyomtatási kép parancsára, vagy a Szokásos
eszköztár Nyomtatási kép ikonjára. Miután elindítottuk a Nyomtatási
kép szolgáltatást, a megjelenõ ablakban máris látjuk a dokumentu-
munk aktuális oldalát úgy, ahogyan az a valóságban a papíron meg
fog jelenni. Szokás szerint a hozzá tartozó eszköztáron ikonok segítik
a nyomtatási kép kialakítását. Balról az elsõ ikon a Nyomtatás ikon, er-
re akkor kattintsunk, ha minden rendben van, és megkezdjük a
nyomtatást. Tõle jobbra, a Nagyító ikonnal bekapcsolhatjuk a nagyí-
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tás funkciót. Ilyenkor a dokumentumon kattintva nagyíthatjuk  illet-
ve kicsinyíthetjük a képet. A következõ két ikonnal azt szabályozhat-
juk, hogy hány oldalt szeretnénk egyszerre látni a képernyõn (Egy ol-
dal, Több oldal). Ha több oldalas a dokumentumunk, akkor célszerû
bekapcsolni a több oldalas nézetet, így láthatjuk a dokumentumunk
papíron történõ elhelyezkedését, az esetleges elcsúszásokat, üres ol-
dalakat, stb. Ebben az esetben az egér jobbra illetve lefelé húzásával
adhatjuk meg, hogy hány oszlopban és sorban akarjuk látni a doku-
mentum oldalait. A Nagyítás ikonnal százalékosan megadhatjuk,
hogy mekkora legyen a nézet. A következõ ikonnal a vonalzót jelenít-
hetjük meg, illetve kapcsolhatjuk ki. A Zsugorítás, hogy beférjen ikon
egy igen hasznos szolgáltatást indít el. Gyakran elõfordul, hogy egy
több oldalas dokumentumban az utolsó oldalra csak egy-két sor ke-
rül. Bosszantó lehet ilyenkor, hogy ez miatt egy újabb papírt kell el-
pazarolni. Ilyen esetben, ha rákattintunk erre az ikonra, a Word auto-
matikusan átméretezi a dokumentum összes részét úgy, hogy ez a bi-
zonyos egy-két sor beférjen az elõzõ oldalra. Természetesen, ha túl
sok szöveg van az utolsó oldalon, akkor nem tudja megoldani a fel-
adatot, de nem is célszerû ilyenkor zsugorítani. A Teljes képernyõ
ikonra kattintva a lehetõ legnagyobb méretben látjuk az aktuális ol-
dalt. Ilyenkor még a menüsor és az ablak címke sem látszik. Tovább
növelhetjük a látható területet, ha a Nyomtatási kép eszköztáron a Be-
zárás gombra kattintunk.  A Teljes képernyõ lebegõ eszköztáron kattint-
sunk a Teljes képernyõ bezárása parancsra, így visszakerülünk a nyom-
tatási kép nézetbe. Ha ezután ismét a Bezárás gombra kattintunk a
Nyomtatási kép eszköztáron, akkor pedig visszakerülünk a Word aktu-
ális nézetébe (amelyikben voltunk).

Miután tehát meggyõzõdtünk, hogy minden rendben van, a doku-
mentumunk pont úgy néz ki, ahogy szeretnénk, jöhet a tényleges
nyomtatás. Ehhez kattintsunk a Fájl menü Nyomtatás parancsára. A
megjelenõ párbeszédpanelen megadhatjuk, hogy melyik nyomtató-
val nyomtatunk (ha több nyomtatóval is rendelkezünk), beállíthatjuk
a tartományt (minden oldalt, vagy csak megadott oldalakat nyomta-
tunk), megadhatjuk a példányszámot, páros vagy páratlan oldalakat
nyomtatunk, stb. A Tulajdonságok gombra kattintva a nyomtató egyéb
tulajdonságait szabályozhatjuk, ha szükség van rá (csak ha értünk
hozzá). Végül az OK gombra kattintva elindul a nyomtatás.
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Microsoft Excel 2003

Bevezetõ

Ebben a fejezetben a Microsoft Office 2003 integrált irodai prog-
ramcsomag táblázatkezelõ részével foglalkozunk. A táblázatkezelõ
programok a szövegszerkesztõk után a második, leggyakrabban
használt programok. Tulajdonképpen az emberiség történetében
már régóta jelen vannak a táblázatok, csak elõször papíron jelentek
meg. Gondolom, mindannyian vonalaztunk már táblázatot, hogy
azután abban írjunk, de elsõsorban számoljunk. Nos ugyanez törté-
nik most is, csak elektronikusan, a számítógépen. Sokféle táblázat-
kezelõ program létezett, és létezik a világon. Ezek megközelítõleg
ugyanúgy mûködnek, kisebb-nagyobb eltérések azonban lehetnek,
elsõsorban a formai megjelenésben. A grafikus operációs rendszerek
megjelenése elõtt is léteztek táblázatkezelõ programok, melyek
ugyanolyan hatékonyak voltak, csak a kezelhetõségük és a megjele-
nésük volt talán kicsit nehézkesebb. Ezeket karakteres táblázatkeze-
lõknek hívták, ismertebb ilyen program például a Lotus 1-2-3,  a
Quattro, Quattro Pro, dBASE illetve a Framework. A grafikus operáci-
ós rendszerek megjelenése után természetesen a táblázatkezelõ
programok is megújultak. Nemcsak formailag, de kezelhetõségben
és tudásban is óriási fejlõdésen mentek keresztül. Egyre több, és bo-
nyolultabb számításokat lehet elvégezni velük, egyre nagyobb
mennyiségû adatok kezelhetõk velük. Ma is többféle táblázatkezelõ
program létezik, az egyik legelterjedtebb a Microsoft Excel prog-
ram. Ebben a fejezetben mi a Microsoft Excel 2003 programmal is-
merkedünk meg. Természetesen csak középszinten, felsõfokon nem
egy fejezetet kellene erre szánni, hanem egy egész könyvet. De ez
nem baj, hiszen a felhasználók többségének nincs szüksége magas
szintû (felsõfokú) ismeretek elsajátítására, hiszen a munkahelyek
döntõ többségén a feladatok nem követelik meg ezt. Sõt, minden
irodában csak a tevékenységi körükhöz tartozó számolási felada-
tokra használják a táblázatkezelõ programokat, azaz, lehet, hogy a
program képességeinek csak egy kis részét használják ki. Mire is
használható ma egy korszerû táblázatkezelõ program? Adatok (szö-
vegek, számok) tárolására, egyszerû és bonyolult számolási felada-
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tok megoldására, látványos diagramok készítésére illetve bizonyos
adatbázis-kezelõ feladatok megoldására. Ezen túlmenõen a mai kö-
vetelmények között az esztétikus megjelenítés is fontos, így formáz-
hatjuk a táblázatainkat, illetve képeket, grafikai objektumokat he-
lyezhetünk el bennük. Mindezt egyre könnyebb, felhasználóbarát
kezeléssel (egér kattintás, helyi menü, stb.). Ennyi bevezetés után
kezdjük meg a munkát, tekintsük tehát át a Microsoft Excel 2003
táblázatkezelõ program alapvetõ használatát.

Alapfogalmak

Mielõtt bármilyen feladatot kezdenénk, ismerkedjünk meg a táblá-
zatkezelõkhöz tartozó alapfogalmakkal. Ugyanúgy, mint a papíron,
egy táblázat oszlopokból és sorokból áll. Ez az alapja mindennek, er-
re épülnek a következõ fogalmak.

Munkafüzet - az a fájl, ami a táblázatot és a benne lévõ egyéb dol-
gokat (pl. diagramot) tartalmazza. Az Excel táblázatfájl kiterjesz-
tése mindig .xls.
Munkalap - a munkafüzet része, tulajdonképpen ezen helyezke-
dik el a táblázat. Egy munkafüzetben több munkalap lehet,
alapesetben hármat kínál fel az Excel, de többet is felvehetünk
(lásd késõbb). A munkalapok nevei alapesetben Munka1,
Munka2 illetve Munka3.
Táblázat - adatok oszlopokból és sorokból álló rácsos elrendezése.
Oszlopazonosító - az oszlop neve, az abc nagybetûi, melyek az osz-
lop felett láthatók. Miután elfogytak a betûk, betû párok lesznek az
azonosítók. Az oszlopazonosítók tartománya: A - IV (256 oszlop).
Sorazonosító - a sor neve, számokat használunk rá. A sor mellett,
balra láthatóak 1-tõl 65536-ig.
Cella - egy oszlop és egy sor metszete. A cella tartalma lehet szám,
szöveg vagy képlet.
Cella azonosító (cellahivatkozás) - a cella neve, mely az oszlop és a sor
nevébõl tevõdik össze. Elõre írjuk az oszlop nevét, aztán a sor ne-
vét. Pl. a G34-es cella a G oszlop 34. sorában lévõ cella.
Abszolút cellahivatkozás - képletben a cella pontos címét adja meg, a
képletet tartalmazó cella helyzetétõl függetlenül. Az abszolút cella-
hivatkozás formája: $A$1.
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Relatív hivatkozás - valamely cella képletben megadott relatív
helyzete a képletet tartalmazó cellához viszonyítva. A képlet má-
solásakor a hivatkozás automatikusan megváltozik. A relatív hi-
vatkozás formája: A1.
Aktív cella - az a cella, amelyikbe éppen adatokat tudunk bevinni a
billentyûzetrõl (mindig vastagabb keret veszi körül).
Tartomány - cellák halmaza, lehet összefüggõ (téglalap alakú), vagy
nem összefüggõ (egymáshoz nem kapcsolódó cellák).
Szerkesztõléc - az Excel ablakának felsõ részén lévõ sáv, amelybe cel-
lák vagy diagramok értékeit, illetve képleteit írhatjuk be, vagy azo-
kat ott szerkeszthetjük. Az aktív cellában tárolt állandót vagy kép-
letet jeleníti meg.
Kitöltõnégyzet (kitöltõjel) - a kijelölés jobb alsó sarkában lévõ fekete
négyzet. Ha az egérrel a kitöltõjelre mutatunk, az egérmutató feke-
te szálkeresztre változik.
Függvény - olyan elõre definiált képlet, amely argumentumnak ne-
vezett különleges értékek használatával számításokat hajt végre
adott sorrendben vagy felépítés szerint. Függvények segítségével
egyszerû vagy összetett számításokat végezhetünk.
Argumentumok - olyan értékek, amelyeket a függvények mûveletek
és számítások végrehajtásához használnak. A függvénnyel hasz-
nált argumentumok típusa a függvénytõl függ. A függvényekben
leggyakrabban használt argumentumok a számok, szöveges érté-
kek, cellahivatkozások és nevek.
Lista - egymással összefüggõ adatokat tartalmazó sorok sorozata
vagy a Lista létrehozása paranccsal létrehozott, adatlapként való
mûködésre kijelölt sorok sorozata.
Intelligens dokumentum - olyan programozott dokumentum, amely
a munkánkat segítheti. Számos dokumentumtípus, például az ûr-
lap és a sablon intelligens dokumentumként is használható.
Ûrlap - párbeszédpanel, amely egyszerre egy teljes rekordot jelenít
meg. Az adatûrlapot rekordok felvételére, módosítására, keresésé-
re és törlésére használhatjuk.
Sablon - a felhasználó által készített munkafüzet, amely kiindulási
pontként használható más, hasonló munkafüzetek készítéséhez.
Sablonokat munkafüzetekhez és munkalapokhoz egyaránt létre-
hozhatunk. A munkafüzetek alapértelmezett sablonja a
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Munkafüzet.xlt, a munkalapok alapértelmezett sablonja pedig a
Munkalap.xlt fájl.
Rekord - a táblázat egy sora, különbözõ típusú adatok összessége.

Indítás, megjelenés

A Microsoft Excel 2003 programot háromféleképpen is indíthatjuk.
Az elsõ, egyben a leggyakrabban használt megoldás: START menü,
Programok (vagy Minden program), Microsoft Office és végül Micro-
soft Office Excel 2003. Egy másik megoldás lehet: START menü (vagy
Minden program), Új office dokumentum, Üres munkafüzet majd az
OK gombra kattintunk. Végül egy újabb, de nem nagyon használt in-
dítás: START menü, Futtatás, majd írjuk be, hogy excel és kattintsunk
az OK gombra. Bárhogyan is indítjuk el a programot, megjelenik a
nyitóképernyõ, melyen a következõ részeket láthatjuk:
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Címsor - az ablakok tetején látható vízszintes sáv, amelyben az ab-
lak neve olvasható. Sok ablaknál a címsor tartalmazza még a prog-
ram ikonját, a Teljes méret, a Kis méret, az Elõzõ méret és a Bezárás
gombokat, valamint a környezetfüggõ súgót megjelenítõ gombot.
Ha az Elõzõ méret vagy az Áthelyezés parancsokat is tartalmazó
menüt szeretnénk megjeleníteni, kérjünk helyi menüt a címsoron.
Menü - a címsor alatt található, parancsok listája, mely a menüso-
rokban vagy eszköztárakon lévõ menükre kattintva jeleníthetõ
meg. Az Excel valamennyi parancsát és beállítási lehetõségét cso-
portosított formában érhetjük el. Alaphelyzetben az egyes menük-
ben csak az általunk leggyakrabban használt parancsok listáját je-
leníti meg. A teljes parancslista megjelenítéséhez kattintsunk a me-
nü legalján látható lefelé mutató dupla nyílra. Ha az eszköztárak
valamelyik ikonja mellett egy lefelé mutató fekete háromszöget lá-
tunk, erre kattintva újabb menü nyílik meg. A menüsor jobb szélén
a munkafüzetre vonatkozó méretezõ gombok láthatók (Kis méret,
Elõzõ méret, Bezárás).
Eszköztárak - a menü alatt helyezkednek el, alapesetben a Szokásos
és a Formázás eszköztárak. Induláskor egymás mellett láthatóak,
de beállíthatjuk, hogy egymás alatt legyenek (Nézet menü Eszköz-
tárak almenüjének Testreszabás parancsára kattintva a Beállítások
fülön kapcsoljuk be A Szokásos és a Formázás eszköztár két sorban
lehetõséget). A rajtuk lévõ ikonok segítségével a leggyakrabban
használt parancsokat érhetjük el. További eszköztárakat is megjele-
níthetünk a Nézet menü Eszköztárak almenüjének segítségével.
Természetesen ugyanígy ki is kapcsolhatjuk õket. Itt említem meg,
hogy a Nézet Munkaablak parancsára kattintva, a képernyõ jobb
oldalán megjelenik a Munkaablak, mely segíthet a feladatok haté-
kony, gyors elvégzésében. Ha az Excel programot úgy indítjuk,
hogy a START menü Programok (vagy Minden program)
almenüjére kattintunk, majd a Microsoft Office menü Microsoft
Office Excel 2003 parancsára, akkor az Excel indulásakor automa-
tikusan megjelenik a Munkaablak. A Munkaablakot bezárhatjuk a
rajta lévõ Bezárás gombbal (X), vagy lenyithatjuk a hozzá tartozó
menüt a lefelé mutató fekete háromszöggel.
Szerkesztõléc - az eszköztárak alatti sáv, melynek bal oldalán a Név
mezõ látható. Ebben az aktuális cella hivatkozása, vagy egy cella-
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tartomány neve látható (de egyéb információk is megjelenhetnek
benne). Tõle jobbra három gombot látunk (ha szerkesztünk éppen
egy képletet), a Mégse, a Beírás illetve a Függvény beszúrása gom-
bokat. Az elsõ két gombbal elvethetjük, illetve elfogadhatjuk a be-
írt képletet (ugyanezt megtehetjük a billentyûzet ESC és ENTER
gombjaival is). A Függvény beszúrása gomb mindig látható. Ettõl
jobbra található a tényleges szerkesztõléc, ide írjuk be a képleteket
(mindig egyenlõségjellel kezdve).
Oszlopazonosítók - a Szerkesztõléc alatt helyezkednek el.
Sorazonosítók - a képernyõ bal oldalán láthatók.
Teljes táblázat kijelölése gomb - az oszlopazonosítók és sorazonosítók
metszete, az A oszlopazonosító mellett balra található egy üres tég-
lalap (négyzet). Segítségével az egész munkalap kijelölhetõ.
Vízszintes és függõleges gördítõsávok - a képernyõn jobbra és lent lát-
hatók, rajtuk a csuszkával és a nyilakkal. Velük a képernyõt gördít-
hetjük fel-le, jobbra-balra.
Lapfülek a gördítõ nyilakkal - a vízszintes gördítõsávtól balra helyez-
kednek el. A nyilak segítségével lapozhatjuk a lapokat, ha nem fér-
nek el a gördítõsáv mellett.
Állapotsor - a munkalapon folyamatban lévõ mûveletrõl, egyes
üzemmódok bekapcsolt állapotáról, illetve egy kiválasztott gomb
vagy menüparancs funkciójáról kaphatunk információt.
Munkaterület - a képernyõ legnagyobb része, egy rácsos táblázat. Itt
végezzük a munkát.

Kijelölések, mozgás a képernyõn

Ugyanúgy, mint a Wordben, itt is nagyon fontosak a kijelölések, hi-
szen csak azzal az objektummal lehet dolgozni, illetve azt lehet for-
mázni,  ami  ki  van  jelölve.  Tekintsük  most  át,  hogy  hogyan  tudunk
cellát, illetve cellákat kijelölni.

Egy cella kijelölése - kattintsunk rá.
Összefüggõ tartomány kijelölése - kattintsunk a tartománynak szánt
cellák közül a bal felsõ sarokban lévõre, majd az egér elsõdleges
gombjának lenyomva tartása mellett húzzuk az egeret jobbra és le,
addig, amíg a kijelölést érvényesíteni akarjuk. Végül engedjük fel
az egér gombját.
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Nem összefüggõ tartomány kijelölése - mint az elõbb, csak a különbö-
zõ tartományok, illetve cellák kijelölésekor tartsuk lenyomva a bil-
lentyûzeten a CTRL gombot.
Egy oszlop kijelölése - kattintsunk az oszlop azonosítójára.
Összefüggõ oszlopok kijelölése - kattintsunk az egyik oszlop azono-
sítójára, majd az egér elsõdleges gombjának lenyomva tartása
mellett húzzuk az egeret jobbra, vagy balra. Végül engedjük fel
az egér gombját.
Nem összefüggõ oszlopok kijelölése - ugyanúgy, mint az elõbb, csak
tartsuk lenyomva a billentyûzet CTRL gombját.
Egy sor kijelölése - kattintsunk a sor azonosítójára.
Összefüggõ sorok kijelölése - kattintsunk az egyik sor azonosítójára,
majd az egér elsõdleges gombjának lenyomva tartása mellett húz-
zuk az egeret le, vagy fel. Végül engedjük fel az egér gombját.
Nem összefüggõ sorok kijelölése - ugyanúgy, mint az elõbb, csak tart-
suk lenyomva a billentyûzet CTRL gombját.
Megjegyzés - bármelyik kijelölés megszüntetéséhez kattintsunk a
munkalap egy üres részére. A kijelölt cellához, vagy tartományhoz
egy nevet is tudunk rendelni. A név olyan szó vagy karaktersoro-
zat, amely egy cellát, cellák egy tartományát, egy képletet vagy egy
állandó értéket jelöl. A nehezen megjegyezhetõ tartomány-megha-
tározások helyett könnyen érthetõ neveket célszerû használni. Je-
löljük ki tehát az elnevezni kívánt tartományt, majd kattintsunk a
Szerkesztõlécen a Név mezõbe. Írjuk be a nevet, és üssünk Enter-t.
Név megadásakor ügyeljünk arra, hogy ez csak egy szó lehet, az-
az, nem lehet Space-t (üres helyet) írni (pl. Helyes név: Forgalom,
Helytelen név: Pénzügyi kalkuláció). Ha mégis egy hosszabb ne-
vet szeretnénk megadni, használjuk például az alulvonás jelet (He-
lyes név: Pénzügyi_forgalom_májusban). A Név mezõ mellett
jobbra látható nyílra kattintva láthatjuk, és kiválaszthatjuk az álta-
lunk létrehozott, névvel ellátott tartományokat.
Térjünk most rá, hogy hogyan mozoghatunk a munkaterületen, il-

letve egy kijelölt tartományban. Ez még egyszerûbb, hiszen a kurzor
billentyûk segítségével mozoghatunk le-fel illetve jobbra-balra. Ter-
mészetesen gyorsabb megoldás, ha egérrel kattintunk a megfelelõ cel-
lára. A munkalap utolsó oszlopának, sorának gyors eléréséhez tart-
suk lenyomva a CTRL billentyût, majd a kurzor jobbra billentyûvel az
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utolsó oszlopra, míg a kurzor le billentyûvel az utolsó sorra ugorha-
tunk. Vissza ugyanígy térhetünk, csak ekkor a CTRL billentyû le-
nyomva tartása mellett a kurzor balra, illetve fel billentyûket használ-
juk. Egy cellatartományban pedig (akár összefüggõ, akár nem) jobb-
ra a TAB billentyûvel, lefelé pedig az ENTER billentyûvel tudunk
mozogni. Ha közben lenyomva tartjuk a SHIFT billentyût, akkor visz-
szafelé mozoghatunk. Tehát SHIFT+TAB balra, SHIFT+ENTER felfe-
lé mozgást eredményez.

A munkalapok között is könnyen mozoghatunk, kattintsunk a lent
látható Munka1, Munka2, ... fülek valamelyikére, és máris azon a la-
pon találjuk magunkat. Ha többet szeretnénk belõlük egyszerre kije-
lölni, tartsuk lenyomva a CTRL billentyût, és kattintsunk bármelyik
Munkalap fülre, amit hozzá akarunk venni a kijelöléshez. Így nem
összefüggõ Munkalap tartományt is kijelölhetünk. Megszüntetésük-
höz újból kattintsunk a megfelelõ Munkalap fülre, a CTRL billentyû
lenyomva tartása mellett. Összefüggõ Munkalap tartomány gyors ki-
jelöléséhez kattintsunk az elsõnek szánt Munkalap fülre, majd a
SHIFT billentyû lenyomva tartása mellett az utolsónak szánt Munka-
lap fülre. Ennek megszüntetéséhez kattintsunk az elsõnek szánt
Munkalapfülre ismét, a SHIFT billentyû lenyomva tartása mellett.

Adatbevitel

Miután megismerkedtünk az Excel nyitóképernyõjével, tudunk
cellákat kijelölni és mozogni a munkalapon, ideje munkához látni.
Ugyanúgy, mint a Wordben, itt is adatokat kell beírni ahhoz, hogy
egyáltalán legyen egy táblázatunk, amiben aztán különféle számítá-
sokat is végezhetünk. Az adatokat alapvetõen a cellákba írjuk, me-
lyek szövegek és számok lehetnek. A beírás igen egyszerû, álljunk
arra a cellára, amibe írni szeretnénk, és kezdjük el az írást. Ha a be-
írással végeztünk, nyomjunk ENTER-t, vagy valamelyik kurzor bil-
lentyût. Ha ENTER-t ütöttünk, akkor lefelé megyünk tovább, a kur-
zorbillentyûk esetén pedig a megfelelõ irányba. Ha több munkala-
pot kijelöltünk, akkor egyszerre több lapon is tudunk írni. Vigyázat,
mivel nem látjuk az összes lapot, csak egyet, adatvesztésünk is le-
het, ha felülírunk egy olyan cellát, amiben már volt adat (legtisz-
tább, ha üres munkalapokat jelölünk ki). A cellákba írt számoknak
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különbözõ formátumuk lehet, ez igen fontos a mûveletek elvégzésé-
hez. A számformátumot a beírás elõtt is, de utána is megadhatjuk.
Jelöljük ki a cellát, vagy cellákat, majd kattintsunk a Formátum me-
nü Cellák parancsára. A megjelenõ párbeszédpanel Szám fülén vá-
laszthatjuk ki a használni kívánt formátumot. Nézzük most sorra
ezeket a számformátumokat:

Általános - az általános formátum az alapértelmezésû számformá-
tum. Az ilyen formátumú számok javarészt abban az alakban látha-
tók, ahogyan beírtuk. Ha azonban a cella nem elég széles a szám tel-
jes kiírásához, az általános formátum a tizedes törteket egész szám-
ra kerekíti, illetve a nagy számokat tudományos alakban jeleníti
meg. Semmilyen különleges számformátumot nem tartalmaznak, a
szám jobbra igazítva jelenik meg a cellában.
Szám - általános formátum, megadhatjuk a tizedes jegyek számát, il-
letve szabályozhatjuk azt is, hogy a szám ezres csoportokban jelen-
jen meg. Ehhez jelöljük be az Ezres csoport elõtt látható üres négy-
zetet. Ugyanitt a negatív számok megjelenését is szabályozhatjuk.
Pénznem - mint az elõbb, beállíthatjuk a tizedesjegyek számát, és a
negatív számok megjelenését. Ezeken kívül megadhatjuk a Pénz-
nemet, alapesetben ez a Ft (forint), de feladattól függõen választha-
tunk dollárt, fontot, eurot, stb.
Könyvelõi - szintén beállíthatjuk a tizedesjegyek számát és a pénz-
nemet. Ilyenkor a tizedes vesszõk egymás alá kerülnek.
Dátum - a dátumértéket dátumként és idõként jeleníti meg, választ-
hatunk különbözõ megjelenítések között (pl. 2002. június 26. vagy
2001. 3. 17. 17:35, stb.). A Microsoft Excel induló dátumként az 1900
január 1-ét tekinti, ennél korábbi dátumot nem tud kezelni. A töb-
bi dátumot egy ehhez viszonyított sorszámként kezeli, pl. az 1900
január 1. az egyes, az 1900 január 2. a kettes számnak felel meg. Ezt
alakítjuk vissza tehát dátum formátumba.
Idõ - a dátumértéket idõként jeleníti meg, választhatunk formátu-
mot (pl. 13:30 vagy 1 óra 30 perc du., stb.).
Százalék - a cella értékét százzal szorozza és százalékjellel jeleníti
meg. Beállíthatjuk a tizedesjegyek számát is.
Tört - egy nem egész számot, azaz tizedes törtet, közönséges tört
formájában jeleníti meg. Ebben az esetben is választhatunk megje-
lenítési módok közül.
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Tudományos - a számot normál alakban jeleníti meg. Ez azt jelenti,
hogy a beírt számot egy kéttényezõs szorzatként fogja fel. Az elsõ
tényezõ a mantissza (egy és tíz közé esõ valós szám), a második té-
nyezõ pedig a tíznek (mint alapszámnak) az egész kitevõs hatvá-
nya. A hatványkitevõ a karakterisztika. Balról jobbra tehát a követ-
kezõket jeleníti meg: a szám elõjelét, ha negatív, ezután a mantisz-
szát (megadhatjuk, hogy hány tizedesjegyig), egy nagy E betût,
utána a karakterisztika elõjelét (+ vagy -), végül pedig a karakte-
risztika értékét (egy kétjegyû egész szám). Pl. 234,56=2,35E+02
vagy -56789,235=-5,68E+04 vagy 0,00045=4,50E-04.
Szöveg - a számok szövegként jelennek meg, azaz pontosan úgy,
ahogy beírtuk õket (balra igazítva).
Különleges - lista- és adatbázisértékek követésénél hasznosak (lásd
késõbb). Választhatunk típust és nyelvet (pl. Irányítószám, Adó-
szám, Telefonszám, stb.).
Egyéni - az elõzõektõl eltérõ, saját igény szerint kialakított megjele-
nési formátumokat adhatunk meg, illetve választhatunk a listából.
A Formátumkód mezõben különbözõ karakterekkel szabályozhat-
juk a formai megjelenést. A leggyakrabban használt formátumkó-
dok a következõk:

0 - számhely jelölõ, megjeleníti a nulla számjegyet. Ahány nullát
beírunk, annyi jegyû számként jeleníti meg a beírt számot, úgy,
hogy szükség esetén feltölti balra nullákkal.
# - számhely jelölõ (mint az elõbb), de nem jeleníti meg a feles-
leges nulla számjegyeket.
Szóköz -  ezres  elválasztó,  tehát  hármas  tagolással  jeleníti
meg a számot.
Vesszõ - tizedesjegy jelölõ.
Szöveg idézõjelben - megjeleníti az idézõjelek közti szöveget.
\karakter - megjeleníti a vissza per jel után írt karaktereket.
_karakter - kihagy annyi helyet, amennyi karaktert megadunk az
alulvonás jel után.
@ - a cella tartalmát szöveges adatként jeleníti meg.
[szín neve] - beállíthatjuk a szám színét (pl. [piros]).

Miután már tudunk cellába adatokat beírni, ezeknek a megjelené-
si formátumát szabályozni, térjünk rá a legfontosabb feladatunkra,
azaz ismerkedjünk meg a számolási lehetõségekkel.
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Egyszerû számolási feladatok

Bármilyen számolás esetén elõször álljunk arra a cellára, ame-
lyikben az eredményt szeretnénk megkapni. A számolásokhoz egy
képletet kell beírnunk, melyet írhatunk közvetlenül az eredmény-
cellába, vagy a szerkesztõlécen. Mindkét esetben egyenlõségjel (=)
írásával kezdjük a képletünket. Ha a cellában akarunk írni, kattint-
sunk rá duplán, ennek hatására a cellán belül villog a kurzor, vár-
ja, hogy írjunk valamit. Miután végeztünk a beírással, üssünk
Enter-t, vagy kattintsunk az egérrel egy másik cellára. A képlet be-
írása során lehetõleg a cellaazonosítókat használjuk, ne konkrét
számokat írjunk. A táblázatkezelõ programokban pont az a csodá-
latos, hogy ha egy cellában lévõ számot megváltoztatunk, akkor az
összes olyan cellában, ahol valamilyen képlettel erre a cellára hivat-
koztunk, automatikusan újraszámolja az eredményt a program. El-
lenkezõ esetben ezt nem tudja megtenni, így hamis eredmények
lesznek, vagy egyenként újra kell számoltatnunk minden ered-
ményt, ez elég fárasztó lenne (ennyi erõvel akár papíron is dolgoz-
hatnánk). Egy képlet beírásakor a matematikában megismert sza-
bályokat kell alkalmazni. Egy képletben balról jobbra haladva szá-
mol a gép, de elõször a zárójelekben lévõ kifejezéseket (ha vannak
zárójelek), illetve az erõsebb mûveleteket végzi el az Excel. A leg-
erõsebb mûveletek a hatványozások és a gyökvonások, utána a
szorzások és osztások, végül az összeadások és kivonások követ-
keznek. A matematikából megismert mûveleti- és relációs jeleket
használhatjuk, illetve zárójeleket (ahányat nyitunk, annyit zárni is
kell). Az operátorok vagy mûveleti jelek határozzák meg azt a szá-
mítást, amelyet egy képlet elemein végre kívánunk hajtani. A Mic-
rosoft Excel a következõ négy operátortípust tartalmazza: számta-
ni, összehasonlító, szöveges és hivatkozási.

Számtani mûveleti jelek:
+ (pluszjel) összeadás
- (mínuszjel) kivonás
* (csillag) szorzás
/ (törtjel) osztás
^ (kalap) hatványozás
% (százalékjel) százalékszámítás
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Összehasonlító operátorok:
= egyenlõ
> nagyobb, mint
< kisebb, mint
>= nagyobb, vagy egyenlõ
<= kisebb, vagy egyenlõ
<> nem egyenlõ
Szövegösszefûzõ operátor:
& (és-jel) - két szöveges értéket kapcsol össze, és folytonos szöve-
ges értéket ad eredményül.
Hivatkozási operátorok:
: (kettõspont) - tartományoperátor, amely a két hivatkozás közötti
összes cellára (beleértve a két hivatkozást is) mutató egyetlen hi-
vatkozást eredményez (pl. B5:B15).
; (pontosvesszõ) - egyesítõ operátor, amely több hivatkozást egyesít
egyetlen hivatkozásba (pl. SZUM(B5:B15;D5:D15)).
Szóköz - metszetoperátor, amely a két hivatkozásban közös cellák-
ra mutató hivatkozást eredményez (B7:D7 C6:C8).
Az elõzõekben leírtak szerint kell tehát képleteket beírni egy cellá-
ba, vagy a szerkesztõlécen. Nézzünk egy-két példát:

A2 = 5 B2 = 7 C3 = 2 D5 = 3
=a2+b2*(c3-d5) az eredmény: -2
=c3^2+a2/b2-d5 az eredmény: 1,714286
=d5+c3^3+a2^4-(c3+b2*c3)/d5^2 az eredmény: 634,2222

A képletekben a cellahivatkozásokat kisbetûvel is írhatjuk, üres he-
lyet (space) viszont sehol sem hagyhatunk. Természetesen csak egy-
szerû számolásoknál írjuk be kézzel a képleteket, bonyolultabb fel-
adatokhoz az Excel beépített függvényeit, és az egeret használjuk
(lásd késõbb).

Függvények használata

A Microsoft Excel igen sok beépített függvénnyel rendelkezik, me-
lyek bonyolult számítások elvégzésére teszik alkalmassá a progra-
mot. A függvények használata nem túl nehéz, inkább a feladatnak
megfelelõ függvény kiválasztása okozhat nehézségeket. Természete-
sen ezt a sok függvényt nem kell megjegyezni, nem is nagyon lehet,
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hiszen nagy mennyiségrõl van szó. Értelme sem nagyon van, hiszen
egy adott munkahelyen általában csak néhány tíz függvényt kell al-
kalmazni a mindennapos teendõk elvégzéséhez. A hangsúly inkább a
technikán van, azaz, hogy egy függvényt hol keressünk, és hogyan il-
lesszünk be a számításainkba. Mivel a program magyar nyelven mû-
ködik, magyar nyelvû súgó is van, ezenkívül egy kiválasztott függ-
vényrõl azonnal elolvashatjuk a mûködésének, használatának szabá-
lyait, így tényleg nem túl nehéz a megfelelõ függvényt alkalmazni.
Még egyszer leszögezem, hogy a feladatnak megfelelõ függvényt,
függvényeket illetve egymásba ágyazott függvényeket átgondolni,
kiválasztani, helyes sorrendben alkalmazni, ez a nehéz feladat. Ter-
mészetesen mi ebben a fejezetben csak néhány egyszerû, a minden-
napokban használt (iskolában és munkahelyen) függvénnyel ismer-
kedünk meg. Nézzük meg, hogy a már említett beépített függvények-
bõl kategóriák szerint mennyi áll a rendelkezésünkre.

Pénzügyi. 16 darab
Dátum és idõ: 14 darab
Matematikai és trigonometriai: 50 darab
Statisztikai. 80 darab
Mátrix: 18 darab
Adatbázis: 12 darab
Szöveg: 24 darab
Logikai: 6 darab
Információ: 15 darab
Összesen: 235 darab
Láthatjuk tehát, hogy elég sok kategóriában számos függvény se-

gíti az irodai munkát az élet minden területén. Igaz, hogy talán leg-
gyakrabban a különbözõ pénzintézeteknél, könyvelõi irodákban
használják a Microsoft Excel programot, de egyéb más területeken is
nagy segítség lehet. Jól jöhet oktatási intézményekben, hatáselemzõ
cégeknél, tervezõ irodákban, és még sorolhatnám tovább a példákat.

A szabály most is az, mint a képleteknél, azaz, elõször álljunk
arra a cellára, amelyben az eredményt szeretnénk látni. Ne felejt-
sük el, hogy a függvények is egy értéket adnak vissza, ami elsõ-
sorban szám, de lehet szöveg, vagy egy logikai érték is (Igaz, Ha-
mis). Ismétlésként még egyszer tisztázzuk a függvény fogalmát. A
függvény tehát olyan elõre definiált képlet, amely argumentum-
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nak nevezett különleges értékek használatával számításokat hajt
végre adott sorrendben vagy felépítés szerint. Függvények segít-
ségével egyszerû vagy összetett számításokat végezhetünk. Az ar-
gumentumok pedig olyan értékek, amelyeket a függvények mû-
veletek és számítások végrehajtásához használnak. A függvénnyel
használt argumentumok típusa a függvénytõl függ. A függvé-
nyekben leggyakrabban használt argumentumok a számok, szö-
veges értékek, cellahivatkozások és nevek. Egy függvény felépíté-
se pedig a következõ:

1) A felépítés - a függvény egyenlõségjellel (=) kezdõdik, ezt köve-
ti a függvény neve, a nyitó zárójel, a függvény argumentumai egy-
mástól pontosvesszõvel elválasztva és a záró zárójel.

Pl. =SZUM(A1:E1) vagy =KEREK.FEL(C4;2)
2) A függvény neve - a függvények listáját kapjuk, ha kijelölünk
egy cellát, és megnyomjuk a SHIFT+F3 billentyûket. Természete-
sen ugyanez az eredmény, ha a Szerkesztõléc Függvény beszúrása
ikonjára kattintunk.
3) Az argumentumok - az argumentum lehet szám, szöveg, logikai
érték, tömb, hibaérték vagy cellahivatkozás.

Logikai érték - IGAZ és HAMIS.
Tömb - akkor használjuk, amikor egy képletnek több eredményt
kell visszaadnia, illetve ha a függvény sorokban vagy oszlopok-
ban elrendezett argumentumokkal dolgozik. A tömbtartomány
olyan cellák tartománya, amelyeknek a képlete közös.
Hibaérték - például #HIÁNYZIK.
Cellahivatkozás - a munkalapcella helyét kijelölõ koordinátapár. A B
oszlop és a 3. sor találkozásánál lévõ cella hivatkozása például B3.

A megadott argumentumnak az adott argumentum számára érvé-
nyes értéket kell adnia. Az argumentumok lehetnek állandók, kép-
letek vagy más függvények is.

Állandó - olyan érték, amely nem számítás eredménye, így nem
is változik. A 210 számérték és a Negyedéves kereset értékek pél-
dául állandók. A kifejezések, illetve a kifejezésekbõl származó
értékek nem állandók.

4) Argumentummagyarázat - a képlet beírásakor megjelenik a
képlet szintaxisát és argumentumait összefoglaló elemleírás. Az
elemleírások csak a beépített függvényeknél jelennek meg.
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Egymásba ágyazott függvények - bizonyos esetekben szükség le-
het arra, hogy az egyik függvényt a másik függvény egyik argumen-
tumaként használjuk. Amikor beágyazott függvényt argumentum-
ként használunk, annak ugyanolyan típusú értéket kell adnia, ami-
lyet az argumentum használ. Ha például az argumentum IGAZ vagy
HAMIS értéket ad, a beágyazott függvénynek is IGAZ vagy HAMIS
értéket kell visszaadnia. Ha nem ezt teszi, a Microsoft Excel az
#ÉRTÉK! hibaértéket jeleníti meg. Egy képlet legfeljebb hét egymásba
ágyazott függvényszintet tartalmazhat. Amikor a B függvényt az A
függvény argumentumaként használjunk, akkor a B függvény máso-
dik szintû függvény.

Nos akkor nézzük a konkrét megoldásokat, kattintsunk a Szerkesz-
tõlécen látható Függvény beszúrása ikonra. A megjelenõ ablakban legfe-
lül kerestethetünk az Excel-el olyan függvényt, melyre szükségünk
van. A mezõbe kattintva írjuk le röviden, hogy mit csináljon a függ-
vény, majd kattintsunk a Keresés gombra. A kívánalmaknak a leírás
alapján többé-kevésbé megfelelõ függvények listája a A függvény neve
listában jelenik meg. Ha így nem találtunk megfelelõ függvényt, vagy
határozott elképzelésünk van, akkor lejjebb, A függvény kategóriája me-
zõben választhatunk függvény kategóriát. Ezután a Függvény neve me-
zõben jelöljük ki azt a függvényt, amire szükségünk van. A választást
segíti, hogy miután rákattintunk egy függvény névre, lent magyarul
elolvashatjuk, hogy mire való ez a függvény, illetve hogyan használ-
juk. A választásunkat az OK gombra kattintva fejezzük be, és megje-
lenik a kiválasztott függvényhez tartozó párbeszédpanel (Függvény-
argumentumok panel). Ez más és más lehet a választott függvénynek
megfelelõen, így egységes használati utasítás nem adható, csak álta-
lános tanácsok. Ezen a panelen sávok (mezõk) láthatók, melyekbe ar-
gumentumokat írhatunk (illetve egérrel is kijelölhetjük a bevinni kí-
vánt cellát, cellatartományt, ehhez az elsõdleges egérgomb lenyomva
tartása mellett húzzuk végig az egérkurzort a megfelelõ cellákon,
vagy kattintsunk egy cellára). Ha egy sávba kattintunk, alul láthatjuk,
hogy oda mit írhatunk, ez szintén segíti a munkánkat. Megjegyzem,
hogy legtöbbször a felbukkanó Függvényargumentumok panel letakar-
ja a táblázatunknak azt a részét, amit látni szeretnénk. Ilyenkor ter-
mészetesen a szokásos módon, a panel címkéjénél fogva áthelyezhet-
jük ezt a panelt a képernyõ egy kevésbé zavaró részére. Ha befejeztük
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az argumentum, illetve argumentumok bevitelét, kattintsunk a Kész
gombra. Ezután a cellában láthatjuk a függvény eredményét, illetve,
ha rákattintunk az eredménycellára, akkor fent, a Szerkesztõlécen leol-
vashatjuk (ha kell, javíthatjuk, szerkeszthetjük) a függvény képletét.
Az általános irányelvek után most tekintsük át (a teljesség igénye nél-
kül) a leggyakrabban használt függvényeket.

Matematikai és trigonometriai függvények:
SZUM - egy cellatartományban lévõ összes számot összeadja. A
függvény paneljén Szám1, Szám2, ... mezõk láthatók, ezekbe
kattintva különbözõ tartományokat vehetünk fel az összeadan-
dók tömbjébe. Maximum 30 argumentum lehet, ahogy belekat-
tintunk egy argumentum mezõbe, alatta máris megjelenik a kö-
vetkezõ, egészen harmincig.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=SZUM(B3:B4;C5:C6;D3:D6) --> 37

SZUMHA - megadott feltételnek eleget tévõ cellákban található
értékeket adja össze. Három mezõt látunk, ezek szerepe:

Tartomány - a kiértékelendõ cellatartomány, itt lesznek majd a
feltételnek megfelelõ cellák.
Kritérium - ide írjuk a feltételt.
Összeg_tartomány - a ténylegesen összeadandó cellák, tehát
egy másik oszlop azon soraiban lévõ cellák, amelyek abban a
sorban vannak, melyeket a feltétel meghatároz (ha üresen
hagyjuk, minden olyan cella, amelyik megfelel a feltételnek,
összeadásra kerül). A következõ feladatban jól látszik, hogy a
C oszlop a feltétel oszlop (Tartomány mezõ), a megadott felté-
telnek csak két cella felel meg, a C5-ös és a C6-os cellák. Az
ezekkel egy sorban lévõ D oszlopbeli cellákban lévõ értékek
összege kilenc, hiszen D5+D6=1+8=9.
B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=SZUMHA(C3:C6;">3";D3:D6) --> 9
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SZORZAT - egy cellatartományban lévõ összes szám szorzatát
számítja ki. A függvény paneljén Szám1, Szám2, ... mezõk látha-
tók, ezekbe kattintva különbözõ tartományokat vehetünk fel a
szorzandók tömbjébe. Maximum 30 argumentum lehet, ahogy
belekattintunk egy argumentum mezõbe, alatta máris megjele-
nik a következõ, egészen harmincig.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=SZORZAT(B5:B6;C3;D4:D6) --> 6048

SZORZATÖSSZEG - a megadott tartományok számainak szor-
zatának az összegét adja. A függvény paneljén Tömb1, Tömb2,
Tömb3, ... mezõk láthatók, ezekbe vehetjük fel a cellatartomá-
nyokat (maximum 30 argumentum lehet). Tehát elõször össze-
szorozza a megfelelõ elemeket, majd összeadja ezeket a szorza-
tokat. Természetesen a tartományok elsõ elemeit, második ele-
meit, és így tovább, szorozza össze, majd ezeket összeadja.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=SZORZATÖSSZEG(B3:B4;C5:C6;D4:D5) --> 68
Azaz: B3*C5*D4+B4*C6*D5=2*5*4+4*7*1=40+28=68

SIN, COS, TAN - egy szög szinuszát, koszinuszát illetve tan-
gensét adják meg. Az értékeket radiánban kezeli az Excel, ha
fokban szeretnénk dolgozni, elõször alakítsuk át a cellában
lévõ értéket fokra (lásd a következõkben). Ha például a meg-
szokott módon szeretnénk a szinusz függvény grafikonját
megrajzoltatni az Excellel, akkor elõször vegyünk fel az A
oszlopban 1-tõl 360-ig számokat (ezek a fokok egyesével).
Ezután a B oszlopban a Radián függvény segítségével alakít-
suk át ezeket radiánná, végül a C oszlopban számítassuk ki
az Excel SIN függvényével a B oszlop értékeibõl a megfelelõ
szinusz értékeket. A konkrét grafikon létrehozásához az A és
a C oszlop értékeit használjuk fel (lásd késõbb a diagramok
használata témakörben).
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FOK - radiánt fokká, fokot radiánná alakítanak át.
B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=FOK(C4) --> 57,2958
=RADIÁN(B6) --> 0,15708

FAKT - egy szám faktoriálisát számítja ki.
=FAKT(5) --> 120 (1*2*3*4*5=120)

HATVÁNY - egy szám adott kitevõjû hatványát számítja ki.
=HATVÁNY(2;4) --> 16 (2 a negyediken = 16)

GYÖK - egy szám négyzetgyökét számítja ki.
=GYÖK(9) --> 3 (9 négyzetgyöke 3)

CSONK - egy számot egésszé csonkít úgy, hogy a szám tizedes-
vagy törtrészét eltávolítja.

=CSONK(23,457) --> 23
INT - egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.

=INT(45,987) --> 45
LOG - egy szám megadott alapú logaritmusát számolja ki.

=LOG(9;4) --> 1,58496
KEREK.FEL - egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít,
megadott tizedesjegyig.

=KEREK.FEL(34,231234;2) --> 34,24
KEREK.LE - egy számot lefelé, a nulla felé kerekít, megadott
tizedesjegyig.

=KEREK.LE(45,98789;2)
Statisztikai függvények:

ÁTLAG - argumentumainak átlagát (számtani közepét) számít-
ja ki. A megjelenõ párbeszédpanelen a Szám1, Szám2, .. mezõk-
ben adhatjuk meg a különbözõ cellákat, illetve tartományokat
(maximum 30 argumentum lehet). Az argumentumok nevek,
tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=ÁTLAG(B4:B5;C5:C6;D3:D6) --> 5,25
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SZÓRÁS -  a  szórás  az  adatok  átlag  körüli  szóródását  adja
meg.  A  szórás  azt  méri,  hogy  az  értékek  a  várható  értéktõl
(középértéktõl) milyen mértékben térnek el. Szintén a
Szám1, Szám2, .. argumentumok utáni mezõkben adhatunk
értékeket, tartományokat. Maximum 30 argumentumot ad-
hatunk meg.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=SZÓRÁS(B4:B5;C4;D3:D6) --> 2,760262

MÓDUSZ - egy tömbbõl vagy adattartományból kiválasztja a
leggyakrabban elõforduló vagy ismétlõdõ számot.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=MÓDUSZ(C3:D6) --> 1

MEDIÁN - adott számhalmaz mediánját adja meg. A medián a
számhalmaz középsõ értéke, a számok fele ennél kisebb, másik
fele pedig nagyobb. Ha a számhalmazban a számértékek páro-
san fordulnak elõ, akkor a MEDIÁN a középsõ két szám átlagát
fogja eredményül adni (max. 30 argumentum).

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=MEDIÁN(B3:D3) --> 3
=MEDIÁN(B3:B6) --> 5,5

MAX - az argumentumai között szereplõ legnagyobb számot
adja meg (max. 30 argumentum).

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=MAX(B3:D6) --> 9
=MAX(B3:B4;C5;D3:D6) --> 8
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MIN - az argumentumai között szereplõ legkisebb számot adja
meg (max. 30 argumentum).

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=MIN(B3:B6) --> 2

DARAB - az argumentumlistában szereplõ számokat és számo-
kat tartalmazó cellákat számlálja meg. A függvény egy tarto-
mány vagy egy számtömbben lévõ bejegyzések számának meg-
állapítására használható (max. 30 argumentum).

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=DARAB(B3:B5;C5:C6;D3:D6) --> 9

DARABTELI - egy tartományban összeszámolja azokat a cellá-
kat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=DARABTELI(B3:B6;">5") --> 2

DARABÜRES - a megadott tartomány üres celláit számolja meg.
B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=DARABÜRES(B1:D6) --> 6

KICSI - egy adott halmaz (cellatartomány) k-adik legkisebb ele-
mét adja eredményül. Ha egy elem többször is elõfordul, akkor
azt mindannyiszor figyelembe veszi.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=KICSI(B3:D6;3) --> 2
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NAGY - egy adott halmaz (cellatartomány) k-adik legkisebb
elemét adja eredményül. Ha egy elem többször is elõfordul, ak-
kor azt mindannyiszor figyelembe veszi.

B3=2 C3=3 D3=6
B4=4 C4=1 D4=4
B5=7 C5=5 D5=1
B6=9 C6=7 D6=8
=NAGY(B3:D6;2) --> 8

Mátrix függvények:
INDEX - táblázatban vagy tartományban található érték hi-
vatkozását vagy értékét adja vissza. Két alakja van: a hivat-
kozásos és a tömbös alak. A tömbös forma értéket vagy érté-
kek tömbjét adja eredményül, míg a hivatkozásos forma
mindig hivatkozást.

INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám) adott cella vagy cellatömb
tömbön belüli értékét adja eredményül.
B3=Hétfõ C3=3 D3=6
B4=Kedd C4=1 D4=4
B5=Szerda C5=5 D5=1
B6=Csütörtök C6=7 D6=8
=INDEX(B3:D6;3;1) --> Szerda
INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám) a hivat-
kozáson belüli adott cellákra mutató hivatkozást ad eredmé-
nyül. A hivatkozás mezõben adjuk meg a tartományokat, me-
lyek közül a Terület_szám mezõben választunk. A sorszám és
az oszlopszám egyértelmû, de a választott területen belül. A
lejjebb látható példában két tartomány van megadva (B3:D4
és a B5:D6 tartományok), ezek közül a másodikat választot-
tuk (a területszám mezõben), így ennek második sorában az
elsõ oszlopban a Csütörtök helyezkedik el.
B3=Hétfõ C3=3 D3=6
B4=Kedd C4=1 D4=4
B5=Szerda C5=5 D5=1
B6=Csütörtök C6=7 D6=8
=INDEX((B3:D4;B5:D6);2;1;2) --> Csütörtök

HOL.VAN - a függvény egy olyan elem tömbben elfoglalt rela-
tív pozícióját adja vissza, amely megadott értékkel megadott
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módon egyezik. Abban különbözik a többi keresõ függvénytõl,
hogy a megtalált elem helyét adja meg, és nem magát az elemet.
Az egyezés típusa -1, 0 vagy 1 lehet. Azt határozza meg, hogy a
keresési_értékkel való milyen típusú egyezéseket keres a Micro-
soft Excel a táblában.

Ha az egyezés típusának értéke 1, akkor azt a legnagyobb érté-
ket keresi meg, amely egyenlõ vagy kisebb, mint a keresési ér-
ték. A táblának emelkedõ sorrendbe rendezettnek kell lennie.
Ha az egyezés típusának értéke 0, akkor az elsõ olyan értéket
keresi meg, amely pontosan egyenlõ a keresési értékkel. A
táblának nem kell rendezettnek lennie.
Ha az egyezés típusának értéke -1, akkor azt a legkisebb érté-
ket keresi meg, amely egyenlõ vagy nagyobb, mint a keresési
érték. A táblának csökkenõ sorrendben rendezettnek kell len-
nie. Ha az egyezés típusa argumentumot nem adjuk meg, ak-
kor feltételezett értéke 1.
B3=Hétfõ C3=3 D3=6
B4=Kedd C4=1 D4=4
B5=Szerda C5=5 D5=1
B6=Csütörtök C6=7 D6=8
=HOL.VAN(B4;B3:B6;0) --> 2

KERES - egy sorból vagy egy oszlopból álló tartományban vagy
tömbben lévõ értéket keres meg. A függvénynek két formája van, a
vektoros és a tömbös. A vektoros alak megkeres egy értéket az egy
sorból vagy egy oszlopból álló tartományban (ezt vektornak ne-
vezzük), és egy másik vektor azonos pozíciójában lévõ értéket ad
eredményül. A függvény tömbös formája egy adott tömb elsõ sorá-
ban vagy elsõ oszlopában keres egy megadott értéket, majd a meg-
talált érték oszlopának vagy sorának utolsó elemével tér vissza.

B3=Hétfõ C3=3 D3=6
B4=Kedd C4=1 D4=4
B5=Szerda C5=5 D5=1
B6=Csütörtök C6=7 D6=8
=KERES(1;B4:D4;D3:D6) --> 4
A fenti vektoros keresési példában az 1-et kerestük, ez a kere-
sési vektor (B4:D4) második helyén van, így az eredmény vek-
tor (D3:D6) második helyén lévõ elemet kapjuk, azaz, a 4-et.
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B3=Hétfõ C3=3 D3=6
B4=Kedd C4=1 D4=4
B5=Szerda C5=5 D5=1
B6=Csütörtök C6=7 D6=8
=KERES("Kedd";B3:D6) --> 4
A fenti példa egy tömbös keresés, melyben a Kedd szöveget
kerestük. Mivel a tartományban több sor van, mint oszlop, a
keresés az elsõ oszlopban történik. Miután az elsõ oszlopban
megtalálta a Kedd szöveget, ennek sorában lévõ utolsó értéket
kapjuk eredményül, vagyis a négyet.
B3=Hétfõ C3=3 D3=6 E3=7
B4=Kedd C4=1 D4=4 E4=9
B5=Szerda C5=5 D5=1 E5=6
B6=Csütörtök C6=Alma D6=Körte E6=Dió
=KERES(4;B4:E6) --> Körte
A fenti példa szintén egy tömbös keresés, melyben a 4-et ke-
restük. Mivel a tartományban több oszlop van, mint sor, a ke-
resés az elsõ sorban történik. Miután az elsõ sorban megtalál-
ta a 4-et, ennek oszlopában lévõ utolsó értéket kapjuk ered-
ményül, vagyis a Körte szöveget.

FKERES - a függvény egy tömb bal szélsõ oszlopában keres egy
megadott értéket, és az így kapott sorból veszi az oszlop_szám
argumentummal kijelölt cellát, és ennek tartalmát adja eredmé-
nyül. Az FKERES névben az F a függõleges irányt jelöli. A függ-
vény paneljén négy mezõt látunk.

Keresési_érték - itt adjuk meg, amit keresünk.
Tábla - az a tábla, amiben keresünk.
Oszlop_szám - a tábla azon oszlopának száma (a kijelölt táblán
belül), amelybõl az eredményt szeretnénk megkapni.
Tartományban_keres -  logikai  érték,  HAMIS  esetén  pontos
egyezést akarunk, IGAZ vagy üres esetén pedig legjobb köze-
lítést ad.
B3=Hétfõ C3=3 D3=6
B4=Kedd C4=1 D4=4
B5=Szerda C5=5 D5=1
B6=Csütörtök C6=7 D6=8
=FKERES("Szerda";B3:D6;2;HAMIS) --> 5
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A fenti példában jól látszik, hogy a Szerda szöveget keressük
a bal szélsõ oszlopban a megadott táblában (B3:D6). Ennek a
táblának a második oszlopában, a Szerda szöveget tartalmazó
cellával azonos sorban lévõ cellában az 5-öt látjuk. A HAMIS
logikai változóval pedig pontos egyezést kértünk.

VKERES - a megadott tömb felsõ sorában egy adott értékû ele-
met keres, majd a megtalált elem oszlopából egy adott sorban
elhelyezkedõ értékkel tér vissza. A VKERES névben a V a víz-
szintes irányt jelöli. A megjelenõ panelen most is négy mezõt lá-
tunk, melyeket ugyanúgy adunk meg, mint az elõbb.

B3=Hétfõ C3=3 D3=6
B4=Kedd C4=1 D4=4
B5=Szerda C5=5 D5=1
B6=Csütörtök C6=7 D6=8
=VKERES(3;B3:D6;4;HAMIS) --> 7

A fenti függvényben a megadott tábla (B3:D6) elsõ sorában ke-
ressük a 3-at. A megtalált cellával azonos oszlop negyedik sorá-
ban a 7-et találjuk. Itt is pontos egyezést kértünk.
OSZLOP, SOR - egy hivatkozás oszlopának, illetve sorának szá-
mát adja meg.

B3=Hétfõ C3=3 D3=6
B4=Kedd C4=1 D4=4
B5=Szerda C5=5 D5=1
B6=Csütörtök C6=7 D6=8
=OSZLOP(C5) --> 3
=SOR(D5) --> 5

Adatbázis függvények:
Mielõtt áttekintjük ezeket a függvényeket, célszerû néhány fogalmat
tisztázni ahhoz, hogy az ilyen függvények használatát megértsük.
Adatbázis - az adatbázist alkotó cellatartomány. A Microsoft Excel
programban az adatbázis kapcsolódó adatok sorokba (rekordok)
és oszlopokba (mezõk) rendezett listája. A lista elsõ sora az egyes
oszlopok feliratát tartalmazza.
Mezõ - azt jelzi, hogy mely mezõket használjuk a függvényben. Az
adatbázismezõk adatoszlopok, amelyeket az elsõ sorban levõ név-
vel lehet azonosítani. A mezõ argumentum megadható az idézõje-
lek közé tett névvel szövegként  vagy mezõszámként (1 az elsõ me-
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zõre, 2 a másodikra és így tovább).
Kritérium - a cellák azon tartománya, amely a megadott feltéte-
leket tartalmazza. Bármilyen tartományt használhatunk krité-
rium argumentumként, ha az legalább egy oszlopfeliratot és
alatta legalább egy üres cellát tartalmaz az oszlop feltételének
megadásához.

AB.ÁTLAG - egy lista- vagy adatbázisoszlopban lévõ azon
értékek átlagát számítja ki, melyek megfelelnek a megadott
feltételeknek.
B3=Magyar C3=Fizika D3=Kémia E3=Rajz
B4=>0 C4=>0 D4=>0 E4=>0
B5=4 C5=2 D5=5 E5=4
B6=5 C6=4 D6=5 E6=5
B7=4 C7=5 D7=3 E7=3
=AB.ÁTLAG(B3:E7;1;B3:B4) --> 4,33
=AB.ÁTLAG(B3:E7;"Fizika";C3:C4) --> 3,67
A fenti két példában jól látszik a függvény mûködése. Mindkét
esetben tantárgyi átlagot számoltunk, az adatbázisban a tantár-
gyak nevei a mezõk, feltételként a nullánál nagyobb kifejezés
szerepel, hiszen minden jegy kell a helyes átlaghoz.
A következõ függvényeknél ugyanazt a minta adatbázist hasz-
náljuk, mint az elõbbi függvénynél.
AB.SZUM - az adatbázis mezõ argumentummal megadott osz-
lopában a kritériumoknak eleget tevõ értékek összegét adja
eredményül.
=AB.SZUM(B3:E7;3;B3:E4) --> 13
AB.SZORZAT - az adatbázis mezõ argumentummal megadott
oszlopában a kritériumoknak eleget tevõ értékek szorzatát adja.
=AB.SZORZAT(B3:E7;4;B3:E4) --> 60
AB.MAX - az adatbázis mezõ argumentummal megadott oszlo-
pában a kritériumoknak eleget tevõ értékek közül a legnagyob-
bikat adja eredményül.
=AB.MAX(B3:E7;2;B3:E4) --> 5
AB.MIN - az adatbázis mezõ argumentummal megadott oszlo-
pában a kritériumoknak eleget tevõ értékek közül a legkisebbi-
ket adja eredményül.
=AB.MIN(B3:E7;"Rajz";B3:E4) --> 3
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AB.DARAB - az adatbázis vagy lista megadott feltételeknek
megfelelõ oszlopaiban megszámolja a számot tartalmazó cellá-
kat. A mezõ argumentum megadása nem kötelezõ. Ha a mezõ
értékét nem adjuk meg, akkor az adatbázis egészében összeszá-
molja a kritériumoknak eleget tevõ rekordokat.
=AB.DARAB(B3:E7;"Fizika";B3:E4) --> 3
AB.MEZÕ - a megadott feltételeknek eleget tevõ lista vagy adat-
bázis oszlopából egyetlen érték beolvasása. Ennél a példánál a
Fizika mezõ alatt, a feltétel az, hogy nagyobb, mint négy (>4).
=AB.MEZÕ(B3:E7;"Fizika";B3:E4) --> 5

Logikai függvények:
HA - a függvénnyel feltételes vizsgálatok hajthatók végre érté-
keken és képleteken.
B3=3 C3=4 D3=4
B4=4 C4=2 D4=5
B5=5 C5=4 D5=5
=HA(D4>4;"Jó tanuló";"Nem jó tanuló") --> Jó tanuló
ÉS - igaz értéket ad vissza, ha az összes argumentuma igaz,
hamis értéket ad vissza, ha egy vagy több argumentuma ha-
mis. A megjelenõ panelen Logikai1, Logikai2, ... mezõk látha-
tók, itt adhatjuk meg a logikai vizsgálatokat (max. 30 argu-
mentum lehet).
=ÉS(C3>3;D5<=5;C5>3) --> IGAZ (az elõzõ minta alapján)
VAGY - az igaz értéket adja eredményül, ha legalább egy argu-
mentumának értéke igaz; a visszatérési érték hamis, ha az ösz-
szes argumentum értéke hamis.
=VAGY(B4<2;C4>5;D6=7) --> HAMIS (az elõzõ minta alapján)

Szöveg függvények:
A minta legyen a következõ (minden szövegfüggvénynél ezt
használjuk):
B3=Falevél C3=Búgó D3=csiga
BAL - egy szövegrész elejétõl megadott számú karaktert ad
eredményül.
=BAL(B3;2) --> Fa
JOBB - egy szövegrész végétõl megadott számú karaktert ad
eredményül.
=JOBB(B3;5) --> levél
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HOSSZ - egy szöveg karakterekben mért hosszát adja.
=HOSSZ(B3) --> 7
ÖSSZEFÛZ - több szövegdarabot egyetlen szöveggé fûz össze
(maximum 30 argumentum lehet).
=ÖSSZEFÛZ(C3;D3) --> Búgócsiga
KISBETÛ - egy szövegrészben lév összes betût kisbetûvé alakít át.
=KISBETÛ(B3) --> falevél
NAGYBETÛS - szövegrészt nagybetûssé alakít át.
=NAGYBETÛS(D3) --> CSIGA

Dátum és idõ függvények:
MA() - az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül. A
Microsoft Excel a dátumértéket használja a dátumokkal és idõ-
pontokkal kapcsolatos számításoknál. Ha a cellaformátum a
függvény bevitele elõtt Általános volt, az eredmény dátumként
lesz formázva. Pl. =MA() --> 2006.03.27
DÁTUM - az adott dátumhoz tartozó sorszámot (dátumértéket)
adja eredményül. Ha a cellaformátum a függvény bevitele elõtt
Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. A megje-
lenõ panelen három mezõbe írhatunk, azaz három argumentu-
ma van a függvénynek. Az Év mezõbe az évet, a Hónap mezõbe
a hónapot és a Nap mezõbe a napot írjuk be. Mindhárom esetben
számokat kell írnunk, nyilvánvalóan olyan számokat, amilyen
dátumot akarunk számmá alakítani.
Pl. =DÁTUM(2005;3;27) --> 38438 (számformátum)
MOST() - az aktuális dátumot és idõpontot adja meg dátum és
idõ formátumban. Pl. =MOST() --> 2006.04.21 14:28
DÁTUMÉRTÉK - a Dátum_szöveg argumentumban megadott
dátum értékét adja meg számként.
Pl. =DÁTUMÉRTÉK("2004.10.23") --> 38283

Pénzügyi függvények:
RÉSZLET - a törlesztési idõszakra vonatkozó törlesztési
összeget számítja ki állandó nagyságú törlesztõrészletek és
kamatláb esetén. A megjelenõ panelen öt mezõbe írhatunk,
ezek a következõk:

Ráta - az idõszakonkénti kamatláb a kölcsön esetére.
Idõszakok_száma - a kölcsön összes törlesztõrészletének száma.
Mai_érték - a kölcsön összege.

- 383 -

MICROSOFT EXCEL 2003



Jövõbeli_érték - az utolsó részlet kifizetése után elérni kívánt
összeg (általában nulla).
Típus - logikai érték, ha 1, akkor a résztörlesztés az idõszak
elején történik, ha nulla, vagy elhagyjuk, az idõszak végén.
Pl. =RÉSZLET(6%/12;24;500000;0;0) --> -22160,31 Ft
A fenti példában évi 6%-os kamatra vettünk fel 500 000 Ft-ot,
melyet két év alatt fizetünk vissza.

LCSA - egy tárgyi eszköz egy idõszakra esõ amortizációját adja
meg, bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva. A
függvénynek három argumentuma van.

Költség - az eszköz beszerzési ára.
Maradványérték - az eszköz maradványértéke a leírási idõ
eltelte után.
Leírási_idõ - a leírási idõszakok teljes száma.
Pl. =LCSA(145000;0;36) --> 4 027,78 Ft
A fenti példa azt mutatja, hogy egy 145 000 Ft-ért vásárolt
eszköz 3 év alatt havonta 4 027,78 Ft-ot veszít az értékébõl.

JBÉ - egy befektetés jövõbeli értékét adja meg, periodikus, állan-
dó összegû kifizetések és állandó kamatláb mellett. A függvény-
nek öt argumentuma van.

Ráta - az idõszakonkénti kamatláb.
Idõszakok_száma - a fizetési idõszakok száma a befektetési
idõszakban.
Részlet - a fizetési idõszakokban esedékes kifizetés.
Mai_érték - a jelenbéli egyösszegû kifizetés.
Típus - logikai érték, ha 1, akkor a résztörlesztés az idõszak
elején történik, ha nulla, vagy elhagyjuk, az idõszak végén.
Pl. =JBÉ(6%/12;24;10000;10000;0) --> -265 591,15 Ft
A fenti példa azt jelenti, hogy havi 10 000 Ft két éven keresz-
tül történõ kifizetése esetén, évi 6%-os kamat mellett, az idõ-
szak végén 265 591,15 Ft-ot vehetünk fel.

Az elõzõekben áttekintettünk kategóriánként néhány, talán leg-
gyakrabban használt függvényt. Természetesen a munkahelyeken
esetleg más függvényeket használnak gyakrabban, de nem is az volt
a cél, hogy mind a 235 beépített függvényt sorra vegyük. A lényeg in-
kább az, hogy tudjunk alkalmazni bizonyos feladatokra megfelelõ
függvényeket. Tudjuk, hogy egyáltalán hol keressünk függvényeket,
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és a panelek segítségével tudjunk helyesen megadni argumentumo-
kat. E téma lezárásaként most azt tekintjük át, hogy a képleteket,
függvényeket tartalmazó cellákat hogyan tudjuk hatékonyan hasz-
nálni. Egész pontosan azt nézzük meg, hogy ha egy feladatban sok
helyen ugyanazzal a képlettel, függvénnyel kell dolgozni, hogyan te-
hetjük ezt egyszerûbbé. Jogos igény, ha ugyanúgy kell valamit kiszá-
molni több helyen, akkor ne kelljen külön-külön minden esetben a
képletet, függvényt beírni, illetve megadni, hanem másoljuk a meg-
felelõ cellákat. Természetesen a táblázatkezelõ programok, így az Ex-
cel is, képesek erre. Képleteket, függvényeket tartalmazó cellák máso-
lásánál kerül elõtérbe a cellahivatkozás három típusa: Relatív hivat-
kozás, Abszolút hivatkozás és a Vegyes hivatkozás.

Relatív hivatkozások - a relatív cellahivatkozás (például A1) a
képletben a képletet tartalmazó és a hivatkozott cella közötti rela-
tív elhelyezkedésen alapul. Ha a képletet tartalmazó cella helye
változik, a hivatkozás is módosul. Ha a képletet máshová másol-
juk, hivatkozása automatikusan igazodik az új helyhez. Alapértel-
mezés szerint az új képletek relatív hivatkozásokat használnak. Ha
például a B2 cellából a B3 cellába másolunk egy relatív hivatkozást,
az =A1 képlet =A2 képletre módosul.
Abszolút hivatkozások - az abszolút hivatkozás (például $A$1) a
képletben mindig adott helyen lévõ cellára mutat. Ha a képletet
tartalmazó cella helye változik, az abszolút hivatkozás változatlan
marad. Ha a képletet máshová másoljuk, abszolút hivatkozása
nem igazodik az új helyhez. Alapértelmezés szerint az új képletek
relatív hivatkozásokat használnak, és szükség szerint nekünk kell
beállítani az abszolút hivatkozást. Ha például a B2 cellából a B3
cellába másolunk egy abszolút hivatkozást, a képlet mindkét cellá-
ban változatlan marad (=$A$1).
Vegyes hivatkozások - a vegyes hivatkozás tartalma abszolút osz-
lop és relatív sor, illetve abszolút sor és relatív oszlop. Az abszolút
oszlophivatkozás alakja $A1, $B1 stb., míg az abszolút sorhivatko-
zásé A$1, B$1 stb. Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, a
relatív hivatkozás módosul, míg az abszolút hivatkozás változat-
lan marad. Ha a képletet máshová másoljuk, a relatív hivatkozás
automatikusan igazodik az új helyhez, az abszolút hivatkozás vi-
szont nem. Ha például a B2 cellából a C3 cellába másolunk egy ve-
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gyes hivatkozást, az =A$1 képlet =B$1 képletre módosul.
Háromdimenziós hivatkozás - a háromdimenziós hivatkozá-
sokkal több munkalap ugyanazon celláinak vagy cellatarto-
mányának adatait elemezhetjük. A háromdimenziós hivatko-
zás cella- vagy tartományhivatkozást tartalmaz, amelyet
munkalapnevek elõznek meg. Az Excel bármely olyan munka-
lapot felhasznál, amely a hivatkozás kezdõ és záró neve kö-
zött tárolódik. Például a =SZUM(Munka2:Munka13!B5) a
Munka2 és a Munka13 közötti minden munkalap B5 cellájá-
nak minden értékét összeadja.
Nézzünk most példákat az elõzõekre, legyen a mintatartomány:

B3=4 C3=6 D3=1
B4=5 C4=3 D4=7
B5=6 C5=2 D5=9
=ÁTLAG(B3:B5) --> 5,00
=ÁTLAG(C3:C5) --> 3,67
=ÁTLAG(D3:D5) --> 5,67
Mivel mindhárom esetben ugyanúgy történt az átlagszámítás
(az eredmény cella feletti cellák átlagát kell kiszámítani, melyek
ugyanúgy helyezkednek el az eredmény cellához képest), ezért
elég csak az elsõ esetben beírni a képletet (a B oszlopban), majd
az eredmény cella kitöltõ négyzeténél fogva lemásolhatjuk a cel-
lában lévõ képletet (húzzuk jobbra az egeret).
=SZORZAT($B$3;B4:B5) --> 120
=SZORZAT($B$3;C4:C5) --> 24
=SZORZAT($B$3;D4:D5) --> 252
A fenti példákban a B3 cellában lévõ 4-el szoroztuk meg az alsó
két sorban lévõ cellákat. Itt már a B3 cellát abszolút hivatkozás-
sá kellett alakítani ($ jelet írtunk az oszlop és a sor azonosítója
elé), hiszen a másolásnál ez a cella már nem ugyanúgy helyez-
kedik el az eredmény cellához képest a C illetve a D oszlopban.

Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy az egyik függvényt a
másik függvény egyik argumentumaként használjuk. Amikor be-
ágyazott függvényt argumentumként használunk, annak ugyan-
olyan típusú értéket kell adnia, amilyet az argumentum használ. Egy
képlet legfeljebb hét egymásba ágyazott függvényszintet tartalmaz-
hat. Amikor a B függvényt az A függvény argumentumaként használ-

- 386 -

MICROSOFT EXCEL 2003



junk, akkor a B függvény második szintû függvény. Nézzük meg a
gyakorlatban is a függvények egymásba ágyazását, ehhez tekintsük a
következõ mintát:

B3=Hétfõ C3=4 D3=3 E3=8
B4=Kedd C4=3 D4=4 E4=7
B5=Szerda C5=5 D5=5 E5=9
B6=Csütörtök C6=6 D6=5 E6=2
B7=Péntek C7=7 D7=7 E7=3
=INDEX(B3:E7;HOL.VAN(5;D3:D7;0);1) --> Szerda
A fenti példában a HOL.VAN függvényt ágyaztuk be az INDEX

függvény Sor_szám argumentumába. Célunk az volt, hogy keressük
meg a B3:E7 tartományban azt az elemet, amelyik a D oszlop 5-öt tar-
talmazó cellájával egy sorban van, és a tartományban pedig az elsõ
oszlopban. Ehhez elõször is álljunk arra a cellára, amelyikben az ered-
ményt szeretnénk látni, majd kattintsunk a Szerkesztõlécen a Függvény
beszúrása ikonra. A megjelenõ panelen válasszuk a Mátrix kategóriát,
ezen belül az INDEX függvényt. A feladathoz elég a Tömb; Sor_szám;
Oszlop_szám típusú INDEX függvényt választani. A Tömb argumen-
tumban adjuk meg a tartományt, vagyis a B3:E7 cellatartományt. Ez-
után kattintsunk a Sor_szám argumentumba, majd a Szerkesztõlécen
bal oldalt, az INDEX függvény neve melletti lefelé mutató fekete há-
romszögre. A lenyíló menüben válasszuk a További függvények paran-
csot, és ismét válasszuk a Mátrix kategóriát, benne pedig a HOL.VAN
függvényt. Most ennek a függvénynek a panelje látható, itt írjuk be az
5-öt a Keresési_érték argumentumába, majd a Tábla argumentumba pe-
dig adjuk meg azt a tartományt, amibe az 5-öt keressük, ez a D3:D7
cellatartomány. Az egyezés típusához nullát írjunk, a pontos egyezés
miatt. Ezt követõen a Szerkesztõlécen kattintsunk az INDEX feliratra
(az egyenlõségjeltõl jobbra), majd az Oszlop_szám argumentumba ír-
juk be az 1-et, végül kattintsunk a Kész gombra. Ha induláskor az IN-
DEX függvény paneljén mindjárt beírjuk az Oszlop_szám argumen-
tumba az 1-et, akkor a HOL.VAN függvény használata után nem kell
visszatérni az INDEX függvényhez, hanem itt egybõl a Kész gombra
kattinthatunk. Általában is igaz, hogy egy beágyazott függvény szint-
jérõl úgy tudunk egy másik szintre váltani, hogy a Szerkesztõlécen rá-
kattintunk annak a függvénynek a nevére, amelyikhez vissza aka-
runk térni. A következõ példa pedig egy tipikus tanári példa, egy át-
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lag alapján történõ osztályozás. Természetesen azt a tanár dönti el,
hogy mettõl kerekít felfelé, azaz, mikortól adja meg a jobb jegyet. Eh-
hez az alábbi mintát használjuk:

B3=3,78 C3=4
B4=4,82 C4=5
B5=2,91 C5=3
B6=1,98 C6=2
B7=1,67 C7=1
=HA(B3>4,75;5;HA(B3>3,75;4;HA(B3>2,75;3;HA(B3>1,75;2;1))))
A fenti példában láthatjuk, hogy 4 darab HA függvényt egymásba

ágyazva megoldottuk a problémát. Itt 75 századtól felfelé adtuk meg
a jobb jegyet. Természetesen nem kell minden sorba ezt beírni, másol-
hatjuk a képletet. Ezt az értéket persze bármikor megváltoztathatjuk,
és onnantól kezdve már úgy osztályoz a gép. Ezzel lezártuk a képle-
tek, függvények beírásával, másolásával kapcsolatos ismeretek tár-
gyalását. Sok önálló gyakorlással készségszinten tudjuk majd a függ-
vényeket használni, illetve képleteket beírni.

Mûveletek adatokkal és cellákkal

Most tekintsük át, hogy milyen alapvetõ mûveleteket lehet elvé-
gezni a cellában lévõ adatokkal, illetve magukkal a cellákkal. Elõször
az adatokkal végezhetõ mûveleteket vegyük sorra.

Beírás - a legalapvetõbb mûvelet, cellába, vagy tartományba szöve-
get vagy számot írunk be. Egy kijelölt cellatartományba is írha-
tunk, ekkor a TAB és az ENTER billentyûkkel vihetjük a kurzort
jobbra, illetve le. Ha lenyomva tartjuk a SHIFT billentyût, akkor
pedig balra és fel mozog az aktív cella.
Módosítás - kattintsunk duplán egy cellán, ekkor újraszerkeszt-
hetjük a tartalmát (javíthatjuk, módosíthatjuk, bõvíthetjük). Ha
végeztünk, üssünk ENTER-t, vagy kattintsunk egérrel egyet a
táblázat más területén.
Törlés - jelöljük ki azt a cellát, vagy cellatartományt, amelynek
a tartalmát törölni szeretnénk. Ezután nyomjuk le a billentyû-
zeten a Delete gombot. Természetesen a kijelölt cella, vagy
cellatartomány felett kért helyi menü Tartalom törlése parancsa
is használható.
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Másolás - jelöljük ki a megfelelõ cellát, vagy tartományt (melyek-
ben lévõ adatokat másolni szeretnénk), majd ezután kérjünk fe-
lette helyi menüt (egér másodlagos gombjával). Válasszuk a Má-
solás parancsot, ezután a táblázatban álljunk arra az üres cellára
(tartomány esetén a bal felsõ cellának szánt cellára), ahová a má-
solatot el kívánjuk helyezni. Kérjünk ismét helyi menüt, majd
kattintsunk a Beillesztés parancsra. Ugyanez egyszerûbben, és
gyorsabban is megoldható. Jelöljük ki a másolandó cellát, vagy
tartományt, majd a CTRL billentyû lenyomva tartása közben vi-
gyük az egérkurzort a cella, vagy tartomány valamelyik széléhez
(ilyenkor fehér nyíl lesz belõle, mellette jobbra fent egy kis feke-
te plusz jel látható), majd húzzuk az egeret az elsõdleges gomb-
jának lenyomva tartása mellett a megfelelõ helyre, végül enged-
jük fel az egér gombját.
Áthelyezés - ugyanaz, mint a másolás, csak nem marad meg az ere-
deti adat a cellában vagy tartományban. A végrehajtása is nagyon
hasonló az elõbb leírtakhoz. A különbség az, hogy az elsõ helyi me-
nü kérésekor a Kivágás parancsot válasszuk, illetve az egérrel való
húzáskor nem kell a CTRL billentyût lenyomva tartani (egyszerû-
en csak az egérrel odébb húzzuk a kijelölt cellát vagy tartományt).
Ebben az esetben amikor az egérkurzort a cella széléhez visszük,
egy négyfelé mutató, kereszt alakú nyíl lesz belõle.
Irányított beillesztés - az Irányított beillesztés párbeszédpanel segít-
ségével bonyolult elemeket másolhatunk Excel munkalapról, és il-
leszthetünk be ugyanabba vagy egy másik Excel munkalapba. Eh-
hez kattintsunk a Szerkesztés menü Irányított beillesztés parancsára.
A panel három területre van felosztva, most nézzük sorra a vá-
lasztható elemeket:

Beillesztés - jelöljük be a beillesztendõ másolt adatokhoz tarto-
zó megfelelõ választógombot.

Mindet - a cellatartalmat és a cellaformázást is beilleszti.
Képletet - csak a képleteket illeszti be a szerkesztõlécen meg-
adott formátumban.
Értéket - csak az értékeket illeszti be a cellákban megjelenõ
formátumban.
Formátumot - csak a cellaformázást illeszti be.
Jegyzetet - csak a cellához tartozó megjegyzéseket illeszti be.

- 389 -

MICROSOFT EXCEL 2003



Érvényesítést - beilleszti a másolt cellák adatérvényesítési sza-
bályait a beillesztési területre.
A szegélyt kivéve - a másolt cella cellatartalmát és a cellaformá-
zást is beilleszti, kivéve a szegélyt.
Oszlopszélességet - egy oszlop vagy oszloptartomány szélessé-
gét illeszti be egy másik oszlopba vagy oszloptartományba.
Képletet és számformátumot - a kijelölt cellákból csak a képlete-
ket és az összes számformázást illeszti be.
Értéket és számformátumot - a kijelölt cellákból csak az értéke-
ket és az összes számformázást illeszti be.

Mûvelet - ebben a csoportban megadhatjuk, hogy melyik matema-
tikai mûveletet kívánjuk alkalmazni a másolt adatokra. Ezek a kö-
vetkezõk lehetnek: Nincs, Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.
Üresek átugrása - a másolási területen található üres celláknak
megfelelõ beillesztési területre nem ír értékeket.
Transzponálás - a másolt adatok oszlopait sorokká alakítja, a so-
rokat pedig oszlopokká.
Csatolva beillesztés - a beillesztett adatokat az aktív munkalap-
hoz csatolja.

Kitöltés - ezzel a lehetõséggel nagyban megkönnyíthetjük és fel-
gyorsíthatjuk az adatbeírást. Akkor használjuk, ha nagy mennyisé-
gû ismétlõdõ, vagy valamilyen szabály alapján egymást követõ
adatok (sorozatok) beírását kell végrehajtanunk. A Szerkesztés me-
nü Kitöltés parancsára kattintva lenyílik egy almenü, melyben a kö-
vetkezõk közül választhatunk:

Lefelé, Jobbra, Fel, Balra - jelöljük ki azt a cellát, amelyikkel
több cellát is ki szeretnénk tölteni, vele együtt lefelé, jobbra, fel-
felé, illetve balra annyi cellát, amennyire szükségünk van. Ez-
után a megfelelõ parancsra kattintva, az összes kijelölt cella fel-
töltõdik az elsõ cellában lévõ adattal. Természetesen ugyanezt a
Kitöltõ négyzet (az aktív cella jobb alsó sarkában lévõ kis négy-
zet) egérrel történõ húzásával is elérhetjük.
Több munkalapra - jelöljünk ki több munkalapot, majd az egyi-
ken hajtsuk végre az elõzõeket, így mindegyik munkalapon ki-
tölthetjük egyszerre a megfelelõ cellákat. Ha egy munkalapon ki-
töltünk cellatartományt, majd ezután jelölünk hozzá munkala-
pokat, akkor a Szerkesztés menü Kitöltés almenüjének Több mun-
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kalapra parancsát választva megjelenik a Csoportos kitöltés panel.
Ezen három lehetõséget jelölhetünk be: Mindennel, Tartalommal és
Formátummal. Válasszunk egyet, majd kattintsunk az OK gomb-
ra. A kijelölt munkalapokra most is átkerülnek az adatok.
Sorozatok - ezzel a lehetõséggel egy számot tartalmazó cella se-
gítségével további cellákat tölthetünk fel számokkal, valamilyen
szabályszerûség alapján. Jelöljünk ki egy számot tartalmazó cel-
lát, majd kattintsunk a Szerkesztés menü Kitöltés almenüjének So-
rozatok parancsára. A megjelenõ Sorozatok párbeszédpanelen ki-
választhatjuk, hogy oszlopot vagy sort töltsünk fel adatokkal.
Ezután megadhatjuk a sorozat típusát, azaz, hogy számtani,
mértani, dátum vagy esetleg automatikus feltöltés legyen. Auto-
matikus kitöltés esetén a számot tartalmazó cellához ki kell je-
lölnünk annyi üres cellát is, amennyit fel szeretnénk tölteni.
Ugyanez a helyzet, ha bekapcsoljuk a Trend lehetõséget, mely
egy irány szerint feltölti a kijelölt cellákat. Ebben az esetben li-
neáris adatsorokban (számtani sorozat) a kezdõ értékekre a leg-
kisebb négyzetek módszerével generálódik a sor. Exponenciális
adatsorokban (mértani sorozat) a kezdõ értékekre az exponenci-
ális görbe módszerével készül el a sor. A lépésköz mindkét eset-
ben figyelmen kívül marad. Ha dátum típusú sorozatot válasz-
tunk, akkor vigyázzunk, hiszen az Excel a dátumokat valójában
sorszámként tartja nyílván (1900.január.1-hez képest). Ezért, ha
beírunk egy dátumot, akkor elõször ennek a cellának a formátu-
mát állítsuk át szám formátumra, ezután használhatjuk a dátum
sorozat feltöltéseket, utána pedig állítsuk vissza a feltöltött cel-
lák formátumát dátum típusra (lásd elõzõekben). Ennél a soro-
zatnál választhatunk, hogy mi növekedjen: Nap, Hétköznap, Hó-
nap illetve az Év.
Szövegelosztás - végül ez a funkció is néha hasznos lehet. Ha
cellákban szövegek vannak, melyek nem férnek el a cellákban,
jelöljük ki õket, majd adjuk ki ezt a parancsot. Ennek hatására
azokat a szövegeket, amelyek nem fértek bele egy cellába, újba
helyezi. A kijelölt cella, vagy cellák alá helyezi azokat a szövege-
ket, amelyek nem fértek bele a cellákba.

Megjegyzések - bizonyos cellákhoz megjegyzéseket fûzhetünk pél-
dául magyarázatként, vagy egyéb ok miatt. Hasonló megoldás,
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mint a Microsoft Word szövegszerkesztõben a lábjegyzet, végjegy-
zet. Jelöljük ki a cellát, majd kattintsunk a Beszúrás menü Megjegy-
zés parancsára. A megjelenõ szövegdobozba írjuk be a megjegyzé-
seinket, majd kattintsunk a táblázat egy másik cellájára. A meg-
jegyzések alapesetben nem látszanak, csak ha az egérkurzort a cel-
la fölé visszük. A megjegyzéssel ellátott cella jobb felsõ sarkában
egy piros háromszög látható. Természetesen ugyanilyen könnyen
el is távolíthatjuk ezeket. Kérjünk helyi menüt egy ilyen cella felett,
majd válasszuk a Megjegyzés törlése parancsot. Egy megjegyzést
tartalmazó cella felett helyi menüt kérve további két parancs is ki-
adható. A Megjegyzés szerkesztése parancs hatására felbukkan ismét
a szövegdoboz, melyben lévõ megjegyzéseinket újra szerkeszthet-
jük, ennek befejezésekor ismét kattintsunk a táblázat egy másik
cellájára. Ha pedig a Megjegyzés megjelenítése parancsot választjuk,
megjelenik a megjegyzésünk. Eltüntetni úgy tudjuk, hogy ismét
helyi menüt kérünk a cella felett, és most a Megjegyzés elrejtése pa-
rancsot választjuk. A megjegyzésekkel kapcsolatos munkánkat se-
gíti, ha bekapcsoljuk a Nézet menü Eszköztárak almenüjében a Véle-
ményezés eszköztárat.
Az elõzõekben áttekintettük a legfontosabb adatbevitellel kapcso-

latos mûveleteket. Természetesen a teljesség igénye nélkül, tényleg
csak azokkal foglalkoztunk, melyek a leg alapvetõbbek. Jöjjenek most
a cellákkal végezhetõ mûveletek, vegyük õket sorra.

Törlés - jelöljük ki azt a cellát vagy tartományt, melyet törölni
szeretnénk. Kérjünk felette helyi menüt, majd válasszuk a Tör-
lés parancsot. A megjelenõ panelen négy lehetõség közül vá-
laszthatunk.  Az  elsõ  kettõvel  azt  adhatjuk  meg,  hogy  a  többi
cella merre mozduljon el, miután a kijelölt cellát (vagy tarto-
mányt) töröltük. Két irányt adhatunk meg, cellák eltolása bal-
ra, illetve felfelé. Azt is megadhatjuk, hogy az egész sort vagy
oszlopot töröljük, amiben a törölni kívánt cella vagy tartomány
van. Miután döntöttünk a négy lehetõség között, jelöljük be azt,
majd kattintsunk az OK gombra.
Másolás - jelöljük ki a másolandó cellát, vagy tartományt, majd az
egérkurzort vigyük a kijelölt cella (vagy tartomány) valamelyik
széléhez. Ezután a CTRL billentyû és az egér elsõdleges gombjának
lenyomva tartása közben húzzuk az egeret a megfelelõ helyre
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(ahová másolni szeretnénk a cellát, illetve cellákat), végül enged-
jük fel az egér gombját. Természetesen ugyanezt megtehetjük a he-
lyi menü, illetve a Szokásos eszköztár Másol, Beilleszt parancsaival
is. Most is alkalmazhatjuk az elõzõekben már megismert, irányított
beillesztés parancsot is.
Áthelyezés - ugyanaz, mint a másolás, csak a cella nem marad az
eredeti helyén. Technikailag is ugyanúgy csinálunk mindent, csak
közben nem tartjuk lenyomva a CTRL billentyût, hanem csak egér-
rel húzzuk odébb a cellát, vagy tartományt. Ha pedig helyi menü-
vel, vagy a Szokásos eszköztárat használjuk, akkor a Kivágás pa-
ranccsal kezdünk, és nem a Másolással.
Beszúrás - jelöljük ki azt a cellát (vagy tartományt), amely fölé,
vagy mellé újabb cellákat akarunk beszúrni. Ezután kattintsunk a
Beszúrás menü Cellák parancsára, majd négy lehetõséggel adhatjuk
meg, hogy a beszúrt cella (vagy cellák) hová kerüljenek: Cellák elto-
lása jobbra, Cellák eltolása lefelé, Egész sor, Egész oszlop. Az utolsó két
választással tehát egész sorokat, oszlopokat szúrhatunk be a táblá-
zatunkba. Megjegyzem, hogy ahány cellát jelölünk ki, annyi cellát,
sort illetve oszlopot szúrunk be a táblázatunkba.

Mûveletek sorokkal és oszlopokkal

Az oszlopok és sorok tulajdonképpen cellatartományok, így az ott
megismert mûveletek érvényesek most is. Újdonságként a következõ
mûveleteket említhetjük meg:

Oszlopszélesség megadása - kérjünk helyi menüt egy oszlop
azonosítóján, majd válasszuk az Oszlopszélesség parancsot. Itt
egy számot látunk, amivel igazából nem sokra megyünk. Ez az
úgynevezett normál oszlopszélesség, ami azt az átlagos értéket
jelöli, ahány karakter a szokásos betûtípusból egy cellában el-
fér. Ha az egérkurzort a két oszlopazonosító között lévõ függõ-
leges vonalra visszük, és lenyomva tartjuk az egér elsõdleges
gombját, akkor már az elõbbi értéken kívül képpontban is lát-
juk az oszlop szélességét. Azonban ezzel sem vagyunk kisegít-
ve, hiszen nekünk igazán hasznos információ az lenne, ha az
oszlopszélességet a megszokott mértékegységben, azaz centi-
méterben illetve milliméterben látnánk, és adhatnánk meg. Saj-
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nos ezt nem tudjuk megtenni, a Microsoft Excelben pillanatnyi-
lag csak ez a két lehetõség áll a rendelkezésünkre (karakterek
száma illetve a képpontok száma).
Sormagasság megadása - kérjünk helyi menüt egy sorazonosító
fölött, majd kattintsunk a Sormagasság parancsra. A megjelenõ ab-
lakban látható egy szám, mely pontban mérve jelzi a sor magassá-
gát. Ezt írhatjuk át, ha a feladat úgy kívánja. Természetesen itt sem
túl barátságos az, hogy pontban kell megadnunk a sormagasságot.
Megjegyzem, hogy nem képpontról van szó, hanem a betûméret
nyomdai mértékegységérõl, tehát pontról, és nem képpontról van
szó. Alapesetben ez 12,75 pont, ha két sorazonosító közötti vízszin-
tes vonalon lenyomjuk az egér elsõdleges gombját, akkor képpont-
ban is láthatjuk a sormagasságot.
Elrejtés - kijelölt oszlopokat, illetve sorokat rejthetünk el. Ennek
hatására nem láthatók az oszlopok illetve sorok, de természetesen
a táblázatból nem törlõdnek. Sõt, a rejtett oszlopok és sorok cellái-
val mûveleteket is tudunk végezni. Kérjünk helyi menüt a kijelölt
oszlopok vagy sorok felett, majd válasszuk az Elrejtés parancsot.
Felfedés - az elõzõleg elrejtett oszlopok vagy sorok újra látható-
vá válnak ennek hatására.  Jelöljük ki azokat az oszlopokat vagy
sorokat, amelyek közrefogják az elrejtett oszlopokat illetve soro-
kat. Ezután kérjünk helyi menüt a kijelölés felett, és válasszuk a
Felfedés parancsot.

Mûveletek munkalapokkal és munkafüzetekkel

Az elõbbiekben láthattuk, hogy milyen mûveleteket tudunk végez-
ni adatokkal, cellákkal, sorokkal illetve oszlopokkal. Most ismerked-
jünk meg a munkalappal illetve a munkafüzettel végezhetõ alapvetõ
mûveletekkel. Kezdjük a munkalappal, vegyük sorra a vele végezhe-
tõ mûveleteket.

Törlés - kérjünk helyi menüt a törölni kívánt munkalap fül felett,
majd válasszuk a Törlés parancsot. Ha több munkalapot jelölünk
ki, akkor mindet törölni fogja az Excel. Amennyiben a munkalap
adatokat tartalmaz, egy figyelmeztetõ panel bukkan fel, melyen
aztán a Törlés gombra kattintva végrehajtódik a törlés.
Másolás - jelöljük ki a munkalapot, vagy munkalap tartományt,
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majd kérjünk valamelyik lap fülön helyi menüt. Ezután válasszuk
a Másolás vagy áthelyezés parancsot. A felbukkanó ablakban három
fontos dolgot adhatunk meg. Eldönthetjük, hogy melyik munkafü-
zetbe másoljuk a lapot (lapokat). Ha több munkafüzet is nyitva
van, akkor a Melyik munkafüzetbe mezõ melletti nyílra kattintva ki-
választhatjuk azt a munkafüzetet (esetleg új munkafüzet), ame-
lyikbe másolni szeretnénk. Ezután azt dönthetjük el, hogy a cél
munkafüzet melyik lapja elé (vagy a végére) kerüljön a másolt lap
(lapok). Végül alul, jelöljük be a Legyen másolat felirat mellett balra
található négyzetet.
Áthelyezés - ugyanaz, mint az elõbbi megoldás, csak ilyenkor nem
marad meg az eredeti lap a helyén. Ekkor ne jelöljük be a Legyen
másolat lehetõséget. Ha azonos munkafüzetben akarunk másolni,
vagy áthelyezni lapokat, akkor ezt egyszerûbben is megtehetjük.
Az egér elsõdleges gombjának lenyomva tartása mellett húzzuk a
lap fülét egy másik helyre, illetve másolás esetén tartsuk lenyom-
va a CTRL billentyût.
Átnevezés - kattintsunk duplán az átnevezni kívánt lap fülén, ír-
juk be az új nevet és üssünk ENTER-t. Természetesen, ha a lap fü-
lén helyi menüt kérünk, az Átnevezés parancs is jó.
Beszúrás - kérjünk helyi menüt egy munkalap fülön és válasszuk
a Beszúrás parancsot. A megjelenõ panelen válasszuk ki, hogy mi-
lyen típusú lapot szeretnénk beszúrni a munkafüzetünkbe (Munka-
lap, Diagram, MS Excel 4.0 makró, Nemzetközi makrólap,  MS Excel 5.0
párbeszédpanel). Alapesetben Munkalap típusú lapot szoktunk elhe-
lyezni. Annyi lapot tudunk egyszerre beszúrni, ahányat kijelöltünk
a beszúrás elõtt.
A következõkben azt beszéljük meg, hogy magával a munkafüzet-

tel milyen mûveletek végezhetõk. Ne felejtsük el, hogy a munkafüzet
tulajdonképpen egy fájl (a kiterjesztése .XLS). Ebbõl következõen
pontosan azokat a mûveleteket tudjuk végezni vele, mint bármilyen
másik fájllal. Vegyük ezeket sorra:

Létrehozás - induláskor az Excel létrehoz egy üres munkalapot, így ez-
zel nekünk nincs gondunk. Persze mi is tudunk azért munkafüzetet
létrehozni. Kattintsunk a Szokásos eszköztár Új dokumentum parancsá-
ra, és máris létrejött egy újabb munkafüzet. Ugyanezt a parancsot meg-
találhatjuk a Fájl menüben is, sõt billentyûparancs is van rá (CTRL+N).
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Mentés - amikor egy új munkafüzetet létrehozunk, még nincs rög-
zítve, ezért ha befejeztük a munkát (illetve munka közben is) min-
denképpen mentsük el. Ehhez kattintsunk a Fájl menü Mentés pa-
rancsára, majd a megjelenõ ablakban a Fájlnév mezõbe írjunk be
egy nevet, és kattintsunk a Mentés gombra. Alapesetben az aktuá-
lis felhasználó Dokumentumok mappájába menti a munkafüzetet az
Excel. Ha más helyre szeretnénk menteni, akkor fent, a Hely mezõ
melletti nyílra kattintva válasszunk meghajtót és mappát. Miután
már elmentettük a munkánkat, a továbbiakban bármilyen változás
esetén elég csak a Szokásos eszköztáron a Mentés ikonra kattinta-
nunk (vagy a CTRL+S billentyûkombinációt nyomjuk le).
Megnyitás - ha már van elmentett munkafüzetünk, és szeretnénk
valamelyiket módosítani, nyissuk meg. Ehhez kattintsunk a Szoká-
sos eszköztáron a Megnyitás ikonra (vagy a Fájl menü Megnyitás pa-
rancsára). A megjelenõ ablakban válasszuk ki a megfelelõ munka-
füzetet, ha kell, váltsunk meghajtót és mappát. Miután tehát kivá-
lasztottuk a kívánt munkafüzetet, kattintsunk a Megnyitás gombra.
Bezárás - ha végeztünk egy munkafüzet szerkesztésével, zárjuk be
a Fájl menü Bezárás parancsával.  Több munkafüzet egyidejû hasz-
nálata esetén az aktuális munkafüzet záródik be az elõzõ módon.
Ha viszont a Fájl menüben a Kilépés parancsot választjuk, akkor az
összes nyitott munkafüzet bezáródik. Természetesen elõször meg-
kérdezi tõlünk az Excel, hogy mentjük-e a változást, ha volt ilyen.
Átnevezés - ha egy névvel ellátott munkafüzetet más néven is el-
mentünk, akkor tulajdonképpen ezzel átnevezzük. Ehhez kattint-
sunk a Fájl menü Mentés másként parancsára, a megjelenõ ablakban
pedig írjuk be az új nevet, végül kattintsunk a Mentés gombra. Egy
másik módszer lehet a következõ. Kattintsunk a Szokásos eszköztár
Megnyitás ikonjára, majd a megjelenõ ablakban kérjünk helyi me-
nüt az átnevezni kívánt munkafüzet felett. A felbukkanó helyi me-
nüben pedig válasszuk az Átnevezés parancsot, írjuk be az új nevet
és nyomjuk le az ENTER billentyût. Természetesen az éppen nyi-
tott munkafüzetet nem lehet átnevezni.
Másolás - ha egy névvel ellátott munkafüzetet más néven is el-
mentünk, illetve ugyanazzal a névvel egy másik mappába ment-
jük, akkor tulajdonképpen egy másolatot készítettünk a fájlról. Az
igazi megoldás (másolás) azonban a következõ. Kattintsunk a Szo-
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kásos eszköztár Megnyitás ikonjára, majd kérjünk helyi menüt a
másolandó munkafüzet felett. A felbukkanó helyi menüben vá-
lasszuk a Másolás parancsot, utána keressünk egy másik mappát
valamelyik meghajtón, végül ebben a mappában egy üres helyen
ismét kérjünk helyi menüt, majd a Beillesztés parancsra kattintva
megtörténik a másolás.
Áthelyezés - ugyanaz, mint az elõbb tárgyalt másolás, csak a fájl
nem marad meg az eredeti helyen. A végrehajtás is az elõzõek sze-
rint történik, de az elsõ helyi menü kérésekor nem a Másolás pa-
rancsra kell kattintanunk, hanem a Kivágás parancsra.

Listák, ûrlapok

A listák és ûrlapok megkönnyítik számunkra az adatbevitelt, illet-
ve a táblázatokkal végzett mun-
kát. Nézzük meg tehát a Micro-
soft Excel ezen eszközeinek sze-
repét, használatát. Kezdjük a lis-
tával.

Lista - a Microsoft Excel listái
segítségével könnyebb a kapcso-
lódó adatcsoportok kezelése és
elemzése egy Excel munkalapon
belül. Ha egy tartományt lista-
ként adunk meg, a lista adatait a
listán kívüli adatoktól függetle-
nül kezelhetjük és elemezhetjük.
Csak a listában szereplõ adatokat
felhasználva például lehetõség van az oszlopok szûrésére, összegsor
hozzáadására vagy kimutatás készítésére. Egy munkalapon több lis-
ta is szerepelhet, ami nagyfokú rugalmasságot biztosít az adatok tet-
szõleges, jól elhatárolható és kezelhetõ csoportokba való rendezése-
kor (Megjegyzés: megosztott munkafüzetben nem lehet listát létrehoz-
ni. A lista létrehozása elõtt meg kell szüntetni a munkafüzet megosz-
tását). Excel lista létrehozásakor a lista szolgáltatásai és a szolgáltatá-
sokat támogató vizuális elemek könnyedén azonosíthatóvá és módo-
síthatóvá teszik a lista tartalmát. (1) A lista valamennyi oszlopfejében
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alapértelmezés szerint engedélyezve van az AutoSzûrõ, amely az ada-
tok gyors szûrésére és rendezésére szolgál. Természetesen, ha akar-
juk, akkor ki is kapcsolhatjuk az Adatok menü Szûrõ almenüjének
AutoSzûrõ parancsára kattintva. (2) A listát körülvevõ sötétkék sze-
gély jól láthatóan megkülönbözteti a listát alkotó cellák tartományát.
(3) A csillag jelet tartalmazó sor a beszúrási sor. Ha ebbe a sorba ada-
tokat írunk, azok automatikusan hozzáadódnak a listához, a listasze-
gély pedig tágul. (4) A listához összegsor (a lista olyan speciális sora,
amely a számadatokkal való munkát megkönnyítõ függvényeket tar-
talmaz) is adható. Ha az összegsor egy cellájába kattintunk, egy ösz-
szegzõ függvényeket tartalmazó legördülõ lista válik elérhetõvé. (5)
A lista méretét a listaszegély alsó sarkában található méretezõpont
húzásával lehet módosítani. A listák elõnyei: rendezhetjük emelkedõ
vagy csökkenõ sorrendbe, de egyéni rendezést is létrehozhatunk; úgy
is szûrhetjük, hogy csak a megadott feltételeknek megfelelõ adatok je-
lenjenek meg; végül a listán belül ugyanúgy lehet a cellákat formáz-
ni, mint egy munkalapon. Most nézzük meg, hogy a gyakorlatban
hogy hozunk létre egy listát. Jelöljük ki a listává átalakítani kívánt
adattartományt. Kattintsunk az Adatok menü Lista almenüjének Lista
létrehozása parancsára. Ha a kijelölt adatokhoz rovatfejek tartoznak,
jelöljük be a Lista rovatfejekkel jelölõnégyzetet, majd kattintsunk az OK
gombra. A listával kapcsolatos legáltalánosabb szolgáltatások elérhe-
tõk lesznek a Lista eszköztáron (ha a Lista eszköztár nem látható, kat-
tintsunk a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Lista parancsára). A
létrehozást követõen egy kék szegély azonosítja a listát. Az AutoSzûrõ
legördülõ listák automatikusan engedélyezettek lesznek a lista min-
den oszlopánál, és a program utolsó sorként a listához adja a beszú-
rási sort. Ha a Lista eszköztár Összegsor váltása gombjára kattintással
egy összegsort kívánunk a listához adni, az összegsor a beszúrási sor
alatt jelenik meg. Ha a listán kívül jelölünk ki egy cellát, sort vagy
oszlopot, a lista inaktívvá válik. Az inaktív listát kék szegély övezi, és
nem jeleníti meg a beszúrási sort, valamint az AutoSzûrõ legördülõ
listákat (a szegély nem jelenik meg, ha az Adatok menü Lista
almenüjének Inaktív listák szegélyének elrejtése parancsára kattintunk).
Mint azt már említettem, a Lista eszköztár segítségével a legáltaláno-
sabb mûveleteket tudjuk gyorsabbá tenni. Nézzük meg tehát a Lista
eszköztár parancsait.
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Lista - a lenyíló menüben beszúrhatunk illetve törölhetünk soro-
kat, oszlopokat (a Beszúrás és Törlés parancsokkal). Az aktív cellá-
hoz képest szúr be sort vagy oszlopot. Sort az aktív cellát tartalma-
zó sor fölé, oszlopot pedig az aktív cellát tartalmazó oszloptól bal-
ra. Törölni pedig az aktív cella sorát, illetve oszlopát fogja. A
Sorbarendezés paranccsal a listánkat rendezhetjük a megjelenõ pa-
nel segítségével. Ezen három szinten rendezhetünk emelkedõ,
vagy csökkenõ sorrendben kiválasztott oszlopokat. Az Ûrlap pa-
rancsra kattintva a listánkat ûrlap nézetben láthatjuk (lásd késõbb).
A Bezárás gombra kattintva léphetünk ki ebbõl a nézetbõl. A Lista
közzététele paranccsal egy megadott URL címre (WEB helyre) he-
lyezhetjük el a listánkat, persze csak akkor, ha ehhez megfelelõ jo-
gokkal és Internet kapcsolattal rendelkezünk. A Lista átméretezése
paranccsal megváltoztathatjuk a listánk tartományát. Szûkíthetjük
is és bõvíthetjük is azt. Egérrel egyszerûen jelöljük ki az új tarto-
mányt, a rovatfejeknek azonban ugyanabban a sorban kell lenniük.
Az Átalakítás tartománnyá parancs használatával a listánkat vissza-
állíthatjuk normál cellatartománnyá.
Összegsor váltása - ezzel a paranccsal be-, illetve kikapcsolhat-
juk az összegsort a lista alján. Az összegsor igen hasznos, ezért
ajánlatos bekapcsolva tartani. Ebben a sorban bármely oszlop
cellájába kattintva megjelenik egy lefelé mutató háromszög,
mely segítségével egy legördülõ menüt jeleníthetünk meg. Eb-
ben  különbözõ  függvények  közül  választhatunk,  melyekkel  az
aktuális oszlop elemeivel végezhetünk gyorsan mûveleteket.
Ezek a következõk: Nincs, Átlag, Darab, SzámDarab, Maximum,
Minimum, Összeg, Szórás, Variancia.
Diagram varázsló - erre kattintva a listánkból azonnal diagramot
(lásd késõbb) készíthetünk.
Lista nyomtatása - akkor kattintsunk rá, ha a listánk készen van, és
ki szeretnénk nyomtatni. Elõtte ellenõrizzük a nyomtatási képet
(lásd késõbb), hogy minden rendben van-e.
A listák áttekintése után térjünk rá az ûrlapokra. A Microsoft Excel

az alábbi típusú ûrlapok segítségével teszi lehetõvé adatok beírását
egy munkalaptartományba.

Adatûrlap - az Excel a tartományhoz beépített adatûrlapokat tud
készíteni. Az adatûrlap egy párbeszédpanel, amely egyszerre egy
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teljes rekordot jelenít meg. Az adatûrlapot rekordok felvételére,
módosítására, keresésére és törlésére használhatjuk. Az adatûrla-
pon valamennyi oszlop címkéje egyetlen párbeszédpanelen jele-
nik meg, mellettük egy-egy beviteli mezõvel. Ezekben új adato-
kat vihetünk be, egy cella tartalma alapján sorokat kereshetünk
ki, módosíthatjuk a létezõ adatokat, és sorokat törölhetünk a tar-
tományból. Akkor használjunk adatûrlapot, ha elegendõ szá-
munkra egy az oszlopokat tartalmazó ûrlap, és nincs szükség bo-
nyolultabb vagy egyéni funkciókra. Az adatûrlapok megkönnyí-
tik az adatbevitelt, segítségükkel gépelés nélkül írhatunk oszlo-
pokba adatokat például akkor, ha a tartomány összes oszlopa
nem fér el egyszerre a képernyõn.
Munkalapûrlapok - ha bonyolult vagy különleges adatbeviteli ûr-
lapra van szükségünk, hozzunk létre munkalapot vagy sablont ûr-
lapként való használatra, majd
az egyéni igények alapján ala-
kítsuk át a munkalapûrlapot.
Készíthetünk például költ-
ségelszámolási ûrlapot, ame-
lyet számítógéppel vagy kéz-
zel tölthetnek ki. Ezzel a mód-
szerrel az ûrlapot teljes mér-
tékben saját igényeink szerint
készíthetjük el. A munkalap-
ûrlapok akkor válnak hasz-
nunkra, ha ûrlapjainkról egye-
di nyomtatható másolatokat
szeretnénk készíteni.

Sablon - a felhasználó által készített munkafüzet, amely kiindu-
lási pontként használható más, hasonló munkafüzetek készíté-
séhez. Sablonokat munkafüzetekhez és munkalapokhoz egy-
aránt létrehozhatunk. A munkafüzetek alapértelmezett sablonja
a Munkafüzet.xlt, a munkalapok alapértelmezett sablonja pedig
a Munkalap.xlt fájl.

Adatûrlapot nagyon egyszerû létrehozni, ehhez jelöljünk ki egy
cellatartományt (maximum 32 oszlopból állhat). A tartományban le-
gyenek oszlop címkék és lehetõleg ne legyenek benne üres sorok. A

- 400 -

MICROSOFT EXCEL 2003

91. ábra: Excel adatûrlap



kijelölés után kattintsunk az Adatok menü Ûrlap parancsára, és már-
is ûrlapként látjuk a tartományt. Az ûrlap mezõi között a TAB billen-
tyûvel haladhatunk lefelé, a SHIFT+TAB billentyûkombinációval pe-
dig felfelé. A sorok (rekordok) között az ENTER billentyûvel hala-
dunk elõre, a SHIFT+ENTER segítségével pedig vissza. Természete-
sen az egérrel is megoldhatjuk az elõzõekben leírtakat. Az ûrlap jobb
oldalán lévõ gombokkal tudunk új rekordot (sort) felvenni, törölni és
a rekordok között elõre, illetve vissza váltani. Ha a Szûrõ gombra
kattintunk, a megjelenõ panelen üresek a mezõk. Ide írhatunk be fel-
tételeket, így a továbbiakban már csak az azoknak megfelelõ rekor-
dokat tudjuk kezelni az ûrlappal. Ha ismét a Szûrõ gombra kattin-
tunk, és kitöröljük a feltételeket, megszüntetjük a szûrést, így újra az
összes rekordot látjuk. Végül a Bezárás gombra kattintva visszaté-
rünk az Excel normál nézetére, azaz kilépünk az ûrlap nézetbõl.

Munkalapûrlapokat már jóval nehezebb kialakítani, így ezzel mi
nem foglalkozunk. Ha ilyenre van szükségünk, használjuk az Excel
beépített sablonjait, vagy szóljunk szakembernek. Persze magunk is
próbálkozhatunk, abból baj nem lesz. Ha úgy döntünk, hogy meg-
próbálunk ilyen ûrlapot készíteni, akkor kattintsunk a Nézet menü
Eszköztárak almenüjének Ûrlapok parancsára. Ekkor megjelenik az Ûr-
lapok eszköztár, melynek segítségével nekiláthatunk a munkának. A
rajta található gombok segítik a munkát, de azért nem árt beszerezni
egy Microsoft Excel 2003 részletes szakkönyvet. Az Excel sablonjait
sokkal egyszerûbb használni, ehhez kattintsunk a Windows START
menüjére (ezután esetlegesen a Minden program almenüre), majd az
Új office dokumentum parancsra. A megjelenõ ablakon válasszuk a
Mintatáblázatok fület, majd kattintsunk duplán a nekünk megfelelõ
sablonra. További sablonokat is letölthetünk a Microsoft Office
Online webhelyrõl.

Formázások, grafikai objektumok

A Microsoft Excel táblázatkezelõ program, de azért formázott szö-
vegeket, képeket és egyéb grafikus objektumokat is elhelyezhetünk
egy táblázatban. Tekintsük át a legfontosabb cellaformázásokat. Eh-
hez kattintsunk a Formátum menü Cellák parancsára. A megjelenõ ab-
lakban hat fül segíti a munkánkat.
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Szám - a Kategória mezõben kattintsunk egy elemre, és jelöljük ki a
számformátum meghatározásához szükséges beállításokat. A Min-
ta mezõben látható, hogy a kijelölt cellák hogy jelennek meg a ki-
választott formázással. Az Egyéni gombra kattintva egyénileg for-
mázhatjuk a számokat (lásd elõzõekben).
Igazítás - itt adhatjuk meg, hogy a cellában lévõ szám, vagy szö-
veg hogyan helyezkedjen el vízszintesen, illetve függõlegesen.
Alapesetben a számok jobbra, a szövegek balra és a logikai értékek,
illetve hibaértékek középre igazodnak a cellában vízszintes irány-
ban. Függõlegesen pedig alapesetben a cella aljához igazodik a
szöveg, vagy szám. Ezeket a beállításokat változtathatjuk meg az
igény szerint vízszintesen Balra, Jobbra, Középre, Kitöltve, Sorki-
zárt, A kijelölés közepére vagy Elosztva. Függõlegesen pedig Fent,
Középre, Lent, Elosztva vagy Sorkizárt. Behúzást is megadhatunk
karakterben mérve, ekkor a cella szélétõl számítva ennyi karakter-
rel kezdõdik beljebb a szöveg vagy szám. Az Elforgatás lehetõség-
gel a cella tartalmát tetszõleges szöggel (fokban mérve) elforgat-
hatjuk pozitív, illetve negatív irányba. Itt állíthatjuk be a függõle-
ges írásmódot is. Ha bekapcsoljuk a Sortöréssel több sorba lehetõsé-
get, akkor a cellán belül több soros szöveget is írhatunk. Alapeset-
ben az Excel egy cellába csak egy sort enged írni. Gyorsabban is
több sorra tördelhetjük a szöveget. Ehhez kattintsunk duplán a cel-
lára, így a cellán belül a kurzort az adott helyre visszük, és lenyom-
juk az ALT+ENTER billentyûkombinációt. Ezzel sortörést hoztunk
létre a cellán belül. A Lekicsinyítve, hogy beférjen lehetõséggel a cella
tartalmat tudjuk úgy méretezni, hogy beférjen a cellába. Természe-
tesen túl hosszú szöveget nem érdemes egy kis cellába bezsúfolni,
hiszen olvashatatlan lenne. Az oszlopszélesség növelésével a betû-
méretek automatikusan növekszenek, igazodnak a szélesebb cellá-
hoz. Természetesen az eredeti betûméretnél nagyobb nem lesz,
akármilyen szélesre is állítjuk az oszlopot. Ha több cellát jelölünk
ki, akkor a Cellák egyesítésével parancs bejelölésével egyetlen cella
lesz a kijelölt tartományból. Több tartományt is egyesíthetünk
egyidejûleg. Végül az Olvasási irány lehetõséggel választhatunk há-
rom eset közül: Szövegfüggõ, Balról jobbra, Jobbról balra. Termé-
szetesen ennek csak akkor van értelme, ha telepítve van a számító-
gépünkre egy olyan nyelv (pl. Japán), amelyben jobbról balra írnak.
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Betûtípus - itt a szokásos módon választhatunk betûtípust, stílust,
méretet, aláhúzást, betûszínt és különleges hatásokat (áthúzott, al-
só index, felsõ index). Természetesen a Formázás eszköztáron lévõ
ikonokkal is megtehetjük az alapvetõ szövegformázásokat. Kijelölt
cellára, tartományra, vagy cellán belüli szövegrészekre is alkal-
mazhatjuk a karakterformázásokat.
Szegély - válasszunk szegély Stílust, ha kell, akkor Színt, majd ad-
juk meg, hogy hová szeretnénk a szegélyt: Körül, Belül illetve
egyenként is megadhatjuk a szegély helyét (Balra, Jobbra, Fent,
Lent, Középen, Vízszintesen, Függõlegesen, Átlósan). Legegysze-
rûbben az egérrel jelölhetjük ki a szegély helyét, a mintaablakban
kattintsunk arra a helyre, ahová szegélyt szeretnénk tenni. Leven-
ni is ugyanígy tudjuk, kattintsunk rá ismét az egérrel. Adhatunk
egyetlen cellának, tartománynak, és több tartománynak is szegélyt,
ha elõtte kijelöltük azt.
Mintázat - alapvetõen két dolgot állíthatunk be, háttérszínt és min-
tázatot. A megjelenõ ablakban válasszunk egy színt, majd ha aka-
runk a Mintázat mezõben kattintsunk egy mintázatra (vízszintes
vonalas, függõleges vonalas, átló vonalas, átló keresztmintás, el-
fordított átló vonalas, stb.).
Védelem - a Zárolt lehetõséget bejelölve megakadályozhatjuk a ki-
jelölt cella módosítását, áthelyezését, átméretezését vagy törlését.
A cellák zárolásának csak akkor van hatása, ha a munkalap védett
(lásd késõbb). A Rejtett lehetõség pedig elrejti a képletet, így az a
cella kijelölésekor nem jelenik meg a szerkesztõlécen. Ennek is csak
akkor van hatása, ha a munkalap védett.
A Formátum menüben láthatjuk még a Sor és Oszlop almenüket.

Ezek segítségével beállíthatjuk a sormagasságot, illetve oszlopszéles-
séget, továbbá elrejthetjük vagy felfedhetjük a sorokat, oszlopokat
(lásd elõzõekben leírtak). A Lap almenü segítségével az aktuális lapot
átnevezhetjük, elrejthetjük illetve felfedhetjük. Ugyanitt a lap hátteré-
nek egy tetszõleges képet adhatunk meg, illetve a lapfül színét is sza-
bályozhatjuk (az Átnevezés, Elrejtés, Felfedés, Háttér, Lapfül színe paran-
csokkal). Az Automatikus formázás parancs igen hasznos lehet, ha egy
táblázatot gyorsan szeretnénk megformázni. Erre kattintva ugyanis
megjelenik egy ablak, ahol különbözõ minták közül választhatunk.
Az Egyebek feliratra kattintva további beállításokat tehetünk a kivá-
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lasztott mintával kapcsolatban (megadhatjuk, hogy mi tartozzon be-
le a formázásba). A Feltételes formázás parancsra kattintva, újabb érde-
kes és hasznos eszköz kerül a kezünkbe. A feltételes formázás olyan
formázás (például cellaárnyékolás vagy betûszín), amelyet az Excel
automatikusan használ a cellákhoz, ha a megadott feltétel igaz. A
megjelenõ Formázási feltételek ablakban az elsõ mezõ segítségével ad-
hatjuk meg, hogy a kijelölt cella értékére, vagy esetleg egy képlet ér-
tékére akarunk valamilyen feltételt megadni. A Cella értéke választása
esetén a következõ mezõben különbözõ lehetõségeket jelölhetünk
meg  (a következõk között van, nincs a következõk között, egyenlõ, nem
egyenlõ, nagyobb mint, kisebb mint, nagyobb vagy egyenlõ, kisebb vagy
egyenlõ), majd a választásunknak megfelelõen a következõ mezõben
(vagy mezõkben) beírhatunk egy számot (értéket), esetleg képletet
(egyenlõségjellel kezdve). Végül a Formátum gombra kattintva adhat-
juk meg a konkrét formázási feladatot, azaz választhatunk betûstí-
lust, aláhúzást, különleges hatást, betûszínt, szegélyt és mintázatot.
Ha az elsõ mezõben a Képlet értéke lehetõséget választjuk, akkor a
mellette lévõ mezõben szintén egy értéket, vagy egy újabb képletet
adhatunk meg (egyenlõségjellel kezdve). Ha a képlet értéke megfelel
a megadott feltételnek, akkor a Formátum gombra kattintva, hasonló-
an az elõzõekhez, megadhatunk egy formázási feltételt. További fel-
tételek megadásához kattintsunk a Hozzáadás gombra, majd ismétel-
jük meg az elõzõ lépéseket. Legfeljebb három feltételt adhatunk meg.
Ha egyik feltétel sem teljesül, a cellák megtartják eredeti formátumu-
kat. Habár a megadott feltételek közül több is teljesülhet, a Microsoft
Excel mindig csak az elsõ, igaz feltételhez kapcsolódó formátumot al-
kalmazza. A Törlés gombra kattintva pedig törölhetjük valamelyik fel-
tételt, vagy akár mind a hármat. Ehhez jelöljük be a megjelenõ ablak-
ban a törölni kívánt feltételt (feltételeket), és kattintsunk az OK gomb-
ra. A Formátum menü utolsó almenüje a Stílus menü. Ha erre kattin-
tunk, a megjelenõ ablakban elõször választhatunk a beépített stílusok
közül: Ezres, Ezres [0], Normál, Pénznem, Pénznem [0] és Százalék.
Természetesen a kijelölt cellára, cellatartományra vonatkozik ez a be-
állítás is. Miután választottunk a beépített stílusok közül, megadhat-
juk a stílus tartalmát, azaz szabályozhatjuk, hogy mi kerüljön bele a
stílusba (szám, igazítás, betûtípus, szegély, mintázat, védelem). A Mó-
dosítás gombra kattintva egyéni ízlés szerint finomíthatjuk a kiválasz-
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tott stílust. Ekkor, az elõzõekben már tárgyalt, Cellák formázása ablak
bukkan fel. A Törlés gombra kattintva pedig az aktuális stílus törlõ-
dik, és visszaáll a Normál stílus (alapeset). Természetesen az Excel új-
raindítása után ismét megtaláljuk az összes beépített stílust. Végül
nézzük meg, mire való az Egyesítés gomb. Az újonnan létrehozott stí-
lusok csak abban a munkafüzetben használhatók, melyben létrehoz-
tuk azokat - a stílust az aktuális munkafüzetbe menti az alkalmazás,
és más munkafüzetekben nem fog megjelenni. Lehetõség van azon-
ban a stílusok más munkafüzetekbõl való másolására, és más munka-
füzetek stílusaival való egyesítésére is. Az egyesítés nagyszerû lehe-
tõség, ám érdemes óvatosan bánni vele. Ha vannak azonos nevû stí-
lusok abban a munkafüzetben, melybe stílusokat egyesítünk, az új
stílusok felülírhatják az e munkafüzetben már meglévõ stílusokat, és
a módosított stílus lesz alkalmazva az egész munkafüzetben. Nyissuk
meg a forrásmunkafüzetet (melybõl másolni szeretnénk a stílusokat)
és a célmunkafüzetet (amelybe másolni kívánjuk a stílusokat). Vált-
sunk a célmunkafüzetre, majd kattintsunk a Formátum menü Stílus
almenüjének Egyesítés gombjára. A Stíluslapok listában jelöljük ki a
forrásmunkafüzet nevét, és kattintsunk az OK gombra. Az Excel a
forrásmunkafüzet minden stílusát a célmunkafüzetbe másolja. Ha a
forrás- és a célmunkafüzet azonos nevû formázási stílusokat is tartal-
maz, figyelmeztetõ üzenet jelenik meg, és eldönthetjük, hogy szeret-
nénk-e egyesíteni az azonos nevû stílusokat. Az Igen gombra kattint-
va a stílusok egyesítése megtörténik, és a forrásmunkafüzetbõl szár-
mazó stílusok lesznek érvényesek a teljes munkafüzetben. Vigyázat,
a Visszavonás paranccsal nem vonhatók vissza az egyesítés következ-
ményei. Gondoljuk át, hogy biztosan szeretnénk-e a forrásmunkafü-
zet összes stílusát a célmunkafüzetbe másolni. Célszerû továbbá tö-
rölni a nem kívánt stílusokat az egyesítés elõtt.

Most térjünk át a grafikus objektumok használatára, hiszen
ezekkel további esztétikai hatásokat tudunk elérni. Ezen túlmenõ-
en az is elképzelhetõ, hogy nem csupán szépség miatt alkalma-
zunk grafikus objektumot, hanem azért, mert valóban szükség
van rá a tartalom szempontjából is. Grafikus objektumokat a Be-
szúrás menü Kép almenüjének segítségével helyezhetünk el egy
munkalapon. Itt hat lehetõség közül választhatunk, nézzük meg
egyenként ezeket.
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ClipArt - elõre elkészített rajzok, melyeket a Microsoft Office  2003
csomag tartalmaz, illetve a Media Content CD feltelepítése után to-
vábbi, több száz képpel egészül ki. Nevét a következõképpen ma-
gyarázhatjuk: Clip (médiafájl, mely lehet kép, hang, animáció vagy
videó) illetve Art (mû, rajz). Kattintsunk tehát a Beszúrás menü Kép
almenüjének ClipArt parancsára. Ennek hatására a dokumentu-
munk mellett, jobb oldalon megjelenik a ClipArt ablak. Felül há-
rom mezõt találunk, alatta a mintaablak látszik, végül lent találjuk
a Klipek rendezése parancsot, a ClipArt a Microsoft Office Online web-
helyen parancsot és a Tanácsok a klipek kereséséhez lehetõséget. Az el-
sõ mezõ a keresési mezõ, ide írhatjuk be azt a szöveget, amilyen
képet akarunk kerestetni (pl. madár). Ezután, a Keresés feliratra
kattintva a Word megkeresi és a mintaablakban megjeleníti azokat
a képeket, amelyek megfelelnek a beírt szövegnek. Ha nem talál
ilyen képeket, akkor azt ki is írja nekünk. Az elõzõ példa (madár)
alapján megjeleníti az összes madárral kapcsolatos képet. Ha vala-
melyik kép megfelel ezek közül, akkor a mintaablakban egyszerû-
en kattintsunk duplán a képre, és máris a munkalapra kerül. A má-
sodik mezõben a keresés helyét állíthatjuk be, alapesetben ez a
Minden gyûjteményben keresés. Ha lenyitjuk a mellette lévõ nyilat,
akkor láthatjuk, hogy négy keresési hely közül választhatunk: Min-
denütt, Saját gyûjtemény, Office gyûjtemény és Gyûjtemények a weben.
Az egyes lehetõségeket úgy választhatjuk ki, hogy az elõttük lévõ
négyzetet kipipáljuk, vagy nem. Ezután a Keresés feliratra kattint-
va, már csak az adott helyen keres képeket a Word. Természetesen
célszerû az alapesetet hagyni, azaz, a Mindenütt lehetõséget. Csak
akkor változtassuk ezt meg, ha mindenképp szükséges. A harma-
dik, Eredmény mezõben azt állíthatjuk be, hogy a keresés után mi-
lyen fájlokat mutasson meg a Word a mintaablakban. Ha változtat-
ni akarunk az alapeseten, akkor szintén megtehetjük a mellette lé-
võ nyíl lenyitásával. Most öt lehetõséget állíthatunk be: Minden mé-
diafájl (ez az alapeset), ClipArt, Fényképek, Mozgóképek, Hangok. Itt
már van értelme megváltoztatni a beállításokat, hiszen lehet, hogy
a madarakról csak a fényképeket szeretném látni. Elõfordulhat,
hogy nincs határozott elképzelésünk arról, hogy milyen képet sze-
retnénk beilleszteni a dokumentumunkba, ekkor nem kerestetünk
semmit, hanem végignézzük a képeket, vagy azok egy részét.
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Ilyenkor kattintsunk alul, a Klipek rendezése feliratra. Ekkor megje-
lenik egy ablak, melyben bal oldalon kiválaszthatjuk azt a gyûjte-
ményt, amelynek a képeit szeretnénk nézegetni. A név elõtt balra,
a + illetve a - jelekkel választhatunk gyûjteményt, és azon belül pe-
dig kategóriát. A jobb oldali mintaablakban pedig láthatjuk a képe-
ket. Ha valamelyik megfelel, egérrel fogjuk meg (tartsuk lenyom-
va az elsõdleges egérgombot) és húzzuk a munkalap megfelelõ he-
lyére, végül engedjük el (engedjük fel az egér elsõdleges gombját).
Ezután zárjuk be az ablakot a szokásos módon, a jobb felsõ sarká-
ban lévõ X-re kattintva. Érdekes lehetõség a ClipArt a Microsoft
Office Online webhelyen parancs. Erre kattintva, aktív Internet kap-
csolat esetén csatlakozunk a Microsoft Office megfelelõ oldalára.
Itt további ClipArt képeket választhatunk, ezeket Gyûjtõkosárba te-
hetjük, végül adott helyre letölthetjük. Végül a Tanácsok a klipek ke-
reséséhez feliratot választva egy súgó segít minket az esetleges
problémáink megoldásában. A beillesztett képet természetesen for-
mázhatjuk, méretezhetjük, változtathatunk a helyzetén, illetve be-
állíthatjuk a szöveg körbefuttatásának stílusát is. Ezekrõl késõbb
lesz szó, miután megbeszéltük a többi beszúrási lehetõséget is.
Fájlból - ha a számítógépünkön vannak olyan képeink, amelyeket
lapolvasóról, fényképezõgéprõl vagy az Internetrõl helyeztünk el
valamilyen meghajtó tetszõleges mappájában, akkor ezeket is fel-
használhatjuk a dokumentumunkban. Kattintsunk a Beszúrás me-
nü Kép almenüjének Fájlból parancsára. A megjelenõ ablak segítsé-
gével keressük meg a képet. Válasszunk meghajtót és mappát, ha
szükséges, végül kattintsunk a megfelelõ képre. Az ablak Hely me-
zõje melletti nyilat lenyitva válthatunk meghajtót és mappát. Alap-
esetben a fájlneveket látjuk, így nem biztos, hogy tudjuk a hozzá-
tartozó kép tartalmát. Célszerû tehát a Nézetek ikon melletti nyilat
lenyitni, és a Miniatürök parancsra kattintani. Ezután már egy map-
pában látjuk a képeket, így könnyebb eldönteni, hogy melyik kép
kell a dokumentumba. Ha a képre duplán kattintunk, azonnal be-
kerül a munkalapba, ahol aztán formázhatjuk a késõbbiek szerint.
Képolvasóból vagy fényképezõgépbõl - gyõzõdjünk meg arról,
hogy eszközünk TWAIN (platformfüggetlen csatolószabvány, amely
segítségével képolvasók, digitális fényképezõgépek és állókép-digita-
lizáló kártyák által szolgáltatott elektronikus képeket olvashatunk be
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a számítógépen), vagy WIA (Windows Image Acquisition - digitális
fényképezõgépeket és képolvasókat támogató eszközillesztõ felület,
mely IEEE 1394 típusú DV videokamerákból és USB alapú
webkamerákból is képes állóképeket fogadni) kompatibilis, és csatla-
koztatva van a számítógéphez. Ellenõrizzük azt is, hogy telepítettük-
e a TWAIN szabványt vagy a WIA szolgáltatást támogató eszköz-
szoftvert. Helyezzük a képet a képolvasóba. Kattintsunk a Beszúrás
menü Kép almenüjére, majd a Képolvasóból vagy fényképezõgépbõl pa-
rancsra. Ha egynél több eszköz van a számítógéphez csatlakoztatva,
az Eszköz csoportban jelöljük ki azt, amelyiket használni szeretnénk. A
következõ lehetõségek közül választhatunk. Ha képolvasót jelöltünk
ki és az alapértelmezett beállításokkal szeretnénk beolvasni a képet,
képernyõn való megjelenítéshez válasszuk a Webes minõség, nyomta-
táshoz a Nyomtatási minõség lehetõséget, majd kattintsunk a Beszúrás
gombra a kép beolvasásához. Ha nem képolvasót jelöltünk ki (hanem
például digitális fényképezõgépet), illetve egyéni beállításokat szeretnénk
megadni a kép beolvasása elõtt, kattintsunk a Speciális beszúrás gombra,
majd kövessük a használt eszköz leírásában található utasításokat. Meg-
jegyzem, egyes képolvasóknál elõfordulhat, hogy a Beszúrás gomb
nem érhetõ el, mert a képolvasó szoftver nem támogatja az automati-
kus képdigitalizálást. Ilyenkor használjuk a Speciális beszúrás gombot.
Alakzatok - az alakzatok elõre elkészített, alapvetõ formák, példá-
ul négyszögek, körök, különféle vonalak és összekötõk, nyilak,
folyamatábrajelek, csillagok, szalagok, valamint képfeliratok. Kat-
tintsunk a Beszúrás menü Kép almenüjének Alakzatok parancsára. A
felbukkanó Alakzatok ablakon ikonok segítségével Vonalakat, Ösz-
szekötõket, Egyszerû alakzatokat, Nyilakat, Folyamatábrákat,
Csillagokat és szalagokat, Képfeliratokat és További alakzatokat
készíthetünk a munkalapunkon. Ehhez kattintsunk a megfelelõ
ikonra, válasszunk alakzatot, majd az egér elsõdleges gombjának
lenyomva tartása mellett húzzuk az egérkurzort a munkalapon,
végül engedjük fel az egér gombját. Természetesen bármelyik alak-
zatot másolhatjuk, mozgathatjuk, törölhetjük, méretezhetjük és
formázhatjuk a szokásos módon. A formázáshoz kérjünk helyi me-
nüt az alakzaton (egér másodlagos gombjával), majd válasszuk az
Alakzat formázása parancsot. A megjelenõ ablakban a Színek és vona-
lak, Méret, Védelem, Jellemzõk és a Web fülek segítségével formázhat-
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juk az aktuális alakzatot kedvünk szerint. Ezeket a füleket ponto-
san úgy kell használni, mint ahogyan azt a Microsoft Word 2003 fe-
jezetben megismertük, a grafikus objektumok formázásakor (lásd
elõzõ fejezet). Azért tekintsük át röviden a fülek használatát:

Színek és vonalak - kitöltési és vonal színt állíthatunk be, illetve
megadhatjuk a vonal stílusát, vastagságát és szaggatottságát. Nyíl
vagy összekötõ esetén további paramétereket adhatunk meg.
Meghatározhatjuk a kezdõ illetve vég alakot és méretet, összekö-
tõnél pedig az összekötõ jellegét (egyenes, könyök, görbített).
Méret - az alakzat méretét és elforgatásának szögét szabályoz-
hatjuk. A magasságot illetve szélességet centiméterben is, és szá-
zalékban is megadhatjuk. Rögzíthetjük a méretarányt, így az át-
méretezés során nem torzul az eredeti alakzatunk.
Védelem - zárolhatjuk az alakzatot, de csak akkor hatásos, ha a
lap védett (lásd a következõkben). Alapesetben az alakzatok zá-
roltak, tehát ha védett a lap, akkor nem lehet formázni, másolni,
áthelyezni és törölni õket. Ha kivesszük a pipát a Zárolt felirattól
balra lévõ kis négyzetbõl, akkor viszont a lap védelem bekapcso-
lása esetén is ez az objektum szerkeszthetõ, formázható marad.
Jellemzõk - itt azt szabályozhatjuk, hogy az alakzat a cellákhoz
képest hogyan helyezkedjen el, illetve hogy nyomtatható le-
gyen, vagy sem. Az elhelyezésre három lehetõség közül választ-
hatunk, melyek a következõk:

Áthelyezés és átméretezés a cellákkal együtt - ha az alakzatot köz-
refogó cellatartományt áthelyezzük, átméretezzük, az alakzat
is áthelyezõdik, illetve megváltozik a mérete.
Áthelyezés a cellákkal, de a méret marad - az elõzõekben leírtak
szerint az alakzat új helyre kerül, de a mérete nem változik,
hiába növeljük meg mondjuk az oszlopszélességet.
Az objektum helye és mérete nem változik - ebben az esetben az
alakzatnak sem a helye, sem a mérete nem változik meg.

Web - a weblapokat megtekintõk közül néhányan kikapcsolják a
mozgóképek és az ábrák megjelenítését, mert így gyorsabban
tudnak böngészni a weben. Lehetõségünk van arra, hogy az áb-
rák helyén megjelenõ helyettesítõ szöveget, valamint a mozgó-
képek helyén megjelenõ szöveget és képet adjunk meg. Ha az
ábrák és a mozgóképek megjelenítése engedélyezve van, a he-
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lyettesítõ szöveg néhány böngészõben a mozgókép vagy az áb-
ra letöltése közben jelenik meg. A Helyettesítõ szöveg mezõbe ír-
juk be a kívánt feliratot. A szöveg bármilyen hosszú lehet, né-
hány webböngészõ azonban csak korlátozott számú karakter
megjelenítésére képes.

Az alakzatok másolása, áthelyezése illetve törlése legegyszerûbben a
helyi menü segítségével történhet. Kérjünk tehát helyi menüt egy
alakzat fölött, majd válasszuk a megfelelõ parancsot (Másolás, Kivágás,
Beillesztés). Ennél is gyorsabb megoldás, ha egérrel egyszerûen odébb
húzzuk (áthelyezés), a CTRL billentyû lenyomva tartása mellett egér-
rel odébb húzzuk (másolás) illetve ha a Delete gombbal töröljük.
WordArt - elõre elkészített hatásokkal létrehozott szöveges objek-
tumok, amelyeken további formázást alkalmazhatunk. Kattint-
sunk a Beszúrás menü Kép almenüjének WordArt parancsára, majd
a megjelenõ ablakban válasszunk stílust. Kattintsunk az OK gomb-
ra, írjuk be a szöveget, válasszunk betûtípust, méretet és stílust, vé-
gül ismét kattintsunk az OK feliratra. Máris megjelenik képként a
díszes szövegünk, melyre szintén a kép formázásánál tanultak ér-
vényesek (helyi menüt kérünk felette, majd WordArt formázása pa-
rancs). Ha viszont egyet rákattintunk, akkor megjelenik a WordArt
eszköztár, melynek ikonjaival könnyen és gyorsan formázhatjuk,
alakíthatjuk a feliratunkat. Amennyiben nem jelenne meg a
WordArt eszköztár, kapcsoljuk be (Nézet menü, Eszköztárak
almenü, WordArt parancs).
Szervezeti diagram - ezzel a lehetõséggel hierarchikus kapcsolato-
kat ábrázoló diagramokat hozhatunk létre, így ábrázolhatjuk pél-
dául az egy vállalaton belüli osztályvezetõk és alkalmazottak vi-
szonyát. Szervezeti diagramok hozzáadásakor vagy módosítása-
kor a diagram körül rajzterület jelenik meg, amelyet egy nyomta-
tásban láthatatlan, méretezõ pontokkal méretezhetõ keret vesz
körbe. Ha több helyre van szükségünk a munkához, a diagramot
méretezõ parancsokkal méretezhetjük, a rajzterület határvonalait a
diagramhoz közelebb húzva pedig csökkenthetjük a felesleges te-
rület méretét. A Szervezeti diagram fõbb egységei a következõk:

Felettes alakzat - szervezeti diagramban az alkalmazott (példá-
ul a beosztott vagy munkatárs), illetve asszisztens alakzatok fö-
lött elhelyezkedõ, és azokkal összekötött alakzat.
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Asszisztens alakzat - olyan alakzat a szervezeti diagramban,
amely szögletes összekötõvel csatlakozik a fölötte lévõ alakzat-
hoz. Ez az alakzat a felettes alakzat beosztott alakzatai fölé kerül.
Beosztott alakzat - szervezeti diagramban olyan alakzat, amely
a felettes (vezetõ) alá kerül.
Munkatárs alakzat - olyan alakzat a szervezeti diagramban,
amely egy másik, ugyanahhoz a felettes (vagy vezetõ) alakzat-
hoz csatlakozó alakzat mellett található.

Kattintsunk tehát a Beszúrás menü Kép almenüjének Szervezeti
diagram parancsára. Ennek hatására megjelenik a Szervezeti diag-
ram eszköztár, és a munkalapon egy szervezeti diagram. Ezen
egyelõre két szint látható, a felsõ szinten egy, míg az alatta lévõ
szinten három alakzatot találunk. Az alakzatokba kattintva szö-
vegeket írhatunk be. A Szervezeti diagram eszköztáron lévõ gom-
bokkal alakzatokat szúrhatunk be, elrendezést szabályozha-
tunk, illetve kijelölhetünk szintet, ágat, asszisztenseket és össze-
kötõ vonalakat. Természetesen mielõtt egy újabb alakzatot szúr-
nánk be, jelöljük ki azt az alakzatot, amelyikhez képest egy Be-
osztott, Asszisztens vagy Munkatárs alakzatot akarunk elhelyez-
ni. Ezután kattintsunk az Alakzat beszúrása feliratra, majd vá-
lasszunk alakzatot. Ha a diagram elrendezését szeretnénk meg-
változtatni, akkor pedig kattintsunk az Elrendezés feliratra. A le-
nyíló menübõl válasszuk ki a számunkra megfelelõ elrendezést
(Szokásos, Mindkét oldalra nyíló, Balra nyíló, Jobbra nyíló, Automa-
tikus elrendezés). A Kijelölés feliratra kattintva pedig kijelölhe-
tünk a szervezeti diagramunkon egy szintet, ágat, asszisztense-
ket vagy összekötõ vonalakat. Elõtte azonban jelöljünk ki egy
alakzatot a szervezeti diagramban, és utána kattintsunk vala-
melyik kijelölésre. Ha például a Szint parancsra kattintunk, ak-
kor az elõzõleg kijelölt alakzat szintjén lévõ összes alakzatot je-
lölhetjük ki. Ha pedig az Ág parancsot választjuk, akkor a kije-
lölt alakzatból nyíló összes alakzatot tudjuk kijelölni. További
formázásokat végezhetünk, ha a szervezeti diagram egy üres te-
rülete felett (ne egy alakzat felett) helyi menüt kérünk (az egér
másodlagos gombjának megnyomásával) és a Szervezeti diagram
formázása parancsra kattintunk. Ezután a felbukkanó ablakon
hét fül segíti a formázást, lássuk most ezeket:
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Betûtípus - a diagramunkon szereplõ feliratok betûtípusát, stílu-
sát, méretét, színét, aláhúzását és különleges hatásokat (áthú-
zott, felsõ index, alsó index) állíthatjuk be.
Igazítás - a diagramon szereplõ szöveget igazíthatjuk víz-
szintesen (balra, középre, jobbra, sorkizárt, elosztva), illetve
függõlegesen (fent, középre, lent, sorkizárt, elosztva). Sza-
bályozhatjuk még az írásirányt, így megadhatunk függõle-
ges, függõlegesen lentrõl felfelé, függõlegesen fentrõl lefelé
és normál irányt.
Színek és vonalak - kitöltési és vonal színt állíthatunk be, illetve
megadhatjuk a kitöltõszín átlátszóságát százalékosan, a vonal
stílusát, vastagságát és szaggatottságát.
Méret - a szervezeti diagram méretét szabályozhatjuk. A magas-
ságot illetve szélességet centiméterben is, és százalékban is meg-
adhatjuk. Rögzíthetjük a méretarányt, így az átméretezés során
nem torzul a diagramunk.
Védelem - zárolhatjuk a diagramot, de csak akkor hatásos, ha a
lap védett (lásd a következõkben). Alapesetben a diagramok zá-
roltak, ha viszont kivesszük a pipát a Zárolt felirattól balra lévõ
kis négyzetbõl, akkor a lap védelem bekapcsolása után is szer-
keszthetõ, formázható marad a diagramunk.
Jellemzõk - itt azt szabályozhatjuk, hogy a diagram a cellákhoz
képest hogyan helyezkedjen el, illetve hogy nyomtatható le-
gyen, vagy sem. Az elhelyezésre három lehetõség közül választ-
hatunk, melyek a következõk:

Áthelyezés és átméretezés a cellákkal együtt - ha a diagramot köz-
refogó cellatartományt áthelyezzük, átméretezzük, a diagram
is áthelyezõdik, illetve megváltozik a mérete.
Áthelyezés a cellákkal, de a méret marad - az elõzõekben leírtak
szerint a diagram új helyre kerül, de a mérete nem változik,
hiába növeljük meg mondjuk az oszlopszélességet.
Az objektum helye és mérete nem változik - ebben az esetben a di-
agramnak sem a helye, sem a mérete nem változik meg.

Web - a weblapokat megtekintõk közül néhányan kikapcsolják a
mozgóképek és az ábrák megjelenítését, mert így gyorsabban
tudnak böngészni a weben. Lehetõségünk van arra, hogy az áb-
rák helyén megjelenõ helyettesítõ szöveget, valamint a mozgó-
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képek helyén megjelenõ szöveget és képet adjunk meg. Ha az
ábrák és a mozgóképek megjelenítése engedélyezve van, a he-
lyettesítõ szöveg néhány böngészõben a mozgókép vagy az áb-
ra letöltése közben jelenik meg. A Helyettesítõ szöveg mezõbe ír-
juk be a kívánt feliratot. A szöveg bármilyen hosszú lehet, né-
hány webböngészõ azonban csak korlátozott számú karakter
megjelenítésére képes. Alapesetben itt a Szervezeti diagram szö-
veg található, ezt adja meg automatikusan az Excel.

Természetesen saját grafikus objektumokat, rajzokat is elhelyezhe-
tünk a munkalapunkon. Ezeket az elõzõ fejezetben (Microsoft Word
2003) leírtak szerint tudjuk létrehozni, elhelyezni. A Rajz eszköztárat
itt is ugyanúgy kell bekapcsolni és használni.

Cella-, lap-, és munkafüzetvédelem

A különbözõ védelmekkel az a célunk, hogy megakadályozzuk
egy cella, munkalap vagy munkafüzet módosítását, törlését, áthelye-
zését, átméretezését, stb. Ezzel elkerülhetjük a véletlen, vagy szándé-
kos adattörléseket, így az igazán fontos táblázataink, adataink bizton-
ságban vannak. A cellák védelme csak akkor mûködik, ha elõször a
munkalapot tesszük védetté. Ehhez kattintsunk az Eszközök menü Vé-
delem almenüjének Lapvédelem parancsára. A megjelenõ Lapvédelem
ablakban hagyjuk bejelölve A munkalap és a zárolt cellák védelme szö-
vegtõl balra elhelyezkedõ kis négyzetet. Az alatta lévõ mezõbe írjuk
be a védelem feloldásához szükséges jelszót. Ezt követõen a Minden
felhasználónak engedélyezve mezõben jelöljük ki azokat a mûveleteket,
amelyeket megengedünk a felhasználóknak. Természetesen minél ke-
vesebb dolgot engedélyezünk, annál védettebb a munkalapunk. Ha a
lapvédelmet fel akarjuk oldani, kattintsunk ismét az Eszközök menü
Védelem almenüjére, majd a Lapvédelem feloldása parancsra. Írjuk be a
jelszót, és kattintsunk az OK gombra.

Ha az egész munkafüzetet szeretnénk védeni, kattintsunk az Esz-
közök menü Védelem almenüjének Füzetvédelem parancsára. Ha a mun-
kafüzet szerkezetét szeretnénk megvédeni, vagyis megakadályozni
az abban lévõ munkalapok áthelyezését, törlését, elrejtését, felfedését,
átnevezését és új munkalapok beszúrását, jelöljük be a Felépítés négy-
zetet. Ha az ablakokat szeretnénk megvédeni úgy, hogy a munkafü-
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zet megnyitásakor azok mindig azonos pozícióban és mérettel jelen-
jenek meg, jelöljük be az Ablak négyzetet. Ha a munkafüzet védelmé-
nek eltávolítását szeretnénk megakadályozni, akkor adjunk meg egy
jelszót, kattintsunk az OK gombra, majd a megerõsítéshez írjuk be is-
mételten a jelszót.

Munkafüzet fájl megtekintés vagy szerkesztés elleni védelméhez
válasszuk a Fájl menü Mentés másként parancsát. A megjelenõ ab-
lakban kattintsunk az Eszközök menü Beállítások parancsát. Végez-
zük el a következõ mûveletek egyikét vagy mindkettõt. Ha azt sze-
retnénk, hogy a felhasználók a munkafüzetet csak jelszó megadása
esetén tekinthessék meg, írjunk be egy jelszót a Jelszó betekintéshez
mezõbe, majd kattintsunk az OK gombra. Ha azt szeretnénk, hogy
a felhasználók a munkafüzet módosítását csak jelszó megadása ese-
tén menthessék, írjunk be egy jelszót a Jelszó a módosításhoz mezõbe,
majd kattintsunk az OK gombra. Amikor a program kéri, a jelsza-
vak megerõsítéséhez írjuk be ismét azokat. Kattintsunk a Mentés
gombra. Amikor a program kéri, a létezõ munkafüzet felülírásához
kattintsunk az Igen gombra.

Végül foglalkozzunk a cellavédelemmel. Hozzunk létre egy táblá-
zatot egy munkalapon. Jelöljük ki azokat a cellákat, vagy tartományo-
kat, melyeket védelemmel szeretnénk ellátni. Ezután kattintsunk a
Formátum menü Cellák parancsára, majd a megjelenõ ablakon a Véde-
lem fülre. Itt két lehetõségünk van, Zárolhatjuk vagy Elrejthetjük a kije-
lölt cellákat, tartományokat. Bármit is választunk, csak akkor mûkö-
dik, ha ezután a lapot védelemmel látjuk el, az elõzõkben leírtak sze-
rint. Ha például a munkalap összes cellájáról levesszük a zárolást
(alapesetben zárolt minden cella), a kijelölt cellákat viszont zárolttá
tesszük, akkor a munkalapvédelemmel el tudjuk érni, hogy a zárolt
cellákat nem tudjuk kijelölni, a többi cellát pedig igen.

Diagramok használata

A diagram voltaképpen a munkalap adatainak képi megjelenítése,
amelyen egyetlen pillantással értékeket hasonlíthat össze vagy tren-
deket állapíthat meg. A diagramok szemléletesek, megkönnyítik a fel-
használó számára az adatok összehasonlítását, a trendek, a szabály-
szerûségek átlátását. Nem kell a munkalapon többoszlopnyi számot
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elemeznünk, hanem egyetlen pillantással áttekinthetjük, hogy a ne-
gyedévenkénti értékesítés csökken-e vagy emelkedik, vagy a tényle-
ges értékesítés hogyan aránylik a tervezetthez.

Diagramot külön lapon, vagy pedig beágyazott objektumként a
munkalapon hozhatunk létre. A diagramot weblapként is közzéte-
hetjük. A diagram létrehozásához elõször töltsük ki a munkalapot a
szükséges adatokkal. Ezután jelöljük ki az adatokat, majd a Diagram
varázsló segítségével válasszunk diagramtípust, és adjuk meg a kí-
vánt beállításokat. A Diagram eszköztár segítségével készíthetünk
egyszerû diagramot is, melyet utólag igény szerint alakíthatunk ki.
A kimutatásdiagram, amely az adatok interaktív összegzése diag-
ramformátumban, másképpen készül, mint a szokásos Microsoft
Excel diagram. A kimutatásdiagramon különbözõ részletszinteket
jeleníthetünk meg, vagy a mezõket és elemeket más helyre húzva át-
rendezhetjük a diagramot. A diagram a munkalap azon adataihoz
kapcsolódik, amelyekbõl létrejött, és a munkalap adatainak változá-
sait folyamatosan követi. Ismerkedjünk meg egy pár diagramhoz tar-
tozó alapfogalommal.

Adatjelölõ - sáv, terület, pont, körcikk vagy más szimbólum egy di-
agramon, amely egy munkalapcelláról származó adatpontnak
vagy értéknek felel meg. A diagram egymáshoz kapcsolódó adat-
jelölõi adatsort alkotnak. Minden adatjelölõ a munkalap egy-egy
számát jelöli. Az ugyanolyan mintájú adatjelölõk adatsort képvi-
selnek. Az adatsor a diagramon ábrázolt összefüggõ adatpontok
csoportja. A diagram adatsorai különbözõ, a diagram jelmagyará-
zatában megtalálható színekkel vagy mintázatokkal rendelkeznek.
Egy diagramon egy vagy több adatsor ábrázolható. A kördiagra-
mokon csak egyetlen adatsor van.
Fõ rácsvonal - a Microsoft Excel a munkalapadatokból hozza létre
a diagramot. A diagramok rácsvonalai a diagramra illeszthetõ vo-
nalak, amelyek megkönnyítik az adatok megtekintését és értékelé-
sét. A rácsvonalak a tengelyek osztásjeleitõl kiindulva végighúzód-
nak a rajzterületen. A fõ rácsvonalak a tengely fõ intervallumait je-
lölik. Segédrácsok megjelenítésével a fõ rácsvonalak közötti inter-
vallumokat jelölhetjük.
Kategórianevek - az Excel a munkalap adatainak oszlop- és sorazo-
nosítói alapján nevezi el a kategóriatengelyeket.
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A diagram adatsorainak elnevezése - az Excel a munkalapadatok
oszlop- és sorazonosítóit az adatsorok elnevezésére használja. Az
adatsor nevek a diagram jelmagyarázatában olvashatók. A jelma-
gyarázat egy szövegdoboz, amely a diagram adatsoraihoz vagy
kategóriáihoz rendelt mintázatokat és színeket mutatja.
Diagramfeliratok - ha az egérmutatót egy diagramelem fölé visz-
szük, megjelenik az adott elem neve. Ha például az egérmutatót a
jelmagyarázat fölé helyezzük, a Jelmagyarázat szót tartalmazó diag-
ramtipp jelenik meg.
Diagramot létrehozhatunk külön diagramlapon (a munkafüzet

olyan lapja, amely csak diagramot tartalmaz) vagy a munkalap be-
ágyazott diagramjaként (külön munkalap helyett az adatokat tartal-
mazó munkalapra helyezett diagram). A diagram azonban minden-
képpen a munkalap forrásadataihoz kötõdik, ezért a munkalap ada-
tainak frissítésekor a diagram is módosul. A diagramlap a munkafü-
zet saját lapnévvel rendelkezõ külön lapja. Diagramlapot akkor cél-
szerû használni, ha nagy, vagy összetett diagramokat a munkalap
adataitól elkülönítve szeretnénk megtekinteni, vagy ha a munkala-
pon több helyre van szükségünk. A beágyazott diagramot a program
grafikus objektumnak tekinti, melyet a munkalap részeként ment. A
beágyazott diagramokat akkor célszerû használni, ha a munkalap
adataival együtt szeretnénk egy vagy több diagramot megjeleníteni
vagy nyomtatni. Befejezésül nézzük meg tehát, hogyan tudunk egy
diagramot konkrétan létrehozni, formázni és módosítani.

Jelöljük ki a táblázatunkban azokat az adatokat, amelyekbõl diag-
ramot szeretnénk készíteni. Ezután kattintsunk a Beszúrás menü Diag-
ram parancsára (vagy a Szokásos eszköztár Diagram varázsló ikonjára).
A megjelenõ ablakban válasszunk diagram típust az Alaptípusok vagy
a Felhasználói típusok közül. Az alaptípusból 14, míg a felhasználói tí-
pusból 20 darab beépített diagram típus áll a rendelkezésünkre. Nem
lehet panaszra okunk, hiszen összesen 34 féle típus közül választha-
tunk. Sõt, az alaptípusoknál további altípusok közül választhatunk,
tehát meg több lehetõségünk van a saját ízlésünknek, és a feladat kö-
vetelményeinek megfelelõ diagram kiválasztására. Miután kiválasz-
tottunk egy , meg is nézhetjük, hogy milyen lesz. Ehhez kattintsunk a
Minta megjelenítéséhez tartsa lenyomva feliratra, és valóban, tartsuk le-
nyomva az egér elsõdleges gombját. Így, a felette lévõ mintaablakban
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láthatjuk a választásunkat. A felhasználói típusoknál egybõl látjuk az
eredményt, így ott nincs ilyen lehetõség. Nos, ha választottunk, kat-
tintsunk a Tovább gombra. A következõ ablakban két fület látunk, az
Adattartomány és az Adatsor füleket. Ezen a lapon tehát a forrásadato-
kat szabályozhatjuk az elõbb említett fülekkel.

Adattartomány fül - ha a Diagram varázsló elindítása elõtt kijelöl-
tük az adatokat, akkor az Adattartomány mezõben már láthatjuk a
tartományt. Ha viszont nem jelöltünk még ki adatokat, akkor kat-
tintsunk bele az Adattartomány mezõbe, majd az egér segítségével
jelöljük ki a táblázatunknak azt a részét, amibõl diagramot szeret-
nénk készíteni. A mezõ jobb szélén levõ kis ikonra kattintva átme-
netileg kicsinyíthetjük a párbeszédpanelt, ha újra az ikonra kattin-
tunk, ismét látszik a teljes párbeszédpanel. A Sorokban illetve Osz-
lopokban lehetõségek bejelölésével megadhatjuk, hogy az adatsor a
munkalap soraiból, vagy oszlopaiból származzon.
Adatsor fül - itt egy mintaablakban látjuk az éppen aktuális diag-
ramunkat, alatta pedig négy mezõ segítségével szabályozhatjuk a
diagramunkat. Az Adatsorok mezõben megtekinthetjük a meglévõ
adatsor nevek listáját. A Hozzáadás és az Eltávolítás feliratokra kat-
tintva új adatsort adhatunk a diagramhoz, illetve törölhetünk adat-
sorokat a diagramról. A diagram adatsorainak hozzáadása és eltá-
volítása nem befolyásolja a munkalap adatait. Egy adatsornak ad-
hatunk nevet, ha a Név mezõbe kattintunk, és beírunk egy új nevet.
Az adatsor értékét is megváltoztathatjuk, ha az Értékek mezõbe kat-
tintunk, és egérrel a táblázatunkban egy új tartományt kijelölünk.
A Név vagy az Értékek mezõbe történõ adatbevitelkor nem adódik
adat a munkalaphoz. Végül alul, A kategóriatengely (x) feliratai me-
zõben egy nevet adhatunk a kategória tengelynek.
Miután itt is végeztünk, kattintsunk ismét a Tovább gombra. A kö-

vetkezõ ablak a Diagram beállítások ablak. Most hat fül segítségével
szabályozhatjuk a diagramunkat.

Címek - itt adhatunk címet a diagramnak, a kategóriatengelynek
(x) és az értéktengelynek (z). Kattintsunk a megfelelõ mezõbe,
majd írjuk be a kívánt címet.
Tengelyek - itt megjeleníthetjük vagy elrejthetjük a diagram el-
sõdleges tengelyeit. A kategóriatengely megjelenítésére három
lehetõségünk van:
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Automatikus - az adatokat az alapértelmezett kategóriatenge-
lyen jeleníthetjük meg akkor is, ha az adat dátum formátumú.
Kategória - az adatokat az alapértelmezett kategóriatengelyen
jeleníthetjük meg akkor is, ha az adat dátum formátumú.
Idõosztás - az adatokat idõskála tengelyen jeleníthetjük meg ak-
kor is, ha az adat nem dátum formátumú. Az idõskála osztásje-
lei az x tengelyen a legkisebb és legnagyobb idõegység között
egyenletesen elosztásúak.

Rácsvonalak - megjeleníthetjük, illetve elrejthetjük a Fõ vezetõ-
rácsokat és a Segédrácsokat a Kategóriatengelyen és az Értéktenge-
lyen. További lehetõségként bejelölhetjük a 2D falak és rácsvona-
lak felirat mellett lévõ kis négyzetet. Ilyenkor tulajdonképpen
kikapcsoljuk a térhatást.
Jelmagyarázat - szabályozhatjuk, hogy legyen jelmagyarázat,
vagy  sem.  Ha  igen,  akkor  hol  jelenjen  meg:  Lent,  Sarokban,
Fent, Jobbra vagy Balra.
Feliratok - itt állíthatjuk be, hogy az adatokhoz tartozzon felirat,
vagy sem. Ha igen, akkor pedig mi legyen a felirat: Adatsor neve,
Kategória neve, Érték, Százalék, Buborék mérete. Az Elválasztó me-
zõben megadhatjuk, hogy az adatok feliratai hogy legyenek elvá-
lasztva. Választhatunk az elérhetõ beállítások közül, vagy megad-
hatunk egyéni elválasztót is. A Jelmagyarázat-jel bekapcsolásával a
diagram adatfeliratai mellett megadott formátumú és színû ma-
gyarázatjeleket helyezhetünk el.
Adattábla - az Adattábla látszik megjelölésével az adatsorok értéke-
it a diagram alatt egy táblázatban jeleníthetjük meg. Ez a lehetõség
nem érhetõ el kör-, xy (pont), perec-, buborék-, sugár- és felületdi-
agram esetén. A Jelmagyarázat-jel látszik bekapcsolásával pedig az
ábrázolt sorokra vonatkozó megadott formátumú és színû magya-
rázatjeleket jeleníthetünk meg a táblázat adatfeliratai mellett.
Miután végeztünk az elõbbi beállításokkal, kattintsunk a Tovább

gombra. Elérkeztünk az utolsó lépéshez, a diagram helyét adhatjuk
meg. Két lehetõség közül választhatunk, melyet általában a feladat
jellege dönt el.

Új munkalapon - jelöljük be az Új munkalapon választógombot,
majd írjuk be az új diagramlap nevét az Új munkalapon mezõbe, így
a diagramot új diagramlapra helyezhetjük.
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Objektumként itt - jelöljük be az Objektumként itt választógombot,
majd kattintsunk egy lapnévre az Objektumként itt mezõben, majd
az OK gombra, így a diagramot beágyazott objektumként helyez-
hetjük a munkalapra. A beágyazott diagramot húzzuk a munkala-
pon a kívánt helyre.
Az elõzõekben megbeszéltük, hogy egy diagramot hogyan készí-

tünk el. Most tekintsük át röviden, hogy milyen lehetõségeink van-
nak egy diagram formázására. Ha tehát kész a diagramunk, jöhet a
formázás (amennyiben szükség van rá). Jobban járunk, ha a diagra-
munkat új lapra helyezzük, mert így nagyobb hely áll rendelkezésre,
tágasabb, áttekinthetõbb a diagram. Ezenkívül több adat jeleníthetõ
meg a nagyobb helyen. A formázást alapvetõen három eszköz segíti:
Diagram eszköztár, Diagram menü és a helyi menü.

Diagram eszköztár - ha rákattintunk a munkalapon a beágyazott
diagramra, vagy a Diagram lapra (alapesetben a Diagram1 fül,  a
Munka1, Munka2, ... fülek mellett), azonnal megjelenik ez a lebegõ
eszköztár. Ha mégsem, akkor kattintsunk a Nézet menü, Eszköztá-
rak almenüjének Diagram parancsára. Nos, balról jobbra haladva a
következõ ikonok segítik a diagramunk formázását, szerkesztését.
Az elsõ a Diagramobjektumok mezõ, a mellette lévõ nyílra kattintva
kijelölhetjük, hogy a diagramunk mely részét akarjuk alakítani.
Miután választottunk egy formázni kívánt diagram részt (objektu-
mot), kattintsunk egyet a tõle jobbra lévõ Formázás ikonra. Az ak-
tuális objektum formázása felirat jelenik meg, mikor fölé visszük
az egeret. Ezután a felbukkanó ablak segítségével formázhatjuk,
szerkeszthetjük az adott diagramrészt. Természetesen a megjelenõ
ablakban lévõ formázási lehetõségek a választott diagram résztõl
nagymértékben függenek. Ezért nem is tudunk általános, egyfor-
ma megoldásról beszélni. Azonban magyarul van minden, így
nem okozhat problémát a különbözõ formázások elvégzése. A leg
általánosabb, ismertebb diagram részek a következõk: Diagramte-
rület, Értéktengely, Kategóriatengely, Adatsortengely, Rajzterület, Adat-
sor, Jelmagyarázat, Diagramcím, Fal, Padlószint, Sarkok. Az utolsó há-
rom objektumról természetesen csak háromdimenziós (3D) diagra-
mok esetén beszélhetünk. A következõ ikon a Minták ikon, ennek
segítségével megváltoztathatjuk a diagramunk típusát. Lenyitjuk a
mellette lévõ nyilat, majd választunk egy másik típust. Ilyen típu-
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sok a Területdiagram, 3D területdiagram, 3D felületdiagram, Sávdiag-
ram, 3D sávdiagram, Sugárdiagram, Oszlopdiagram, 3D térbeli oszlop-
diagram, Buborékdiagram, Grafikon, Szalagdiagram, Pontdiagram, Kör-
diagram, Tortadiagram, Perecdiagram, Hengerdiagram, Kúpdiagram és
Piramis diagram. Ha valamelyikre rákattintunk, azonnal megválto-
zik a diagramunk kinézete (típusa). A következõ ikonnal, a Jelma-
gyarázat ikonnal elhelyezhetünk, illetve levehetünk jelmagyaráza-
tot a diagramunkról. Jobbra tõle, az Adattábla ikonnal pedig megje-
leníthetjük a diagram forrásául szolgáló adatokat a diagramon,
táblázatos elrendezésben. A következõ két ikonnal, a Soronként il-
letve az Oszloponként ikonokkal pedig megadhatjuk, hogy a diag-
ramhoz szükséges adatsor a munkalap soraiból, vagy oszlopaiból
származzon. Végül, az utolsó két ikonnal bizonyos diagram része-
ket forgatni tudunk az óramutató járásával megegyezõen, illetve
ellentétesen. Ezek általában címek, vagy valamilyen feliratok.
Diagram menü - ha kijelöljük a munkalapon beágyazott diagra-
mot, vagy az új lapon (Diagram1) lévõ diagramot, akkor az Excel fõ
menüjében felbukkan egy újabb menüpont, a Diagram menüpont.
Itt az elõzõekhez hasonló formázásokat tehetünk, de vannak kis
különbségek is. Alapvetõen hét almenü segíti a munkánkat. A Min-
ták almenüre kattintva felbukkan a Diagramtípus ablak, ahol meg-
változtathatjuk a diagramunk típusát. A Forrásadat almenü segítsé-
gével megváltoztathatjuk a diagramunk tartalmát. A munkalapon
lévõ táblázatból új adatokat jelölhetünk ki, így tulajdonképpen
más diagramot készíthetünk (természetesen csak akkor, ha erre fel-
tétlenül szükség van, mondjuk elrontottuk a diagramot). A Diag-
ram beállításai almenüvel pedig megjelenik a Diagrambeállítások ab-
lak. Itt a Címeket, Jelmagyarázatot és a Feliratokat formázhatjuk, szer-
keszthetjük. A következõ almenü a Hely almenü. Ennek segítségé-
vel a diagram helyét változtathatjuk meg. Ha például egy külön
munkalapon volt a diagramunk, és az Objektumként itt lehetõséget
választjuk, akkor a diagramlap megszûnik, és a diagramunk átke-
rül a megadott munkalapra. Az Adatsor hozzáadása almenüvel bõ-
víthetjük a diagramunkat. Kattintsunk rá, majd egérrel jelöljünk ki
újabb adatokat a táblázatból, végül kattintsunk az OK gombra. A
Trendvonal felvétele almenüvel trendvonalat helyezhetünk el a diag-
ramon. A trendvonalak adatsorok trendjeinek (irányainak) grafi-
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kus megjelenítésére használt vonalak (egy emelkedõ vonal példá-
ul növekvõ értékeket jelöl). A trendvonalakat az elõrejelzési prob-
lémák tanulmányozásánál, az úgynevezett regresszió analízisnél
használjuk. Végezetül a Térhatás almenüvel háromdimenziós (3D)
diagramok esetén különbözõ térbeli beállításokat végezhetünk.
Szabályozhatjuk a Rálátás, Távlat és az Elforgatás szögét. A Derékszö-
gû tengelyek lehetõség bejelölésével pedig egy 3D-s derékszögû ko-
ordináta-rendszerben helyezhetjük el a diagramunkat.
Helyi menü - az elõzõ két pontban tárgyalt összes formázási lehe-
tõség leggyorsabb elérése. Általában is igaz, hogy minden Win-
dows alapú felhasználó programban célszerû a helyi menüt hasz-
nálni, hiszen csak azok a menüpontok jelennek meg, amelyeket a
képernyõ adott helyén el lehet végezni. Így van ez a diagramnál is.
Vigyük az egérkurzort (a nyíl hegyét) arra a diagram részre, ame-
lyet formázni szeretnénk, majd kérjünk felette helyi menüt (nyom-
juk le az egér másodlagos gombját). A megjelenõ menüben pedig
válasszuk azt a lehetõséget, amire éppen szükségünk van. Ezeket
már ismerjük, az elõzõkben leírtakból. Az én javaslatom, hogy
minden esetben a legjobb megoldás a helyi menü használata.
Gyors, és csak azokat a mûveleteket kínálja fel, amelyeket azon a
területen el lehet végezni.

Importálás, exportálás

Az adatok Excelbe importálása az Adatok menü Külsõ adatok impor-
tálása, majd az Adatok beolvasása parancsát választva megjelenõ Adat-
forrás kijelölése párbeszédpanel felhasználásával a legtöbb adatforrás-
ból elvégezhetõ. Az Adatkapcsolat varázsló, amely az Adatforrás kijelö-
lése párbeszédpanelen az Új adatforrás gombra kattintva indítható el,
olyan külsõ adatkapcsolatokból is lehetõvé teszi az importálást, ame-
lyek az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen nem állnak rendelke-
zésre. Ezen források közé tartoznak az OLE DB (Object Linking and
Embedding for Databases, egy összetevõkre épülõ adatbázis-architektú-
ra, amely hatékony hálózat- és internet hozzáférésével számos adat-
forrás típust elérhet, például relációs adatokat, levelezési és szöveg-
fájlokat, valamint táblázatokat) adatforrások és minden olyan adat-
forrás, amelyet a rendszergazda biztosít. Az Adatkapcsolat varázsló-
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ban az adatok szûrésére vagy egységesítésére nincs lehetõség. Az
Adatkapcsolat varázsló alapértelmezés szerint OLE DB szolgáltatókon
keresztül végzi el az adatimportálást. Az eredményként keletkezõ
.odc (Office Data Connection) fájlok az Internet Explorer programban
nyithatók meg és Excel, Notepad valamint egyéb Microsoft Office al-
kalmazásokban szerkeszthetõk, ha a fájl nem mutat OLAP adatfor-
rásra (On-Line Analytical Processing, nagyméretû adatbázisok szerve-
zésének egyik módja. Az OLAP adatbázisokat úgy alakították ki,
hogy az adatok visszakeresése és elemzése egyszerûbb legyen a ki-
mutatások készítésekor). Az Adatkapcsolat varázsló segítségével az
adatszolgáltatónak nevezett adatforráshoz is hozzáférhetünk. Az
adatszolgáltató egy Windows SharePoint Services kiszolgálóra telepített
web szolgáltatás, amely lehetõvé teszi az adatokhoz való kapcsoló-
dást és az adatok lekérdezését. Az adatszolgáltató használatához az
ügyfélalkalmazás, például az Excel, HTTP (HTTP, ez az internetes
protokoll az adatok weben való továbbítását teszi lehetõvé. Lehetõvé
teszi továbbá, hogy a felhasználó egy ügyfélprogram segítségével
megadjon  egy  URL-címet,  vagy  egy  hivatkozásra  kattintson,  s  így
szöveget, képeket, hangokat vagy más digitális adatokat töltsön le
egy web kiszolgálóról) protokollon keresztül egy lekérdezés kérelmet
küld a Windows SharePoint Services kiszolgálón mûködõ adatszolgál-
tatónak. Az adatszolgáltató a kérelmet elküldi az adatforrásnak, majd
a válaszként érkezett adatokat XML (Extensible Markup Language)
formátumban visszaküldi az ügyfélalkalmazásnak. Az adatok adat-
szolgáltatótól történõ importálásakor az Excel program a munkala-
pon automatikusan létrehoz egy adatokhoz kötött XML-listát. Az
adatokhoz kötött XML-lista munkalaphoz való hozzáadása után az
adatok frissítéséhez, a lekérdezés módosításához vagy az XML-
listához társított XML-megfeleltetések tulajdonságainak beállításá-
hoz használhatjuk az Adatok menü XML almenüjének parancsait
vagy a Lista eszköztárat. A Windows SharePoint Services alapértelme-
zett telepítése a SharePoint listák adataihoz történõ kapcsolódást lehe-
tõvé tevõ adatszolgáltatót tartalmazza. A SharePoint webhely rend-
szergazdája telepítheti a Microsoft Office kijelzõket és web összetevõ-
ket, amelyek segítségével Microsoft SQL Server és Microsoft Business
Solutions adatforráshoz köthetõ további adatszolgáltatókat adhatunk
hozzá. A Microsoft Office kijelzõk és web összetevõk telepítõprog-
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ramja a Microsoft Office Online Letölthetõ anyagok webhelyrõl sze-
rezhetõ be.

Most nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogyan is importálunk
(hozunk be) egy állományt. Leggyakrabban szöveges állományt,
excel táblát vagy access adattáblát (lásd késõbbi fejezet) importálunk.
Kattintsunk tehát az Adatok menü Külsõ adatok importálása
almenüjének Adatok beolvasása parancsára. A megjelenõ Adatforrás ki-
jelölése ablakban a Hely mezõ melletti nyilat lenyitva, keressük meg az
importálandó állományt. Kattintsunk a megfelelõ meghajtó, megfele-
lõ mappájában lévõ fájlra, majd a Megnyitás gombra. Ezután, attól
függõen, hogy milyen típusú fájlt importálunk, egy varázsló (pl. szö-
veges fájl esetén a Szövegbeolvasó varázsló), kérdésekkel végigvezet
minket a beolvasás folyamatán. A választások után mindig a Tovább
feliratra kattintsunk, végül pedig a Befejezés gombbal zárhatjuk le az
importálást. Ha Excel munkafüzetet, vagy Access adatbázist importá-
lunk, akkor ki kell választanunk azt a táblát, amelyiket a fájlból im-
portálni szeretnénk. Szöveges fájl importálása esetén több lépésbõl áll
a folyamat, nézzük ezeket a lépéseket:

1. lépés - jelöljük be a Tagolt választógombot, ha a szövegfájl eleme-
it tabulátorok, kettõspontok, pontosvesszõk vagy más karakterek
tagolják. Ha a szövegfájl összes eleme azonos hosszúságú, jelöljük
be a Fix széles választógombot. Írjuk be a sor számát A beolvasás el-
sõ sora mezõbe a beolvasni kívánt adatok elsõ sorának megadásá-
hoz. A fájl eredete legördülõ listában válasszuk ki a szövegfájl for-
mátumát. A párbeszédpanel megtekintési részén látható, hogy mi-
ként fog kinézni a szöveg a munkalap oszlopaiba tagolva.
2. lépés - adjuk meg a párbeszédpanel Határoló jelek csoportjában
az adatokat tagoló karaktert. Ha az nem szerepel a csoportban, je-
löljük be az Egyéb jelölõnégyzetet, majd írjuk be utána a karaktert
a beszúrási pontot tartalmazó mezõbe. Ezek a beállítások nem ér-
hetõk el, ha az elõzõ lapon a Fix széles lehetõséget választottuk. Je-
löljük be az Egymást közvetlenül követõ határolók egynek számítanak
négyzetet, ha az adatmezõk között több karakterbõl álló vagy
többféle egyéni határoló jelek találhatók. Válasszuk ki a Szövegjelö-
lõ listában azt a szimbólumot, amely a szövegnek számító adatsor
elejét és végét jelzi. A Megtekintés mezõ azt mutatja, hogyan fog ki-
nézni a szöveg a munkalap oszlopaiba tagolva.
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3. lépés - kattintsunk az Irányított gombra a szövegfájlon belüli ti-
zedesek és ezresek elválasztására szolgáló jelek meghatározásá-
hoz. Ha a fájlt a Microsoft Excel segítségével nyitjuk meg, ezek az
elválasztó jelek megegyeznek az adott országra vonatkozó területi
beállítások között megadott jelekkel (Windows Vezérlõpult). A
Megtekintés mezõben jelöljünk ki egy oszlopot. Ezután Az oszlop
adattípusa csoportban kattintsunk arra az adattípusra, amelyet az
átalakított szöveg kijelölt oszlopára alkalmazni szeretnénk. Ha vá-
lasztottunk adattípust, az oszlopfejléc a Megtekintés mezõben meg-
jeleníti az alkalmazott típust. Ha a Dátum választógombot jelöljük
be, válasszunk hozzá dátumtípust a Dátum listában. Ha azt szeret-
nénk, hogy egy adott oszlopot ne olvasson be a program a szöveg-
fájl beolvasásakor, jelöljük ki az adott oszlopot a Megtekintés mezõ-
ben, majd jelöljük be Az oszlop kihagyása (átlépése) választógombot.
Az exportálás adatok más szoftverek vagy hardverek általi beolva-

sásra, feldolgozásra alkalmas formátumban történõ kimentése. Az ex-
portálás az állomány-átalakítás folyamata a jelen program által hasz-
nált formátumból úgy, hogy azt más program is használni tudja. Ezek
figyelembevételével tehát az exportálás nem más, mint egy más for-
mátumban való mentés. Hozzunk létre tehát egy Microsoft Excel
munkafüzetet, majd kattintsunk a Fájl menü Mentés másként paran-
csára. A megjelenõ ablakban válasszunk egy meghajtót és egy map-
pát a menteni kívánt fájlnak (a Hely mezõ melletti nyílra kattintva), de
csak akkor, ha nem az alapértelmezett Dokumentumok mappába akar-
juk menteni az állományt. A Fájlnév mezõbe írjunk be egy nevet, az
alatta lévõ Fájltípus mezõben pedig válasszuk ki azt a fájlformátumot,
amibe exportálni szeretnénk a munkafüzetünket. A fájltípus sokféle
lehet, például Weblap, Szöveg (tabulátorral tagolt), Microsoft Excel
munkalap, Microsoft Excel munkafüzet, dBASE, XML-adatok, stb.
Miután választottunk fájlformátumot, kattintsunk a Mentés gombra.

Nyomtatás

Ha elkészültünk egy Microsoft Excel munkafüzettel, akkor elõfor-
dulhat, hogy papíron is szeretnénk azt látni. Ekkor ki kell alakítanunk
a nyomtatási képet, majd a számítógépünkre telepített nyomtatók va-
lamelyikének segítségével máris kinyomtathatjuk munkánkat. Ter-
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mészetesen a nyomtatás néha kompromisszumokkal jár, ugyanis túl
nagy táblázatot érthetõ okok miatt nem tudunk például egy A4-es pa-
pírra nyomtatni (egyszerûen nem fér rá annyi sor, és oszlop). Ekkor
meg kell adnunk nyomtatási területeket, amelyek kiférnek jól látható-
an a papírra. Ha a táblázatunk kifér egy A4-es papírra, akkor is cél-
szerû nyomtatási területként kijelölni az egész táblázatot, ugyanis így
könnyebb vele bánni, a nyomtatási képet kialakítani.

Ezek után térjünk rá a konkrét nyomtatás menetére. Tehát jelöljük
ki a táblázatunkat, vagy a táblázat azon részét, melyet nyomtatni
szeretnénk. Ha a táblázatunkból több, nem összefüggõ tartományt
jelölünk ki, akkor azok külön-külön új lapra kerülnek, függetlenül
attól, hogy lenne-e még hely az elsõ lapon, vagy sem. Ezután kattint-
sunk a Fájl menü Nyomtatási terület almenüjének Nyomtatási terület ki-
jelölése parancsára. Még nem nyomtathatunk, hiszen azt sem tudjuk,
hogy hogy néz ki a papíron a munkánk. Most kattintsunk a Fájl me-
nü (vagy a Szokásos eszköztár) Nyomtatási kép parancsára. A megjele-
nõ képernyõn látjuk az aktuális oldalt úgy, ahogyan az majd a papí-
ron lesz a nyomtatás után (tehát a valós helyzetet). A fent látható me-
nüvel végezhetjük el a különbözõ formai, elhelyezési feladatokat.
Bal oldalt, a Következõ és az Elõzõ gombokkal  lapozhatjuk  a  doku-
mentumot, ha több oldalas. A Nagyítás gomb a teljes oldalas és a na-
gyított megjelenítés közötti átkapcsolást végzi. A megjelenítési mód
nem érinti a nyomtatási méretet. A mûvelet a megjelenített lapra kat-
tintással is végrehajtható. A teljes oldalas nézetben a monitor felbon-
tásától függõen bizonyos grafikus elemek (például vékony szegé-
lyek) nem láthatók. A következõ gomb a Nyomtat gomb,  mely  a
nyomtatási beállítások megadását és a kijelölt munkalapok nyomta-
tását teszi lehetõvé. Ha erre kattintunk, megjelenik a Nyomtatás ab-
lak, ahol nyomtatót választhatunk, megadhatjuk a nyomtatandó ol-
dalakt (Mind, Rész), a példányszámot, mi kerül nyomtatásra (A kije-
lölt terület, A teljes munkafüzet, A kijelölt munkafüzetlapok, Lista) és a le-
válogatást is megadhatjuk. A leválogatással több példány nyomtatá-
sa esetén rendezhetjük a számozott oldalakat. A második példány el-
sõ lapjának nyomtatása elõtt egy teljes példányt nyomtathatunk. Ha
pedig a Tulajdonságok feliratra kattintunk, az aktuális nyomtató beál-
lításait adhatjuk meg (ezt inkább bízzuk szakemberre, ha valami
gondunk van, akkor szóljunk a rendszergazdának egy munkahe-

- 425 -

MICROSOFT EXCEL 2003



lyen). A következõ menüpont a nyomtatási kép képernyõjén a Beállít
menü. Ha erre kattintunk, a nyomtatott oldalak beállítását tudjuk
szabályozni. Megjelenik az Oldalbeállítás ablak, ahol négy fül segítsé-
gével végezhetjük el a különbözõ beállításokat:

Oldal - a Tájolás lehetõséggel választhatjuk a fekvõ vagy az álló
beállítást. A Nagyítással megadhatjuk a munkalap vagy a kijelö-
lés nagyítását vagy kicsinyítését nyomtatáskor, annak érdeké-
ben, hogy a nyomtatandó rész ráférjen a megadott számú oldal-
ra. Kattintsunk a Legyen választógombra,  majd  adjuk  meg  a
megfelelõ számokat az oldal szélességét és magasságát megha-
tározó mezõkben. A papír szélességének kitöltéséhez és a szük-
séges számú oldal használatához írjunk 1-et az oldal széles me-
zõbe, és hagyjuk üresen az oldal magas mezõt. A Papírméret me-
zõben válasszunk egy méretet (például A4 vagy A3) a doku-
mentum vagy a boríték nyomtatásához. A Minõség mezõben vá-
lasszuk ki az aktív munkalap megfelelõ minõségû nyomtatásá-
hoz szükséges felbontást. A felbontás a nyomtatott oldal hossz-
egységében megjelenõ pontok számát (dpi) jelöli. A nagyobb
felbontás a finom felbontást támogató nyomtatók esetén jobb
minõséget eredményez. Az Elsõ oldalszám mezõben válasszuk az
Automatikus beállítást, ha 1-es számmal (ha a nyomtatás az elsõ
oldalnál tart), illetve a következõ számmal (ha a nyomtatás nem
az elsõ oldalnál tart) szeretnénk kezdeni az oldalszámozást. Ha
nem 1-es számmal szeretnénk kezdeni az oldalak számozását,
adjuk meg a kívánt számot.
Margók - adjuk meg a margóra vonatkozó beállításokat, és ellen-
õrizzük az eredményt a Minta mezõben. Adjuk meg a Felsõ, Alsó,
Bal és Jobb mezõkben az adatok és a nyomtatott lap széle közötti tá-
volságot. Az Élõfej és Élõláb mezõkben adjuk meg az oldal teteje és
az élõfej, illetve az oldal alja és az élõláb közötti távolságot. A tá-
volságnak a margónál kisebbnek kell lennie, hogy az élõfej és az
élõláb ne legyen átfedésben az adatokkal. Az Igazítás az oldal köze-
pére mezõkben, ha az adatokat a margók között középre szeret-
nénk igazítani, jelöljük be a Függõlegesen, a Vízszintesen vagy mind-
két jelölõnégyzetet.
Élõfej és élõláb - egyéni élõfej létrehozásához kattintsunk egy be-
épített élõfejre az Élõfej mezõben. Ha az Egyéni élõfej gombra kattin-
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tunk, akkor formázhatjuk és szerkeszthetjük. Egyéni élõláb létre-
hozásához kattintsunk egy beépített élõlábra az Élõláb mezõben,
majd ha szerkeszteni akarjuk, akkor az Egyéni élõláb gombra. Ter-
mészetesen, nem muszáj a beépített élõfejek és élõlábak közül vá-
lasztani, egybõl rákattinthatunk az Egyéni élõfej vagy az Egyéni élõ-
láb feliratokra. Ekkor mi írhatunk be élõlábat illetve élõfejet, és for-
mázhatjuk azt a megjelenõ ablakban. Ilyenkor az Élõfej (vagy Élõ-
láb) ablakon lévõ ikonok segítik a munkánkat (Betûtípus, Aktuális
oldalszám, Összes oldalszám, Aktuális dátum, Aktuális idõ, Munkafüzet
neve az elérési úttal, Munkafüzet neve, Munkalap neve, Kép beszúrása).
Lap - a nyomtatandó munkalaptartomány kijelöléséhez kattint-
sunk a Nyomtatási terület mezõre, majd húzzuk azt a nyomtatandó
munkalapterületekre. A mezõ jobb szélén levõ kis ikonra kattintva
átmenetileg kicsinyíthetjük a párbeszédpanelt, így a munkalap cel-
láinak kijelölésével megadhatjuk a tartományt. Ha újra az ikonra
kattintunk, ismét látszik a teljes párbeszédpanel. Ha ugyanazokat
az oszlopokat vagy sorokat a munkalap minden oldalán címként
szeretnénk kinyomtatni, válasszunk egy lehetõséget a Címként
nyomtatandók területen. Ha adott sorokat az oldalak vízszintes cí-
meként szeretnénk látni, válasszuk a Fent ismétlõdõ sorok, ha az ol-
dalakon függõleges címet szeretnénk, a Balra ismétlõdõ oszlopok le-
hetõséget. Ezután a munkalapon jelöljük ki azt a cellát vagy cellá-
kat, amiket címsorként vagy oszlopként szeretnénk látni. A mezõ
jobb szélén levõ kis ikonra kattintva átmenetileg kicsinyíthetjük a
párbeszédpanelt, így a munkalap celláinak kijelölésével megad-
hatjuk a tartományt. Ha újra az ikonra kattintunk, ismét látszik a
teljes párbeszédpanel. A Nyomtatás mezõkben megadhatjuk, hogy
a munkalapból mit szeretnénk nyomtatni, az színes vagy fekete-fe-
hér legyen-e, és milyen legyen a nyomtatás minõsége. Az Oldalak
sorrendje mezõkben a Le, majd jobbra folytatva vagy a Jobbra, majd le-
felé folytatva beállítással szabályozhatjuk, hogy ha az adatok nem
férnek el egy oldalon, milyen sorrendben legyenek számozva és
nyomtatva. A megadott beállításoknak megfelelõen a mintán meg-
jelenik a dokumentum nyomtatási sorrendje.
A következõ menüpont a nyomtatási képernyõn a Margók menü.

Ez a margóbeállítókat jeleníti meg vagy rejti el, amelyekkel az oldal
margója, az élõfej és az élõláb margója, valamint az oszlopok széles-

- 427 -

MICROSOFT EXCEL 2003



sége módosítható. A margó a lap nyomtatási területén kívül esõ üres
terület. A következõ menüpont az Oldaltöréses megtekintés (illetve Nor-
mál nézet). Átkapcsol Oldaltöréses megtekintés nézetbe, amelyben az ak-
tív munkalap oldaltörései állíthatók be, valamint a nyomtatási terület
változtatható és a munkalap szerkeszthetõ. A gomb neve Oldaltöréses
megtekintés helyett Normál megtekintés, ha a Nyomtatási kép gombra
kattintáskor oldaltöréses nézetben voltunk. A Bezárás menü a követ-
kezõ, mely bezárja a nyomtatási kép ablakát, és visszatér az aktív
munkalap korábbi megjelenítési módjához. Az utolsó menüpont a
Súgó, ez értelemszerûen magyar nyelvû segítséget ad a nyomtatási
kép használatához. Miután kialakítottuk a nyomtatási képet, jöhet a
tényleges nyomtatás. Ez már pofonegyszerû, kattintsunk a Nyomtat
feliratra, majd az OK gombra. Vigyázat, elõször mindig válasszunk
nyomtatót (a Nyomtat menüben, majd kattintsunk alul a Nyomtatási
kép feliratra, hogy elvégezhessük a beállításokat), utána alakítsuk ki a
nyomtatási képet, végül nyomtassunk. Természetesen, ha otthon,
vagy a munkahelyen csak egy nyomtatót tudunk használni, akkor
nem kell nyomtatót választani.
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Microsoft PowerPoint 2003

Bevezetõ

Ebben a fejezetben egy olyan programmal ismerkedünk meg, mely
napjainkban egyre népszerûbb. Ezt a programot prezentáció készíté-
sére használjuk. A prezentáció készítés nem más, mint elõadás vagy
bemutató létrehozása. Az angol presentation szó jelentése, bemutatás.
Olyan programról van tehát szó, melyet igen hatékonyan fel tudunk
használni az oktatásban, kereskedelemben, tudományos ismeretter-
jesztésben és még számos helyen. A cél minden esetben az, hogy vala-
milyen új ismeretet közöljünk egy hallgatósággal, minél érdekesebb,
látványosabb és hatékonyabb formában. Ez lehet egy iskolai elõadás
(óra), tudományos tájékoztató, de akár egy ipari termékbemutató is.
Eközben igyekszünk a hallgatóság minél több érzékszervére hatni,
ezért látványos képeket, hanghatásokat, zenéket, diagramokat, animá-
ciókat, filmrészleteket használunk fel a bemutatónkban. Természete-
sen mindezt egy kivetítõ segítségével tesszük mindenki számára lát-
hatóvá. A kivetítõhöz számítógépet (laptopot) illetve hangrendszert
csatlakoztatunk, és általában egy nagyméretû vászonra vetítünk. Ezek
az eszközök ma már nem elérhetetlenek, szinte minden iskolában,
munkahelyen van laptop (hordozható számítógép), projektor (kivetí-
tõ) és hangrendszer. Természetesen sokféle prezentáció készítõ prog-
ram van a világon, mi a Microsoft Office 2003 integrált irodai prog-
ramcsomagban lévõ Microsoft PowerPoint 2003 programmal ismerke-
dünk meg. Ha rendelkezünk Microsoft Office 2003 programcsomag-
gal, akkor ebben benne van ez a program, így felesleges másikat meg-
venni, ezenkívül rendkívül jó prezentáció készítõ program (ha nem a
legjobb), szinte a leg elterjedtebb ilyen jellegû program. Ezek után is-
merkedjünk meg lépésrõl lépésre egy prezentáció elkészítésével.

Indítás, megjelenés

A program indítása most is többféleképpen lehetséges. Kattintsunk
a Start menü Minden program almenüjének Új office dokumentum pa-
rancsára. Ha klasszikus start menüt használunk, akkor közvetlenül a
Start menün találjuk az Új office dokumentum parancsot. A megjelenõ
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ablak Általános fülén válasszuk az Üres bemutató parancsot, majd pe-
dig kattintsunk az OK gombra. Másik lehetõség, hogy a Start menü
Minden program almenüjében a Microsoft Office menüpont Microsoft
Office PowerPoint 2003 parancsára kattintunk. Klasszikus Start menü
esetén a Programok almenüben találjuk a Microsoft Office lehetõséget.
Végül egy harmadik, de nem túl barátságos lehetõség a következõ.
Kattintsunk a Start menü Futtatás parancsára, majd a megjelenõ me-
zõbe írjuk be a powerpnt parancsot, és kattintsunk az OK gombra. A
leghasználatosabb megoldás az elsõ esetben leírt indítás. Indítsuk is
el a PowerPointot, ekkor a nyitóképernyõ jelenik meg. A nyitóképer-

nyõ pontosan olyan fõ részekbõl áll, mint a Word vagy az Excel kép-
ernyõje. Fent látható a címsor, benne a program neve (bal oldalon), a
jobb oldalon pedig a méretezõ gombok (Kis méret, Elõzõ méret, Bezárás,
ha az ablak nem teljes méretû, akkor a Teljes méret gomb). A címsor
alatt a fõmenü található a legördülõ almenükkel. Ebben szokás sze-
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rint az összes parancs és beállítási lehetõség megtalálható. Ugyaneb-
ben a sorban jobb oldalon egy mezõ látható, mely segítséget nyújt
számunkra. Írjunk be bármilyen fogalmat, szót, kérdést, és a vele kap-
csolatos információkat megkeresi nekünk. Tulajdonképpen egy súgó-
ról van szó. Tõle jobbra az Ablak bezárása gomb látható, ezzel az aktu-
ális munkánkat zárhatjuk be (nem a PowerPoint programot). A
fõmenüsor alatt a Szokásos és a Formázás eszköztárak találhatók. Alap-
esetben egymás mellett, de könnyen áthelyezhetõk egymás alá. Eh-
hez kattintsunk a Szokásos eszköztár jobb szélén lévõ lefelé mutató
nyílra, majd válasszuk a Gombok megjelenítése két sorban lehetõséget.
Ezeken az eszköztárakon úgy, mint minden Windows alapú alkalma-
zásban, ikonok (kis képek) találhatók. Az ikonok segítségével a leg-
gyakrabban használt parancsokat és beállításokat tudjuk könnyen, és
gyorsan elérni (nem kell a menükben keresgetni). Ha egy ilyen ikon
fölé visszük az egérkurzort, akkor megjelenik egy tájékoztató felirat
arról, hogy ez az ikon tulajdonképpen mit is fog elindítani. Ez segít
minket akkor, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy az adott ikonra
kattintva mi fog történni. Az eszköztárak alatt, a képernyõ legna-
gyobb részén, középen a Diakocka (lásd késõbb) helyezkedik el. Ez a
munkaterület, hiszen itt fogunk dolgozni. Tõle balra egy függõleges
sávban a Vázlat/Diák ablak segítségével nézetet válthatunk az aktuá-
lis munkánk áttekintéséhez. A Vázlat fülre kattintva a diákon lévõ
szövegeket látjuk, míg a Diák fülre kattintva, a diakockáinkat látjuk
egymás alatt úgy, ahogyan azt létrehoztuk (látjuk a háttérmintát, szí-
neket, képeket, szövegeket, diagramokat, stb.). A Vázlat nézet sávban
a szövegeket szerkeszthetjük is (törölhetünk illetve beírhatunk szöve-
geket), illetve egérrel áthelyezhetjük a diakockákat, azaz megváltoz-
tathatjuk a diakockák sorrendjét. Ehhez vigyük az egérkurzort a dia
szimbólum fölé, majd az elsõdleges gomb lenyomva tartása mellett
húzzuk a diakockát az új helyre. A Diák nézet sávban nem tudjuk a
szöveget szerkeszteni, de a diakockák sorrendjét itt is megváltoztat-
hatjuk. Vigyük az egérkurzort egy dia fölé, majd az elsõdleges gomb
lenyomva tartása mellett húzzuk a kockát új helyre. Természetesen, a
középsõ részen, a Diakocka munkaterületen midig tudjuk a diát szer-
keszteni, bármelyik fülre kattintunk is bal oldalon! A diakockától
jobbra találjuk a Munkaablakot, mely igen hasznos feladatot lát el. En-
nek segítségével tudunk gyorsan, hatékonyan dolgozni. A munkaab-
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lak felsõ részén látható egy lefelé mutató nyíl (háromszög), erre kat-
tintva kiválaszthatjuk, hogy a munkaablakban milyen feladat jelenjen
meg. Ez persze attól függ, hogy éppen hol tartunk a prezentáció ké-
szítés lépései során. A leggyakrabban használt feladatok a követke-
zõk: Dia elrendezése, Diatervezés, Diatervezés - Színsémák, Diatervezés -
Animációs sémák, Egyéni animáció, Áttûnés, ClipArt. Ezekrõl késõbb
részletesen beszélünk. Középen, a Diakocka alatt a Jegyzetablak látható.
Mint a neve is utal rá, ide az aktuális diakockával kapcsolatos jegyze-
teinket, megjegyzéseinket írhatjuk. Ezek a szövegek vetítéskor nem
látszanak. Ha a Nézet menü Jegyzet oldal parancsára kattintunk, akkor
a diakockákat a hozzájuk tartozó jegyzetekkel látjuk. Nyomtatni is
tudjuk a jegyzeteinket, ehhez a Fájl menü Nyomtatás parancsára kat-
tintva, a Mit nyomtat mezõben válasszuk a Jegyzetoldal lehetõséget. A
képernyõ alsó részén, láthatjuk még a nézetváltó gombokat (bal olda-
lon a Vázlat/Diák sáv alatt), ezek a Normál nézet, Diarendezõ nézet és a
Diavetítés gombok. Végül legalul helyezkedik el a Rajz eszköztár, me-
lyet már jól ismerünk a Word illetve az Excel programok fejezetbõl, il-
letve az Állapotsor, melyben az aktuális munkánkról láthatunk külön-
bözõ információkat (aktuális és összes diakocka száma, sablon neve,
nyelv, stb.).

Alapfogalmak

Dia - egy bemutatott kép a PowerPoint programban. A diák tulaj-
donképpen a bemutató vagy elõadás egyes oldalai. A diára kerül-
het kép, szöveg, diagram, rajzolt objektum vagy egy másik alkal-
mazásban készült grafika. A diához készült PowerPoint fájlok tar-
talmát kinyomtathatjuk írásvetítõ-fóliára, fekete-fehérben vagy
színesben, illetve egy erre felkészült helyen elkészíttethetjük a
(szabványos, 35 mm-es) diapozitívot is.
Bemutató - a prezentáció vagy diasorozat. Diaképek, jegyzetek és
vázlatok egyetlen fájlban foglalt gyûjteménye. A diaképek elkészí-
tése magának a bemutatónak a létrehozását jelenti.
Diavetítés - a képek sorozatából szerkesztett diasorozat bemutatása.
Animálás - a diákon elhelyezett objektumok közötti váltás módja.
Áttûnés - az egymást követõ diák közötti váltás módja.
Elrendezés - a beépített dia egyes elemeinek elhelyezése.
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Jegyzet - a diához kapcsolódó szöveg.
Hiperhivatkozás - színnel és aláhúzással kiemelt szövegrész vagy
kép, amelyre kattintva másik diát, vagy diacsoportot, esetleg más
fájlt (Web lapot, FTP helyet) érhetünk el.
Helyõrzõk - pontozott vagy szaggatott vonallal jelölt szegélyû do-
bozok, amelyek a legtöbb bemutatóban megtalálhatók. Ezekben a
dobozokban cím- és törzsszöveg található, illetve diagramok, táb-
lázatok, képek és egyéb objektumok.

Bemutató létrehozása

Mielõtt nekilátunk egy bemutató elkészítésének, elõször tervezzük
meg azt. Válasszunk témát attól függõen, hogy milyen jellegû elõ-
adást szeretnénk tartani. Bemutatót szinte minden témakörben ké-
szíthetünk, lehet egy iskolai óra, tudományos elõadás, ismeretterjesz-
tõ foglalkozás, de kereskedelmi reklámanyag bemutatása is. Miután
eldöntöttük, hogy milyen témáról akarunk prezentációt összeállítani,
gondoljuk meg, hogy milyen médiahordozót használunk majd a be-
mutató levetítéséhez. Ennek függvényében tervezhetünk képernyõre,
35 mm-es diára, írásvetítõre, fóliára, A4-es vagy egyéb méretû papír-
ra álló, illetve fekvõ tájolásban. Természetesen ma leggyakrabban
képernyõre tervezzük a bemutatót (ez az alapértelmezés a program-
ban), hiszen projektorral, vagy számítógép (esetleg hálózatba kötött
számítógépek) segítségével vetítjük a prezentációnkat a hallgatóság
felé. Fontos szempont még az is, hogy kiknek vetítjük az elõadásun-
kat, ugyanis az átlagéletkornak megfelelõ bemutatót kell készítenünk
az adott témában. Ez érvényesül a diasor kivitelezésekor is, ne készít-
sünk hosszú, bonyolult szerkezetû diasort fiatal hallgatóság (gyere-
kek) számára. Felnõttek esetén sem tanácsos túl hosszú, fárasztó dia-
sort levetíteni. A cél az, hogy a bemutatóval az adott téma lényegét
emeljük ki egy hatásos, tömör vázlattal, figyelemfelkeltõ hatásokkal
(animációk, áttûnések). Az animációkkal és hanghatásokkal is vi-
gyázni kell, ha túl csengõ-bongóra sikerül a prezentációnk, pont az el-
lenkezõ hatást válthatjuk ki a hallgatóságból. Az ilyen bemutató bizo-
nyos idõ eltelte után már fárasztó, zavaró lehet. Meg kell találnunk az
egyensúlyt a tartalom, a forma és a különbözõ hang, illetve képi ha-
tások között. A tervezés után jöhet a konkrét munka, mely az anyag-
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gyûjtéssel kezdõdik. Prezentációkhoz általában képeket, hangokat,
videó klipeket és egyéb segédanyagokat használunk. Gyûjtsük egy
helyre az elõadáshoz szükséges anyagokat, tervezzük meg a szövege-
ket is (beírhatjuk elõre egy szövegfájlba). Az elõadás szinte mindig
egy címmel kezdõdik, ezért az elsõ diakocka címdia legyen. Alapeset-
ben a program indításkor mindjárt egy címdiát kínál fel, tehát azon-
nal elkezdhetjük a prezentáció összeállítását. A megfelelõ helyõrzõk-
be kattintva címet, illetve alcímet írhatunk. Új diakockát pedig a Be-
szúrás menü Új dia parancsával kérhetünk.

Dia háttere

Azt is a munka elején érdemes eldöntenünk, hogy akarunk-e va-
lamilyen  sablont,  képet  vagy  színt  (színátmenetet)  használni  a  be-
mutató diakockáira. Ha igen (ajánlatos), akkor tegyük meg a követ-
kezõképpen. Sablon alkalmazásához hívjuk elõ a Diatervezés lehetõ-
séget a munkaablakban a nyíl lenyitásával (képernyõ jobb oldalán).
Ugyanezt a diakockán kért helyi menüvel is elérhetjük. Válasszunk
a sablonokból egyet, majd kattintsunk rá. Ennek hatására a diakoc-
kák háttere, a rajtuk lévõ objektumok a sablonnak megfelelõ alakú-
ak, méretûek és színûek lesznek. Sok sablon közül választhatunk,
sokféle színben, formában, így biztosan találunk az ízlésünknek és
az elõadás tartalmának megfelelõt. Természetesen, ha meggondol-
tuk, bármikor kicserélhetjük, illetve megszüntethetjük az aktuális
sablont. A sablon megszüntetéséhez kattintsunk az Alapértelmezett
terv lehetõségre. Elõfordulhat, hogy egyetlen sablon sem felel meg
az igényeinknek. Ilyenkor kattintsunk a a Diatervezés ablak alján lé-
võ Tervezõsablonok a Microsoft Office Online webhelyen lehetõségre.
Természetesen  csak  mûködõ  Internet  kapcsolat  esetén  tudunk  to-
vábbi sablonokat letölteni a Microsoft honlapjáról. Ha nincs szüksé-
günk sablonra, akkor különbözõ színsémákat, színátmeneteket illet-
ve színeket is használhatunk a diakockák háttereként. Válasszuk a
munkaablakban a Diatervezés -  Színsémák lehetõséget. A megjelenõ
12 színséma közül bármelyiket választva, a diakockáink máris az
adott színekkel jelennek meg (háttér, betû, diagram, alakzat). Egy
színséma mellett, jobb oldalon, a nyílra kattintva eldönthetjük azt is,
hogy csak az aktuális diakockára alkalmazzuk a színsémát, vagy az
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összesre. Ha nem választunk, akkor az összes diakocka ilyen színsé-
mával rendelkezik majd. Megtehetjük azt is, hogy semmilyen sab-
lont, színsémát nem használunk, csak egyszerûen valamilyen színt,
színátmenetet vagy mintát használunk a diakockáink háttereként.
Ehhez kérjünk helyi menüt a diakockán (az egér másodlagos gomb-
jával), majd válasszuk az Egyéni háttér parancsot. Nyissuk le a meg-
jelenõ panel alsó részén látható nyilat, majd szín választáshoz kat-
tintsunk a További színek parancsra, míg ha mintát szeretnénk alkal-
mazni, akkor pedig a Kitöltési effektusok parancsra. Szín választása
esetén a Szokásos fülön színt választhatunk, az Egyéni fülön pedig
egy célkereszt és egy csuszka segítségével saját színt keverhetünk,
illetve beírhatjuk a megfelelõ szín RGB kódját (Red - Vörös, Green -
Zöld, Blue - Kék). Ha választottunk, vagy kevertünk színt, kattint-
sunk az OK gombra. Befejezésül pedig a Mindegyik vagy az Alkalmaz
lehetõségekkel az összes diakockát ilyen színûre állíthatjuk, illetve
csak az aktuálisat. Ha viszont a Kitöltési effektusok parancsra kattin-
tottunk, akkor a megjelenõ ablakban négy fül segítségével különbö-
zõ háttérhatásokat érhetünk el.

Színátmenet - az Egyszínû rádiógomb (üres kör, melyre kattintva
kiválaszthatunk egy lehetõséget, a választás után egy fekete pont
lesz látható a körben) választása esetén egy szín két árnyalata kö-
zötti átmenetet képezhetünk. A Kétszínû rádiógomb választása ese-
tén a PowerPoint két általunk választott színbõl hozza létre az át-
menetet. A Beállított rádiógomb választása esetén a PowerPoint ké-
szítõi által elõre definiált színátmenetek közül választhatunk. Az
Átlátszóság csoport beállításaival az átmenetes kitöltés kezdõ és zá-
ró színét tehetjük részben átlátszóvá. Az Árnyékolás módja csoport
opciói és a Változatok csoport mintái közül választva beállíthatjuk a
kívánt árnyékolási módot.
Anyagminta - különféle természetes és mesterséges anyagok min-
tázatai közül választhatunk a diakocka hátterének kitöltéséhez.
Szükség esetén a dia háttereként, a felsorolt mintázatokon kívül,
saját képet is felhasználhatunk. Saját anyagminta beállításához kat-
tintsunk a További gombra, majd a megjelenõ párbeszéd panelen
válasszuk ki a használni kívánt anyagmintát tartalmazó fájlt. Az
anyagmintát a PowerPoint a Windows Munkaasztalának hátteréhez
hasonló módon mozaikszerû elrendezésben fogja megjeleníteni.
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Mintázat - két színbõl álló mintázatot rendelhetünk a dia hátte-
réhez. A Mintázat csoportban válasszuk ki a kívánt mintát,
majd az Elõtér és Háttér legördülõ listák segítségével válasszuk
ki a mintázat színeit.
Kép - lehetõségünk van a dia háttereként tetszõleges képet beállí-
tani. A használni kívánt képet a Képválasztás gomb használata után
megjelenõ párbeszéd panel segítségével választhatjuk ki, a bemu-
tatók megnyitásához hasonló módon. A kiválasztott képet a
PowerPoint mindig a dia méretéhez torzítja. Ez elkerülhetõ, ha be-
jelöljük a Rögzített méretarány jelölõnégyzetet. Ekkor viszont a kép
egy része levágásra kerülhet. Az egyéni háttérkép megszüntetésé-
hez az Egyéni háttér párbeszéd panel A háttér kitöltése csoportjának
legördülõ listájában válasszuk az Automatikus listaelemet. Ekkor a
háttér felveszi a tervezõsablonban megadott formátumot.

Szövegek használata

Az elõzõekben megbeszéltük, hogy hogyan lehet a diakockák hát-
terét formázni, alakítani. Most térjünk rá a leg lényegesebb részre, az-
az, hogyan tudunk a diakockáinkra szövegeket, képeket, diagramo-
kat, táblázatokat és egyéb grafikai alakzatokat elhelyezni. Kezdjük
mindjárt a szövegek elhelyezésével. Diakockákon helyõrzõkbe illetve
szövegdobozokba tudunk szövegeket írni. Ha a Munkaablak Dia elren-
dezése panelen kiválasztunk egy megfelelõ elrendezést, a diakockán-
kon a választástól függõen helyõrzõk jelennek meg. Ezekre kattintva
máris elkezdhetünk írni. Már beszéltünk róla, hogy általában egy be-
mutató az úgynevezett Címdiával kezdõdik. A PowerPoint indítása-
kor automatikusan ez jelenik meg, így azonnal címet és alcímet adha-
tunk a bemutatónknak. Pontosan úgy írunk szövegeket, mint egy
szövegszerkesztõben. Nincs semmi különbség, csak annyi, hogy itt
szövegdobozba, vagy helyõrzõbe írunk. Ugyanazok az alapvetõ sza-
bályok érvényesülnek, amiket ott megismertünk (lásd a Microsoft
Word 2003 fejezet). Folyamatosan írjunk, csak akkor üssünk ENTER-
t, ha új bekezdést akarunk létrehozni. A Space billentyût is csak egy-
szer nyomjuk le egymás után, tehát ne írjunk felesleges üres karakte-
reket. Nagyobb üres hely létrehozásához most is tabulátort, vagy be-
húzást használjunk. A vízszintes vonalzó bal oldalán látható jelölõk
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segítségével állíthatjuk az elsõ sor behúzását, illetve az egész bekez-
dés behúzását. Az alsó jellel (kis négyzet) a bekezdést húzhatjuk be
balról, míg a fenti, lefelé mutató háromszög alakú jellel pedig a be-
kezdések elsõ sorát húzhatjuk beljebb. Természetesen mindkét eset-
ben az egérrel húzzuk a megfelelõ jelölõket egy adott pozícióba. A ta-
bulátorokat pedig a következõképpen használhatjuk. Elõször állítsuk
be, hogy milyen típusú tabulátort kívánunk használni. Kattintsunk a
vízszintes vonalzó mellett, balra található tabulátor választó ikonra.
Minden kattintáskor más-más tabulátor lesz aktív. Alapesetben a bal-
ra igazított tabulátort tudjuk használni, de válthatunk további három
típusra: jobbra igazított, középre igazított és decimális tabulátorokra.
Miután kiválasztottuk a megfelelõ tabulátor típust, a vízszintes vo-
nalzón kattintsunk az egérrel arra a helyre, ahová a tabulátort le sze-
retnénk tenni. Végül a szövegben vigyük a kurzort a megfelelõ hely-
re, majd nyomjuk le a Tabulátor gombot a billentyûzeten Így a szöveg
az adott pozícióba kerül. Megszüntetni egy tabulátor pozíciót úgy le-
het, hogy az egér segítségével lehúzzuk az általunk elhelyezett tabu-
látor jelet a vízszintes vonalzóról (úgy, mint azt Wordben tanultuk).
Megjegyzem, hogy az alapértelmezett tabulátor pozíciókat nem tud-
juk eltávolítani. Az alapértelmezett pozíciók halványan láthatók a
vízszintes vonalzó alsó szélénél. Szövegdobozokat egyszerûen he-
lyezhetünk el diakockákon. Kattintsunk a Rajz eszköztáron (alul, a
jegyzet ablak alatt) a Szövegdoboz ikonra, majd az egér elsõdleges
gombjának lenyomva tartása mellett húzzuk az egérkurzort a diakoc-
ka területén. Engedjük fel az egér gombját, majd írjunk a szövegdo-
bozba. A szövegdobozokat és helyõrzõket átméretezhetjük, illetve a
pozíciójukat is megváltoztathatjuk. Ezt egérrel tehetjük meg a legegy-
szerûbben, kattintsunk a szövegdoboz (helyõrzõ) valamelyik szélére,
majd a méretezõ gombokkal szélesíthetjük, magasságát állíthatjuk, il-
letve a szélénél fogva egérrel egy új helyre húzhatjuk. Ha pontos mé-
retekre illetve pozícióra van szükségünk, akkor kérjünk helyi menüt
(az egér másodlagos gombjával) a szövegdoboz (vagy helyõrzõ) vala-
melyik széle felett, és válasszuk a Szövegdoboz formázása (illetve a
Helyõrzõ formázása) parancsot. A felbukkanó ablakban több dolgot is
pontosan beállíthatunk:

Színek, vonalak - a határoló vonal stílusát, vastagságát és színét
adhatjuk meg. Továbbá a háttérszínt és annak átlátszóságát állít-
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hatjuk be (az esetlegesen mögötte lévõ egyéb objektumot, szöve-
get mennyire takarja el). Ha a kitöltõ szint és a vonal színét is is
arra állítjuk, hogy Nincs, akkor semmilyen keret és kitöltési szín
nem lesz a szövegdobozhoz rendelve.
Méret - a vízszintes és függõleges méretét adhatjuk meg cm-
ben kifejezve. Beállíthatjuk még a méretarányt is, ha erre
szükség van (alapesetben mindkét érték 100%). Bekapcsol-
hatunk egy Rögzített méretarány lehetõséget  is,  ilyenkor  az
egyik méret változtatásával automatikusan, arányosan vál-
tozik a másik érték is.
Pozíció - itt adhatjuk meg, hogy a szövegdoboz (vagy a helyõr-
zõ) hol helyezkedjen el a diakockán. A helyzetét megadhatjuk
vízszintesen és függõlegesen cm-ben. Viszonyításként pedig a
bal felsõ sarkot, illetve a diakocka közepét adhatjuk meg.
Szövegdoboz - A Szöveg rögzítési pontja legördülõ listájában be-
állíthatjuk, hogy a szöveg a szövegdoboz mely részéhez igazod-
jon. A Belsõ margó csoport opciói segítségével a szövegdobozon
belüli margók szélességét adhatjuk meg. A Sortörés az alakzatok-
ban opció bekapcsolásával a szövegdobozba folyamatosan írt
szöveget a PowerPoint automatikusan eltördeli. Ha az Alakzatok
átméretezése, hogy beférjen a szöveg opció aktív, a szövegdoboz a
begépelt szöveg mennyiségétõl függõen automatikusan átmére-
tezõdik. A Szöveg 90°-kal való elforgatása alakzatokban opció segít-
ségével függõleges írásirányú szöveget készíthetünk.
WEB - a weblapokat megtekintõk közül néhányan kikapcsolják
a mozgóképek és az ábrák megjelenítését, mert így gyorsabban
tudnak böngészni a weben. Lehetõségünk van arra, hogy az áb-
rák helyén megjelenõ helyettesítõ szöveget, valamint a mozgó-
képek helyén megjelenõ szöveget és képet adjunk meg. Ha az
ábrák és a mozgóképek megjelenítése engedélyezve van, a he-
lyettesítõ szöveg néhány böngészõben a mozgókép vagy az áb-
ra letöltése közben jelenik meg. A Helyettesítõ szöveg mezõbe ír-
juk be a kívánt feliratot. A szöveg bármilyen hosszú lehet, né-
hány webböngészõ azonban csak korlátozott számú karakter
megjelenítésére képes.

Miután elhelyeztünk szöveget a diakockán, a helyzetén kívül ter-
mészetesen a szokásos beállításokat is megtehetjük. Jelöljük ki a
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szövegdobozt, helyõrzõt, vagy egy szövegrészletet. Kattintsunk a
Formátum menü Betûtípus parancsára. A megjelenõ panelen megad-
hatjuk a kívánt Betûtípust, Betûstílust és Méretet. Ezeken kívül a szö-
veg színét is meghatározhatjuk, illetve egyéb különleges hatásokat
is beállíthatunk: Áthúzás, Árnyékolt, Domború, Felsõ index, Alsó
index (külön szabályozhatjuk a távolságukat a szövegtõl, %-ban
megadva). Az Új objektumok részére jelölõnégyzet bekapcsolásával a
panelen beállított betûformátumok az általunk létrehozott objektu-
mokban alapértelmezetté válnak. A formátumok rögzítéséhez az
OK, elvetéséhez a Mégse gombot használhatjuk. A betûformátumok
nagy részét a Formázás eszköztár gombjai segítségével is beállíthat-
juk. A Formázás eszköztár Betûtípus és Betûméret legördülõ listája se-
gítségével a kijelölt szövegrészt a már ismert módon formátumoz-
hatjuk. A betûméret változtatásához használhatjuk még a Betûméret
növelése és Betûméret csökkentése gombokat is. Kivetítésre szánt be-
mutató készítése során ügyeljünk arra, hogy a betûk a távolabb ülõk
számára is láthatók legyenek. A javasolt legkisebb betûméret 24
pont. A Formázás eszköztár Félkövér, Dõlt, Aláhúzott és Árnyék gomb-
jai segítségével különféle írásmódokat állíthatunk be. A Formátum
menü Kisbetû-nagybetû parancsának segítségével megjeleníthetõ
párbeszéd panelen a kijelölt szövegünk írásmódját állíthatjuk be. A
Formátum menü Betûtípuscsere parancsával az elõadásban szereplõ
valamely betûtípus minden elõfordulását egy másik betûtípusra
cserélhetjük. Ez a funkció például akkor lehet hasznos, ha elõadá-
sunkat egy olyan számítógépen szeretnénk levetíteni, melyen vala-
mely, a bemutatóban használt betûtípus nincs telepítve.

A szövegdobozokban és helyõrzõkben szereplõ bekezdések formá-
tumainak beállítására az alábbi lehetõségeink vannak. A bekezdések
igazítását a Formázás eszköztár Balra zárás, Középre igazítás vagy Jobb-
ra zárás gombjainak valamelyikére kattintva, vagy a Formátum menü
Igazítás almenüjének használatával kezdeményezhetjük. A menüben
az elõbbieken kívül megtaláljuk a Sorkizárás formátumot is. A bemu-
tatóban gyakran alkalmazunk felsorolás vagy számozás formátumot.
A felsorolás felsorolás jellel vagy szimbólummal kezdõdõ bekezdések
sorozata. A számozás sorszámmal kezdõdõ bekezdések sorozata. Fel-
sorolás jeleket vagy számozást a Formázás eszköztár Felsorolás vagy
Számozás gombjára kattintva, vagy a Formátum menü Felsorolás és szá-
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mozás parancsával rendelhetünk a bekezdésekhez. A felsorolás formá-
tumát a Listajellel fülön található minták közül választhatjuk ki. A fel-
sorolásjel szöveghez viszonyított méretét a Mérete a szöveg … százalé-
ka léptethetõ mezõben állíthatjuk be. A felsorolásjel színét a Szín le-
nyíló menüben választhatjuk ki. Az itt található lehetõségekkel rész-
letesen az egyéni háttér beállításánál foglalkozunk. A mintákon sze-
replõtõl eltérõ felsorolásjelek beállításához kattintsunk a Kép vagy a
Testreszabás gombok valamelyikére. A Kép gomb használata után meg-
jelenõ párbeszéd panelen kattintsunk duplán a felsorolásjelként hasz-
nálni kívánt képre. Ha a párbeszéd panel lehetõségei nem elegendõk,
a médiatárat újabb elemekkel bõvíthetjük az Importálás gombra kat-
tintva. A médiatárba felvett elemet felhasználhatjuk a felsorolás jelö-
lésére is. A Felsorolás és számozás párbeszéd panel Testreszabás gombjá-
nak választásakor megjelenõ párbeszéd panelen a felsorolásjel színén
és szöveghez viszonyított méretén kívül tetszõleges karaktert is beál-
líthatunk felsorolásjelként. A bekezdések behúzását a Formázás esz-
köztár Behúzás növelése vagy Behúzás csökkentése gombokkal módosít-
hatjuk. A bekezdések közötti távolságot a Formátum menü Sorköz pa-
rancsának segítségével megjeleníthetõ párbeszéd panelen állíthatjuk
be. A Sorköz csoportban a bekezdés sorai közötti távolságot adjuk
meg. A Bekezdés elõtt és a Bekezdés után csoportokban a bekezdések kö-
zött lévõ távolságot határozhatjuk meg. A távolság minden esetben
sorban vagy pontban mérhetõ.

Képek használata

Képekkel, diagramokkal, rajzos alakzatokkal látványosabbá te-
hetjük a bemutatónkat. Ismerkedjünk most meg grafikus objektu-
mok elhelyezésének és formázásának megoldásaival. Legegysze-
rûbb, ha olyan elrendezést választunk, amelyen kép illetve diagram
található.  Ugyanezt javaslom a szöveg elhelyezésekor is (lásd elõ-
zõek), azaz olyan elrendezést válasszunk, amely egybõl tartalmazza
azokat a helyõrzõket, amikre a diakockán éppen szükségünk van
(cím, felsorolás, számozás, kép, diagram, stb.). Ebben az esetben lé-
nyegesen könnyebb dolgunk van, nem kell mást tennünk, mint vég-
rehajtani a helyõrzõben leírtakat (pl. Ábra beillesztéséhez duplán kat-
tintson ide vagy Tartalom beillesztéséhez kattintson az ikonra, stb.). Te-

- 440 -

MICROSOFT POWERPOINT 2003



hát az utasításnak megfelelõen kattintsunk duplán a megfelelõ hely-
õrzõre vagy kattintsunk a megfelelõ ikonra. Az elõre elkészített el-
rendezések sokfélék, így biztosan találunk olyat, amire szükségünk
van. Legismertebb, és egyben a leghasználatosabb elrendezések a
következõk: Címdia, Csak cím, Cím és szöveg, Cím és kéthasábos
szöveg, Csak tartalom (Táblázat, Diagram, ClipArt, Kép, Szervezeti di-
agram, Médiaklip), Cím és tartalom, Cím és táblázat. Természetesen
több elrendezés is van, illetve különbözõ elhelyezkedésûek (bal ol-
dalon az ábra, jobb oldalon a szöveg, stb.). Tekintsük most például
a Cím és tartalom elrendezést. A helyõrzõben kattintsunk a ClipArt
beszúrása ikonra, a megjelenõ ablakban pedig válasszunk a ClipArt
képek közül. A keresési mezõbe írt szöveg alapján adott témájú ké-
peket mutat csak a PowerPoint, illetve az Importálás gombra kattint-
va külsõ (olyan ClipArt kép, ami nincs benne az Office csomagban)
rajzos objektumot is használhatunk. Ezután kattintsunk az OK
gombra és máris megjelenik a választott ClipArt kép a helyõrzõben.
A kép megtartja az eredeti arányát, mérete pedig csak akkor válto-
zik, ha nagyobb, mint a helyõrzõ mérete. Ilyenkor kicsinyítve, de
arányosan a helyõrzõ méretéhez igazodik. Ha a helyõrzõben a Kép
beszúrása ikonra kattintunk, akkor a megjelenõ Kép beszúrása ablak-
ban keressük meg azt a képet, amit be szeretnénk illeszteni a bemu-
tatónkba, majd kattintsunk a Beszúrás gombra. A kép most is méret-
arányosan a helyõrzõbe kerül, automatikusan átméretezve, ha na-
gyobb, mint a helyõrzõ területe. Természetesen, ha üres diakockánk
van, azaz nem választottunk semmilyen elrendezést, akkor is be-
szúrhatunk képeket. Válasszuk a Beszúrás menü Kép almenüjnek
ClipArt vagy Fájlból parancsát. A kép most is a diakockára kerül, de
nem méretezõdik át automatikusan, ha túl nagy. Ilyenkor nem fér el
a diakockán, nekünk kell méretezni. Ehhez kattintsunk duplán a
képre, majd a megjelenõ ablak Méret fülén írjuk be a kívánt méretet.
Természetesen a kép sarkain lévõ méretezõ kockák segítségével
egérrel is átméretezhetjük a képet. Vigyázat, csak a sarkokon lévõ
méretezõ kockákkal, egyébként a méretarány torzul! A kép pozíció-
ját is könnyen és gyorsan megváltoztathatjuk. Egérrel húzzuk az új
helyre, vagy állítsuk be pontosan a Kép formázása ablakban. Kattint-
sunk duplán a képen, így a megjelenõ ablakban különbözõ tulaj-
donságokat adhatunk meg a képhez.
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Színek, vonalak - a képtõl függõen állíthatunk kitöltõszínt és
ennek átlátszóságát. Ugyanitt a vonal színét, stílusát és vastag-
ságát is meghatározhatjuk, ha a kép jellege ezt engedi. Szintén
a képtõl függõen a nyilak alakját és méretét is szabályozhatjuk,
ha van ilyen a képen.
Méret - A Méretezés és forgatás csoportban a kép méreteit centimé-
terben, az elforgatás mértékét fokban adhatjuk meg. Az Elforgatás
rovatban megadott pozitív értékék jobbra, negatív érték pedig bal-
ra történõ elforgatást eredményez. A Méretezés csoportban a kép
méreteit százalékban határozhatjuk meg. Az értékek módosítása a
Méretezés és forgatás csoport centiméterben megadott értékeire is
hatással van. A Rögzített méretarány jelölõnégyzet bekapcsolt álla-
potában a kép egyik dimenziójának megváltoztatása a kép másik
dimenziójának méretarányos megváltozását eredményezi. Ha Az
eredeti képmérethez képest jelölõnégyzet be van kapcsolva, a Mérete-
zés csoport Magasság és Szélesség rovatainak értéke az eredeti kép-
méretre vonatkozik. Ellenkezõ esetben a százalékos értékek a kép-
mérethez viszonyított átméretezést tesznek lehetõvé. A Diavetítés-
nek megfelelõ méret jelölõnégyzet bekapcsolásával a beszúrt kép mé-
retét úgy optimalizálhatjuk, hogy az (adott képernyõfelbontásban
történõ vetítéskor) torzításmentesen jelenjen meg, azaz a kép min-
den képpontja a képernyõ egy képpontjának feleljen meg. A vetí-
téskor használni kívánt felbontást a Felbontás legördülõ listában
választhatjuk ki. Az Alaphelyzet gombra kattintva a kép méretét és
elforgatását eredeti állapotra állíthatjuk vissza. A módosításokat
végrehajtás elõtt ellenõrizhetjük a Minta gombra kattintva.
Pozíció - a kép diához viszonyított elhelyezését állathatjuk be. A
Vízszintesen és Függõlegesen rovatokban a kép bal felsõ sarkának a
dia bal felsõ sarkától vagy középpontjától való távolságát állathat-
juk be. A viszonyítási pontot a Honnan legördülõ listából választ-
hatjuk ki. A párbeszéd panelen végzett beállítások eredményét a
Minta gombra kattintva ellenõrizhetjük. A beállítások elfogadásá-
hoz használjuk az OK gombot.
Kép - ha a kép szélein lévõ részeket szeretnénk elhagyni, a Levágás
csoportban egyesével beállíthatjuk, hogy mennyit vágjon le a prog-
ram balról, jobbról, felülrõl illetve alulról. Az Alakzatvezérlés cso-
port Szín legördülõ listájában kiválaszthatjuk, hogy a kép eredeti
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színeiben (Automatikus), halványabban (Fakítás), Fekete-fehérben
vagy Szürkeskála formában jelenjen meg. Az Alakzatvezérlés cso-
portban módosíthatjuk a kép fényerejét és kontrasztját is. Az Újra-
színezés gombra kattintva megjelenõ párbeszédpanelen a kép szí-
neit változtathatjuk meg. Az Alaphelyzet gombra kattintva a Kép fü-
lön található beállításokat a kép eredeti tulajdonságainak megfele-
lõ értékekre állíthatjuk vissza.
WEB - a weblapokat megtekintõk közül néhányan kikapcsolják a
mozgóképek és az ábrák megjelenítését, mert így gyorsabban tud-
nak böngészni a weben. Lehetõségünk van arra, hogy az ábrák he-
lyén megjelenõ helyettesítõ szöveget, valamint a mozgóképek he-
lyén megjelenõ szöveget és képet adjunk meg. Ha az ábrák és a
mozgóképek megjelenítése engedélyezve van, a helyettesítõ szö-
veg néhány böngészõben a mozgókép vagy az ábra letöltése köz-
ben jelenik meg. A Helyettesítõ szöveg mezõbe írjuk be a kívánt fel-
iratot. A szöveg bármilyen hosszú lehet, néhány webböngészõ
azonban csak korlátozott számú karakter megjelenítésére képes.

Rajzolt objektumok

Kész képek beszúrásán kívül magunk is létrehozhatunk illusztrá-
ciókat a PowerPoint Rajzolás eszköztára segítségével. A rajzobjektu-
mok külalakját két fõ jellemzõ befolyásolja, az objektumot szegélyezõ
vonal és az objektum belsejét kitöltõ szín vagy mintázat formátuma.
A vonal és a kitöltés egymástól függetlenül formázható, illetve elrejt-
hetõ. A Rajzolás eszköztár a Nézet menü Eszköztárak Rajzolás parancsá-
val jeleníthetõ meg (alapesetben látszik, alul a jegyzetablak alatt). A
Vonal, Nyíl, Téglalap és Ellipszis gombok segítségével egyszerûbb
geometriai alakzatokat rajzolhatunk. Kattintsunk a rajzolni kívánt ob-
jektum ikonját tartalmazó gombra, majd vigyük az egeret a képkocka
tetszõleges pontjára, tartsuk az egér bal gombját lenyomva, és húz-
zuk az egeret valamilyen irányba, amíg a geometriai elem a kívánt
méretû nem lesz. Néhány bonyolultabb alakzatot elõre elkészített sé-
mák segítségével is megrajzolhatunk. Ezeket a rajzelemeket az Alak-
zatok gombra kattintva megjeleníthetõ listából választhatjuk ki. Az
Alakzatok gombbal megjeleníthetõ menü minden panelje kiemelhetõ a
panel tetején lévõ keskeny sáv megfogásával. A Vonalak almenüben
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található Görbe, Szabadkézi sokszög és Firka gombok segítségével sza-
bálytalan alakzatokat rajzolhatunk. A Görbe eszközzel lekerekített sar-
kú sokszögeket vagy íves vonalakat rajzolhatunk. A vonal fõbb pont-
jait egy-egy kattintással jelölhetjük ki. Ezeket a pontokat íves vonallal
köti össze a program. Rajzolás közben az utoljára kijelölt pont törlé-
séhez a BACKSPACE billentyût használhatjuk. A vonal befejezéséhez
kattintsunk duplán a végponton, vagy zárjuk be az alakzatot a kiin-
duló pontra kattintva. Elõbbi esetben görbét, utóbbi esetben kitöltött
síkidomot kapunk. A Szabadkézi sokszög eszköz segítségével görbék-
bõl és egyenes szakaszokból álló sokszögeket vagy vonalakat rajzol-
hatunk. A SHIFT billentyû nyomva tartása közben 15 fokos, illetve
annak többszöröseire korlátozott irányokban húzhatunk egyenes sza-
kaszokat. Így könnyen készítünk például vízszintes vagy függõleges
egyenest. Egyenes szakaszok rajzolásához kattintsunk azok végpont-
jain, szabadkézi görbék rajzolásához tartsuk az egér bal gombját hú-
zása közben lenyomva. Az utoljára kijelölt pont törléséhez ebben az
esetben is a BACKSPACE billentyût használhatjuk. A rajzolást dupla
kattintással vagy az alakzat bezárásával fejezhetjük be. A Firka esz-
közzel szabadkézi vonalat rajzolhatunk. Ennek az eszköznek a hasz-
nálatakor az egér bal gombját folyamatosan lenyomva kell tartanunk.
A Vonalak almenüben található eszközökkel készített alakzatok szer-
kesztéséhez kattintsunk az elemre az egér jobb gombjával, majd vá-
lasszuk a Csomópontok szerkesztése parancsot. Ebben az üzemmód-
ban többek közt áthelyezhetjük a meglévõ csomópontokat, csomó-
pontot hozhatunk létre, illetve törölhetünk. A meglévõ csomóponto-
kat az egér húzásával helyezhetjük át. Ha egy szakasz egy pontját az
egérrel új pozícióba húzzuk, új csúcspont keletkezik. Egy csúcspont
törléséhez használjuk a helyi menü Csomópont törlése parancsát. Az
Alakzatok menüben található további eszközök segítségével elõre
megtervezett rajzelemeket hozhatunk létre. Bizonyos rajzelemek a
méretezõ jelekhez hasonló sárga rombuszok segítségével egyedileg
módosíthatóak. Ha az alakzat rajzolása közben a SHIFT billentyût
nyomva tartjuk, ellipszis alakzat esetén kört, négyszög alakzat eseté-
ben szabályos négyszöget készíthetünk. Az alakzatokat általában be-
foglaló idomuk egyik sarkától rajzoljuk. Ha a CTRL billentyût nyom-
va tartjuk a rajzolás vagy az alakzat módosítása közben, akkor az
alakzatot középpontjára szimmetrikusan hozzuk létre. Az Alakzatok
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menü különbözõ alakzatait könnyen feliratozhatjuk. Ehhez válasszuk
ki a kívánt alakzatot és kezdjük el a szöveg begépelését, vagy kattint-
sunk a helyi menü Szöveg hozzáadása parancsára. Ezután az alakzat
szövegdobozként fog viselkedni, tetszõleges szöveget írhatunk bele,
illetve a begépelt szöveget a korábban tanult módon szabadon for-
mázhatjuk. A szöveg beírása után kattintsunk az alakzaton kívüli
helyre. Rajzelemeinket szabadon elforgathatjuk a Tetszõleges forgatás
gomb segítségével (kis zöld kör). Az alakzatok 90 fokkal történõ elfor-
gatásához használjuk a Rajzolás eszköztáron található Rajz menü For-
gatás vagy tükrözés almenüjének Forgatás balra vagy Forgatás jobbra pa-
rancsát. Az alakzatok tükrözését a Forgatás vagy tükrözés almenü Füg-
gõleges tükrözés vagy Vízszintes tükrözés parancsával végezhetjük el. A
rajzelemek tulajdonságait a Rajz eszköztár Kitöltõszín, Vonalszín, Vo-
naltípus, Szaggatási típus, Nyílstílus, Árnyék stílusa és Térhatás stílusa
gombokra kattintva állíthatjuk be. Az alakzat kitöltõszínét pedig a
Kitöltõszín gombra kattintva állíthatjuk be. Ugyanitt (a nyilat lenyitva)
a További kitöltõszínek illetve Kitöltési effektusok parancsra kattintva az
elõzõekben megismert módon színátmenetekkel, mintázatokkal illet-
ve képekkel is kitölthetjük az alakzatot.

Rajzobjektumainknak különféle árnyék hatást készíthetünk az Ár-
nyék stílusa gombbal megjeleníthetõ lehetõségek használatával. Az ár-
nyék formátum használata esetén az árnyék tulajdonságait az Árnyék
beállításai paranccsal megjeleníthetõ eszköztár segítségével módosít-
hatjuk. Az Árnyék beállításai eszköztár Árnyék be/ki gombja segítségé-
vel bevagy kikapcsolhatjuk az árnyék formátumot. Az Árnyék elmoz-
dítása gombok segítségével az árnyék helyzetét változtathatjuk meg.
Az Árnyékszín gomb használatával az árnyék színét választhatjuk ki.
A lenyíló menü Félig áttetszõ árnyék gombjának bekapcsolásával a hát-
térre vetülõ árnyék hatását kelthetjük.

Rajzobjektumainknak mélységet adhatunk a Térhatás stílusa gomb-
ra kattintva megjelenõ lehetõségek segítségével. A térhatású formá-
tum használata esetén a térhatás tulajdonságait a Térhatás beállításai
gombra kattintva szabályozhatjuk. A térhatású formátumot a Térhatá-
sú be/ki gomb segítségével kapcsolhatjuk ki vagy be. A Döntés gombok
segítségével az alakzatot a vízszintes vagy a függõleges tengelye kö-
rül egységnyivel forgathatjuk. A Mélység gomb segítségével az alak-
zat térbe kinyújtott részének méretét állíthatjuk be. Az Irány gomb se-
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gítségével a nézõszöget állíthatjuk be. A lenyíló menü Távlat opciójá-
nak kiválasztásával valódi térhatást, a Párhuzamos opció választásával
pedig axonometrikus (a tárgy képét három síkban megadott vetülete
alapján egy térbeli derékszögû koordináta-rendszerrel együtt vetíti le
a képsíkra) nézetet állíthatunk be. A Megvilágítás gomb segítségével a
megvilágítás irányát és erõsségét szabályozhatjuk. A Felület gomb se-
gítségével a különféle felületek fényvisszaverõ tulajdonságait utánoz-
hatjuk. A Megvilágítás és a Felület formátumok beállításai elsõsorban
egyszínû kitöltés használata esetén érvényesülnek. A térhatás szem-
léltetésére a Térhatású szín legördülõ lista elemeit használhatjuk. A
Rajzolás eszköztárral készített rajzobjektumokba tetszõleges szövege-
ket írhatunk. Ehhez jelöljük ki a megfelelõ rajzobjektumot, és kezdjük
el a szöveg begépelését.

Több rajzobjektumból álló illusztrációink kezelését egyszerûsíthet-
jük, ha az összetartozó objektumokat csoportba foglaljuk. Az így lét-
rehozott csoportokat a PowerPoint egy objektumként kezeli. Jelöljük
ki a csoportba foglalni kívánt objektumokat. Ezt a SHIFT billentyû
nyomva tartása mellett a kívánt objektumokra kattintva végezhetjük
el. A kijelölés a gumikeret segítségével is történhet. A gumikeret raj-
zolásához vigyük az egeret a dia egy tetszõleges pontjára, majd a bal
gomb nyomva tartása mellett húzzuk a kívánt irányba addig, amíg a
kijelölt objektumok a gumikeretbe kerülnek. Ezután kattintsunk a
Rajz gombra, és a megjelenõ menüben válasszuk a Csoportba foglalás
parancsot. Egy csoport felbontásához annak kijelölése után kattint-
sunk a Rajz gombra, és használjuk a megjelenõ menü Csoportbontás
parancsát. Alaphelyzetben a korábban készített rajzelemeket a ké-
sõbb készített rajzelemek eltakarják. A takarás sorrendjét megváltoz-
tathatjuk a Rajz gombbal megjeleníthetõ menü Sorrend Elõrehozás
vagy Hátraküldés parancsára kattintva.

A PowerPointban a rajzobjektumok pontos elhelyezését legegysze-
rûbben vezetõvonalak segítségével oldhatjuk meg. A vezetõvonalak
megjelenítéséhez adjuk ki a Nézet menü Rács és vezetõvonalak paran-
csát, majd kapcsoljuk be a megfelelõ jelölõnégyzeteket. A vezetõvo-
nalak elrejtése ugyanígy történik. Elsõ lépésként helyezzük a vezetõ-
vonalakat arra a helyre, ahová a szövegdobozt igazítani szeretnénk.
Vigyük az egérkurzort a vezetõvonal fölé, majd húzzuk egérrel a
megfelelõ helyre. Ezt követõen húzzuk az egyes objektumokat a ve-
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zetõvonalhoz úgy, hogy szélük a vonalhoz igazodjon. Ha két objektu-
mot egymástól meghatározott távolságra akarunk elhelyezni, a veze-
tõvonalat úgy húzzuk a mérés végpontjához, hogy közben nyomva
tartjuk a SHIFT billentyût. A vezetõvonal mellett megjelenõ szám fog-
ja jelölni a két objektum közötti távolságot. A pontosság érdekében
célszerû az igazítás elõtt a vonalzóeszközt megjeleníteni. Erre a Nézet
menü Vonalzó parancsával van lehetõségünk. A vonalzók a Dia ablak-
tábla felsõ részén és bal oldalán jelennek meg. A vonalzók az aktuáli-
san kijelölt résztõl függõen eltérõek lehetnek.

Ha egy rajzobjektum vagy szövegdoboz alakját ki akarjuk cserélni
egy másik beépített alakzatra, az objektum kijelölése után kattintsunk
a Rajzolás eszköztár Rajz menüjének Váltás beépített alakzatok között pa-
rancsára. A megjelenõ almenübõl válasszuk ki a kívánt alakzatot.

Fontos a rajzobjektumok igazítása is, tekintsük át most ezeket a
megoldásokat. Alapvetõen el kell döntenünk, hogy a diához igazítjuk
az objektumokat, vagy egymáshoz. Amennyiben a diakockához sze-
retnénk igazítani, kapcsoljuk be ezt a lehetõséget. A Rajzolás eszköz-
táron kattintsunk a Rajz gombra, majd az Igazítás vagy elosztás almenü
Diához viszonyítva parancsára. Ezután jelöljük ki az objektumot, vagy
objektumokat (a SHIFT billentyû lenyomva tartása mellett egérrel),
esetleg csoportba foglalt objektumot. Ismét kattintsunk a Rajzolás esz-
köztár Rajz gombjára, majd az Igazítás vagy elosztás almenüben válasz-
szuk a számunkra megfelelõ igazítási lehetõséget. Az elsõ csoportban
a vízszintes igazítást állíthatjuk be (Balra igazítás, Középre igazítás, Jobb-
ra igazítás), az alatta lévõ csoportban pedig a függõleges igazítást sza-
bályozhatjuk (Igazítás fent, Igazítás középen, Igazítás lent). Alul, további
két lehetõséggel az objektumokat vízszintesen és függõlegesen egy-
mástól egyenlõ távolságra helyezhetjük el (Vízszintes elosztás, Függõ-
leges elosztás). Ha nem a diakockához képest akarjuk az objektumokat
igazítani, akkor kapcsoljuk ki ezt az opciót. Kattintsunk a Rajzolás esz-
köztár Rajz gombjára, majd az Igazítás vagy elosztás almenüben a Diá-
hoz viszonyítva parancsra, ha be van kapcsolva (pipa van elõtte). Ez-
után jelöljük ki az objektumokat, melyeket egymáshoz kívánunk iga-
zítani. Ilyenkor az objektumok megfelelõ széléhez történik az igazí-
tás. Most is kattintsunk a Rajzolás eszköztár Rajz gombjára, majd az
Igazítás vagy elosztás almenüben válasszuk a megfelelõ lehetõséget.
Ezek ugyanazok, mint azt az elõzõekben láttuk, csak most más a sze-
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repük. A vízszintes igazítás csoportban (Balra igazítás, Középre igazítás,
Jobbra igazítás) ilyenkor annak az objektumnak a széléhez igazítja a
többi objektum megfelelõ szélét, amelyik a többihez képest legjobban
balra illetve jobbra volt a diakockán. Középre igazítás esetén a kijelölt
objektumok által határolt területrész középvonalához igazodik mind-
egyik objektum középvonala. Függõleges igazításnál értelemszerûen
ugyanez történik, csak függõleges irányban (Igazítás fent, Igazítás közé-
pen, Igazítás lent).

WordArt használata

A Rajzolás eszköztár WordArt beszúrása gombjára kattintva külön-
leges formátumú feliratokat készíthetünk, melyeket a képekhez ha-
sonlóan kezelhetünk és formátumozhatunk. WordArt létrehozásához
kattintsunk a Rajzolás eszköztár WordArt gombjára. A megjelenõ pár-
beszéd panelen elõre definiált WordArt stílusok közül választhatunk.
Az OK gomb használata után megjelenõ párbeszéd panelen begépel-
hetjük a kívánt szöveget és beállíthatjuk annak formátumait. A szö-
veg begépelése és a formátumok beállítása után kattintsunk az OK
gombra. Ezután a képernyõn megjelenik a WordArt objektum. A lét-
rehozott objektumot a WordArt, illetve a Rajzolás eszköztár segítségé-
vel módosíthatjuk. A WordArt beszúrása gombra kattintva megjelenõ
panel segítségével új WordArt objektum beszúrására van lehetõsé-
günk. A Szöveg szerkesztése gomb segítségével a beszúrt WordArt ob-
jektum szövegét módosíthatjuk, az objektum formátuma nem válto-
zik. A WordArt gyûjtemény gombbal a WordArt objektum formátumát
változtathatjuk úgy, hogy a szövege nem változik. A WordArt formá-
zása gombra kattintva megjelenõ panelen a WordArt objektum kitöl-
tési színét és a szegélyvonalak tulajdonságait módosíthatjuk. A
WordArt alakzat gomb segítségével az objektumot eltorzíthatjuk a ki-
választott alakzatnak megfelelõen. A Tetszõleges forgatás gombbal (kis
zöld kör, felül) a WordArt objektumot tetszõleges irányba elforgathat-
juk. A WordArt azonos betûmagasság gombjával minden betû magassá-
gát egyforma nagyságúra állíthatjuk. A WordArt függõleges szöveg
gombbal a WordArt objektum szövegét vízszintesrõl függõlegesre ál-
líthatjuk. A WordArt igazítása gombra kattintva megjelenõ legördülõ
listából hat különbözõ szövegigazítási mód közül választhatunk. A
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WordArt betûközök gomb segítségével a WordArt objektum szövegé-
ben a betûk közötti távolságot módosíthatjuk.

Táblázatok használata

Ha kell, táblázatokat is elhelyezhetünk a diakockákon, ezt kétféle-
képpen tehetjük. Választunk egy olyan elrendezést, amelyiken van
táblázat (Munka ablak Dia elrendezése parancs). Üres dia esetén pe-
dig kattintsunk a Beszúrás menü Táblázat parancsára. Adjuk meg az
oszlopok és a sorok számát, végül kattintsunk az OK gombra. Termé-
szetesen számoltatni nem tudunk a táblázatban, így csak akkor hasz-
náljuk, ha táblázatos elrendezésben szeretnénk adatokat (számokat,
szövegeket) megjeleníteni. Táblázat beszúrásakor megjelenik a Táblá-
zatok és szegélyek lebegõ eszköztár, ha mégsem, kapcsoljuk be. Ehhez
kattintsunk a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Táblázatok és szegé-
lyek parancsára. Megjegyzem, szabadkézzel is rajzolhatunk tábláza-
tot, így tetszõleges szerkezetû táblázatot alakíthatunk ki. Ehhez kat-
tintsunk a Táblázatok és szegélyek eszköztár Táblázat rajzolása ikonjára.
Vigyük az egérkurzort a diakocka egy üres része fölé (ilyenkor az
egérkurzor ceruza alakú lesz) és húzzuk az egeret mindkét irányba.
Engedjük fel az egérgombot, ekkor létrejön egy egy oszlopos és egy
soros táblázat (tulajdonképpen egy cella). Ezután a ceruzával tetszõ-
leges vonalakat húzhatunk vízszintesen és függõlegesen, így kialakít-
hatunk egy teljesen szabálytalan, egyedi táblázatot. Az egérkurzort
(ceruzát) elég csak közelíteni egy szegélyhez, automatikusan a vonal-
hoz ugrik. A felesleges, tévesen berajzolt vonalakat a Radír eszközzel
törölhetjük. Kattintsunk a Radír gombra a Táblázat és szegélyek eszköz-
táron. Ha le akarjuk tenni a ceruzát, vagy a radírt, kattintsunk újra az
ikonjára. Miután kialakítottunk egy táblázatot a háromféle módszer
valamelyikével, írhatunk bele, és formázhatjuk azt.

A megjelenõ táblázat celláiba tetszõleges szövegeket és számokat
írhatunk. A táblázat formázását két eszköz segíti, az egyik az elõzõek-
ben említett Táblázat és szegélyek eszköztár. A rajta lévõ gombok segít-
ségével különbözõ beállításokat tehetünk:

Táblázat - a legördülõ almenüben táblázatot, sorokat és oszlopokat
szúrhatunk be, illetve törölhetünk. Kijelölhetünk táblázatot, soro-
kat és oszlopokat, cellákat egyesíthetünk és feloszthatunk. Beállít-
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hatjuk továbbá a szegélyeket és a kitöltést, egyszóval ebben a me-
nüben minden benne van, ami egy táblázat szerkesztéséhez, for-
mázásához kell.
Cellák egyesítése - a kijelölt cellákat egyesíti.
Cellák felosztása - az aktuális cellát felosztja két egyenlõ részre.
Ha fekvõ helyzetû a cella, akkor függõlegesen, ha pedig álló hely-
zetû, akkor vízszintesen.
Igazítás fent - a cella tartalmát a felsõ széléhez igazítja.
Függõlegesen középre - a cella tartalmát függõlegesen, a cella
közepére igazítja.
Igazítás lent - a cella tartalmát az alsó széléhez igazítja.
Azonos sormagasság - a táblázat minden sorát azonos magasságú-
ra állítja, egyenletesen elosztva.
Azonos oszlopszélesség - a táblázat minden oszlopát azonos szé-
lességûre állítja, egyenletesen elosztva.
Táblázat rajzolása - új táblázatot rajzolhatunk ceruzával.
Radír - cellaszegélyeket törölhetünk vele
Szegély stílusa - ceruzával rajzolt szegély stílusát adhatjuk meg.
Szegélyvastagság - ceruzával rajzolt szegély vastagságát állít-
hatjuk be.
Szegélyszín - ceruzával rajzolt szegély színét adhatjuk meg.
Külsõ szegélyek - az elõbbiekben beállított szegély stílust, vastag-
ságot és színt állítja be az aktuális, vagy kijelölt cellákra.
Kitöltõszín - az aktuális, vagy a kijelölt cellák háttérszínét állíthat-
juk be tetszõlegesen. Az elõzõekben megismertek szerint színátme-
netet, anyagmintát és képet is használhatunk a cella (cellák) hátte-
reként. Ehhez kattintsunk a jobb oldalon lévõ nyílra (a festékes vö-
dör ikon mellett), és a legördülõ mezõben válasszuk a További
kitöltõszínek illetve a Kitöltési effektusok parancsokat.
A táblázat formázásának másik lehetõsége, hogy kattintsunk dup-

lán valamelyik oldalszegélyén, így felbukkan a Táblázat formázása ab-
lak. Ezen három fül segíti a munkánkat. Ezek ismerõsek, hiszen épp
az elõbb beszéltünk róluk. A Szegélyek fülön megadhatjuk a szegély
stílusát, vastagságát és színét. A jobb oldali mintaablakban pedig
egérrel kattintsunk arra a szegélyre, amelyiket át kívánjuk alakítani a
választásunknak megfelelõ szegélyre. A Kitöltés fülre kattintva beállít-
hatjuk a táblázat hátterét. Nyissuk le a Kitöltõszín mezõ melletti nyi-
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lat, majd válasszunk színt, színátmenetet, anyagmintát illetve képet a
szokásos módon. A kitöltõszínt fakíthatjuk, ha bejelöljük a Félig átlát-
szó négyzetet. Végül, a Szövegdoboz fülön a táblázat celláiban lévõ szö-
vegeket igazíthatjuk adott pozícióba (Felül, Középen, Alul, Központosan
felül, Központosan középen, Központosan alul,). Beállíthatjuk még a belsõ
margókat is, azaz, hogy mekkora távolság legyen a cella tartalma, és
a szegélyek között cm-ben mérve (Bal, Jobb, Felsõ, Alsó). Alul van még
egy jelölõnégyzet, ha ezt bekapcsoljuk, akkor a cellákban 90 fokkal el-
forgatva lesznek a szövegek (Szöveg derékszögû elforgatása a cellában).

Természetesen a hagyományos formázások továbbra is érvénye-
sek, azaz a kijelölt szövegek, számok betûtípusát, stílusát, méretét
most is tetszõlegesen állíthatjuk. Ehhez jelöljük ki a szöveget, majd
kattintsunk a Formátum menü Betûtípus parancsára. A megjelenõ ab-
lakban kiválaszthatjuk a nekünk megfelelõ betûtípust, stílust, mére-
tet, színt és egyéb különlegességeket (Aláhúzás, Árnyékolt, Domború,
Felsõ index, Alsó index). A táblázatot könnyen és gyorsan átméretez-
hetjük, ha erre szükség van. Jelöljük ki, majd fogjuk meg egérrel az
egyik sarokban lévõ méretezõ gombját, majd húzzuk az egeret a
megfelelõ méretig. A pozícióját is megváltoztathatjuk, fogjuk meg
egérrel, és vigyük az új helyére.

Elõfordulhat az is, hogy miután létrehoztunk egy táblázatot, meg-
gondoltuk, és mégsem kell. Ilyenkor jelöljük ki (kattintsunk egyet va-
lamelyik szélére), majd a billentyûzet Delete gombjával egyszerûen
töröljük ki. Ugyanezt megtehetjük a helyi menü Kivágás parancsával,
vagy a Szokásos eszköztár Kivágás ikonjára (olló) kattintva.

Diagramok használata

Diagramokkal még szemléletesebbé tehetjük a bemutatónkat, így
ismerkedjünk meg velük is. Természetesen ne úgy képzeljük el a di-
agramokat, mint mondjuk az Excel táblázatkezelõ program használa-
ta során. Itt ugyanis, mint azt már az elõbbiekben jeleztem, nem tu-
dunk számoltatni a programmal, így a diagramok is csak állandó
adatokból hozhatók létre. Diagramot kétféleképpen helyezhetünk el
egy diakockán. Választunk egy olyan elrendezést a Munkaablakban,
amelyiken van diagram, míg üres diakocka esetén a Beszúrás menü
Diagram parancsára kattintunk. Bármelyiket is választjuk, a diagram
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alapja mindig egy táblázat. A beszúrás után meg is jelenik egy táblá-
zat, melybe írjuk be a szükséges adatokat. Ezek nyilván szövegek és
számok. Ezután kattintsunk a diakocka egy üres részére, és máris lát-
ható az általunk beírt adatokból létrejött diagram. Ha meg akarjuk
változtatni a diagramunk adatait, kattintsunk duplán a diagramra.
Újra megjelenik a táblázat, így tetszõlegesen szerkeszthetjük ismét az
adatokat. Ha nincs szükségünk sorokra vagy oszlopokra, töröljük ki
azokat. Ehhez kattintsunk az oszlop vagy sor azonosítókra, majd a
billentyûzet Delete gombjával töröljük ki a sorokat, illetve oszlopokat.
Miután befejeztük az adatok módosítását, megint kattintsunk a dia-
kocka egy üres részére.

A diagramunkat formázhatjuk is, ehhez kattintsunk duplán a
diagramra. Ekkor a menüben egy újabb menüpont látható, Diag-
ram néven. Ez jelzi számunkra, hogy most diagram nézetben va-
gyunk. További segítségként felbukkan a Diagram eszköztár is, a
rajta lévõ ikonokkal szabályozhatjuk a diagramunkat. A Diagram
menüben a Minták parancsra kattintva diagramunkhoz különbözõ
mintákat választhatunk (oszlop, sáv, grafikon, kör, pont, terület,
perec,  sugár,  felület,  buborék,  árfolyam,  henger,  kúp,  piramis).  A
Felhasználói típusok fülön további diagramtípusokat választhatunk.
A Diagram menü Diagram beállítása parancsra kattintva, típustól
függõen különbözõ beállításokat tehetünk (címek, tengelyek, rács-
vonalak, jelmagyarázat. feliratok, adattábla). A Térhatás parancsra
kattintva pedig diagramtól függõen a rálátás szögét és az elforga-
tás mértékét szabályozhatjuk. A Diagram eszköztár gombjaival a
következõ beállításokat tehetjük:

Diagramobjektumok - a legördülõ menüben kiválaszthatjuk,
hogy a diagram mely részét formázzuk (diagramterület, értékten-
gely, fal, jelmagyarázat, kategóriatengely, padlószint, rajzterület,
sarkok, adatsor, stb.).
Objektum formázása - az elõbbiekben kiválasztott objektum for-
mázásához szükséges ablak bukkan fel, ahol beállíthatjuk a formá-
zás paramétereit.
Fájlimportálás - Excel, vagy más programmal elõállított, tagolt
adatokkal rendelkezõ állományt beolvashatunk, így kicserélhetjük
az aktuális diagram adatait az új adatokkal. A továbbiakban a di-
agram már ennek az új adattáblának megfelelõ képet mutatja.
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Adatdokumentum megjelenítése - a diagramhoz tartozó adattáb-
lát megjeleníti, illetve elrejti.
Soronként - az adattábla soraiból készül a diagram.
Oszloponként - az adattábla oszlopaiból készül a diagram.
Adattábla - az adattáblát megjeleníti, elrejti a diagramterületen.
Minták - a legördülõ menüben különbözõ diagramtípusok közül
választhatunk.
Kategóriatengely rácsvonala - megjeleníti, illetve elrejti a kategó-
riatengely rácsvonalait.
Értéktengely rácsvonala - megjeleníti, illetve elrejti az értéktengely
rácsvonalait.
Jelmagyarázat - megjeleníti, illetve eltünteti a diagramhoz tartozó
jelmagyarázatot.
Rajz - megjeleníti, illetve elrejti a Rajzolás eszköztárat a képernyõ alján.
Kitöltõszín - a kiválasztott diagramobjektum kitöltõszínét állítja
be tetszõleges színûre (színátmenet, anyagminta, kép is lehet a ta-
nult módon).
Miután létrehoztuk és megformáztuk a diagramot, természetesen

átméretezhetjük, és elmozdíthatjuk. Jelöljük ki kattintással, majd az
egyik sarkán lévõ méretezõ gomb (kis kör) segítségével, egér haszná-
latával méretezzük át. Ugyanilyen könnyedén másik helyre vihetjük.
Vigyük az egérkurzort a diagram fölé, majd az elsõdleges egérgomb
lenyomva tartása mellett húzzuk az új pozícióba.

Mûveletek

Tekintsük most át röviden, hogy milyen mûveleteket tudunk vé-
gezni a diakockákkal, a rajtuk lévõ objektumokkal és magával a pre-
zentációs állománnyal. Kezdjük mindjárt ezzel, azaz, a prezentáció-
val. A prezentáció is egy fájl, mint például egy Word dokumentum,
egy Excel munkafüzet, vagy akár egy kép. Ezért pontosan ugyanazo-
kat a mûveleteket lehet elvégezni egy prezentációt tartalmazó állo-
mánnyal, mint az elõbb említett fájlokkal. Egy PowerPoint fájl kiter-
jesztése ppt. Tekintsük át tehát a fájlmûveleteket. Amikor elindítjuk a
Microsoft PowerPoint 2003 programot, automatikusan létrehoz egy
üres prezentációt, így az elsõ fájlmûvelet, a létrehozás, már  meg  is
történt. A munka végeztével mentjük az állományunkat, így a men-
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tés mûvelet is megtörtént. Egy korábban elkészített prezentáció meg-
tekintéséhez meg kell nyitni a fájlt, ez a megnyitás mûvelet. Ha vé-
geztünk a megtekintéssel, akkor pedig bezárjuk a prezentációt. Sok-
szor elõfordul, hogy a fontos munkánkat több helyen is megõrizzük,
nehogy elvesszen. Ehhez kattintsunk a Fájl menü Mentés másként pa-
rancsára, majd válasszunk meghajtót és mappát. Adjunk egy nevet a
bemutatónknak (nem feltétlenül szükséges másik nevet adni, ugyan-
is ha másik mappába mentjük a prezentációt, mint ahol az eredeti
van, akkor lehet ugyanaz a fájlnév), majd kattintsunk a Mentés gomb-
ra. Ez tulajdonképpen egy másolás volt, illetve, ha másik néven men-
tettük az állományt, akkor átnevezés is egyben. Ha egy meglévõ pre-
zentációt megnyitunk, és tovább szerkesztjük, akkor egy módosítást
végzünk, mely szintén egy fájlmûvelet. Lehetõségünk van arra is,
hogy töröljünk egy prezentációt. Ehhez kattintsunk a Fájl menü Meg-
nyitás parancsára, majd keressük meg a törölni kívánt állományt. Je-
löljük ki (ne nyissuk meg) és a billentyûzet Delete gombjával törölhet-
jük. Alapvetõen ezek voltak a legfontosabb fájlmûveletek, azaz össze-
gezve: létrehozás, mentés, megnyitás, bezárás, másolás, átnevezés,
módosítás, törlés.

A diakockákkal a következõ mûveleteket tudjuk elvégezni. A Be-
szúrás menü Új dia parancsával létrehozhatunk egy diakockát, a Dia-
másolat paranccsal pedig másolni tudunk egy diát. Normál nézetben a
képernyõ bal oldalán a Diák oszlopban törölni tudunk diakockát. Je-
löljük ki (kattintsunk rá egyet), majd a billentyûzet Delete gombjával
kitörölhetjük a megfelelõ diát. Ha a SHIFT gombot lenyomva tartjuk,
több diát is kijelölhetünk, így egyszerre többet is törölhetünk. Ugyan-
ezen a területen egérrel könnyen és gyorsan új helyre húzhatjuk bár-
melyik diát a prezentációban. Ezzel rendeztük a diakockákat. Ha egy
diakocka felett helyi menüt kérünk, akkor a Másolás, Kivágás és Beil-
lesztés parancsokat kiadva másolhatunk, illetve áthelyezhetünk egy
diakockát a bemutatóban. Megjegyzem, hogy az eddig leírtakat a Dia-
rendezõ nézetben is végre lehet hajtani. Összegezzük most is a diakoc-
kákkal végezhetõ mûveleteket: létrehozás, másolás, áthelyezés, tör-
lés, rendezés.

Végül nézzük meg, hogy a diakockákon elhelyezett objektumok-
kal milyen mûveletek végezhetõk. Az elõzõekbõl tudjuk, hogy ezek
az objektumok a helyõrzõk, szövegdobozok, képek, rajzolt alakzatok,
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táblázatok és diagramok. Alapvetõen ezekkel is az eddig megismert
mûveletek végezhetõk el. Jelöljünk ki egy objektumot (vagy többet),
majd a billentyûzet Delete gombjával törölhetjük. Ha egérrel odébb
húzzuk, akkor tulajdonképpen áthelyeztük. Ha  lenyomva  tartjuk  a
CTRL billentyût, és úgy húzzuk az egérrel új helyre, másolás történt,
az eredeti objektum a helyén marad. Az elõzõekbõl szintén tudjuk,
hogy bármelyik objektumot kijelöljük, a méretezõ gombok (a sarkok-
ban ás az oldalakon középen látható kis körök) segítségével könnyen
és gyorsan méretezhetõk. Objektumok fedése esetén meghatározhat-
juk a sorrendet, a Rajzolás eszköztár Rajz gombjára kattintva a Sorrend
almenüben válasszuk a megfelelõ lehetõséget (Elõrehozás, Hátrakül-
dés, Elõbbre hozás, Hátrébb küldés). Szintén láttuk, hogy az alakza-
tokat csoportba foglalhatjuk, illetve csoportbontást is végezhetünk.
Arról is beszéltünk, hogy alakzatokat tükrözhetünk, forgathatunk és
igazíthatunk, ezek szintén mûveletek. Arról már nem is beszélve,
hogy amikor egy objektumot elhelyezünk a diakockán, akkor létre-
hoztuk õt. Összegezzük most is az objektumokkal végezhetõ mûve-
leteket: létrehozás, törlés, másolás, áthelyezés, méretezés, elõrehozás,
hátraküldés, elõbbre hozás, hátrébb küldés, tükrözés, forgatás, igazí-
tás, csoportba foglalás és csoportbontás.

Animáció, áttûnés

Elérkeztünk a legérdekesebb, és talán a prezentációkészítés legfon-
tosabb részéhez, az animációkhoz, és áttûnésekhez. Amit eddig ta-
nultunk, az egy szövegszerkesztõben (pl. Microsoft Word 2003) is el-
készíthetõ. Pont a most következõ animálási effektusok teszik a pre-
zentációt egyértelmûen mássá, mint egy egyszerû szöveg! Ez nem je-
lenti azt, hogy akkor ez valami nagyon nehéz dolog lesz. Ellenkezõ-
leg, egyszerûen és gyorsan tudunk animálni diakockákat, semmi bo-
nyolult nem lesz benne. Elhangzott itt két fogalom, animálás és áttû-
nés. Nézzük, mit is értünk ezek alatt. Animációnak hívjuk, amikor
egy diakockán elhelyezett objektumok nem jelennek meg azonnal a
képernyõn, hanem késõbb, automatikusan vagy kattintásra lesznek
láthatóak. Ráadásul ez különbözõ módon történhet, érdekes megjele-
nési módokkal (beúszás, forgás, redõny hatás, stb.), közben hangha-
tásokat is hallhatunk. Áttûnésen pedig azt értjük, hogy a bemutató-
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ban szereplõ diakockák a vetítés során hogyan, milyen módon köve-
tik egymást. Ez is sokféle lehet, szintén látványos megoldásokat al-
kalmazhatunk. Térjünk most rá a konkrét megoldásokra.

Miután kész a bemutatónk, kattintsunk az elsõ diakockára, hogy
az legyen az aktív. Rögtön megjegyezném, hogy nem kell minden dia-
kockát animálni. Ha tehát úgy döntünk, hogy a címdiát nem animál-
juk, akkor válasszuk a második kockát. Összességében tehát vegyük
sorra egyenként azokat a diakockákat, amiket animációkkal akarunk
ellátni, és végezzük el azt a következõ módon. Legyen aktív az a dia-
kocka, amit éppen animálni akarunk, azaz a képernyõ közepén ezt
lássuk. Ezt követõen a Munkaablakon nyissuk le a nyilat, és válasszuk
az Egyéni animáció parancsot. Ugyanezt megtehetjük, ha a diakocka
egy objektuma felett (amelyiket elõször akarjuk animálni) helyi me-
nüt kérünk, és kiválasztjuk az Egyéni animáció parancsot. Ekkor szin-
tén megjelenik jobb oldalon a Munkaablakban az Egyéni animáció pa-
nelje. Az objektumok animálási sorrendjét mi választjuk meg, persze
ez nagymértékben függ a diakocka tartalmától. Ahhoz, hogy helye-
sen, értelmesen haladjon az elõadásunk, nyilván nem mindegy, hogy
mikor mi jelenik meg a képernyõn! Tehát nekünk kell megtervezni,
hogy mit és milyen sorrendben akarunk a hallgatósággal közölni.
Kattintsunk tehát arra az objektumra, ami elõször jelenjen meg a ve-
títés során az adott diakockán. Ez a tartalomtól függõen lehet helyõr-
zõ, szövegdoboz, kép, táblázat vagy diagram (általában a diakocka cí-
me szokott elõször megjelenni, de lehetnek kivételek). Miután kijelöl-
tük az objektumot, kattintsunk jobb oldalon, az Egyéni animáció panel-
jén a Hatás hozzáadása gombra legfelül. A legördülõ menüben négy
almenüt láthatunk (Megjelenés, Kiemelés, Eltûnés és Mozgásvonalak).
Mielõtt részletesebben megismerkedünk ezek funkcióival, tekintsük
át, hogy animálás után a diakockán milyen egyéb objektumokat lát-
hatunk. Animációs jelölõ (kis szürke négyzetben lévõ szám az objek-
tum mellett balra), mely meghatározza az elemek animációjának sor-
rendjét. A számok az Egyéni animáció ablak listájában szereplõ elemek-
hez vannak hozzárendelve. A mozgásvonal (a dián lévõ animációban
megadott útvonal, amelyen egy objektum vagy szövegrészlet végig-
halad) vázlata. Mozgásvonal rajzolása vagy alkalmazása esetén Nor-
mál nézetben ez a vázlat jelenik meg az Egyéni animáció munkaablak
megjelenítésekor. Az indítók (kéz alakú ikon) olyan animációs ese-
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mények, melyek úgy vannak beállítva, hogy az animáció lejátszását
meghatározott objektumra való kattintáskor kezdjék el. Ez a három
elem jelenhet meg tehát a diakockákon normál nézetben, animálás
után (ha a Munkaablakban az Egyéni animáció van kiválasztva).

Érdemes azt is áttekintenünk, hogy az Egyéni animáció ablakban mi
látható. Az ablakban legfelül a Hatás hozzáadása, Módosítás illetve az
Eltávolítás gombok láthatóak. Értelemszerûen a Módosítás gomb csak
akkor látható, ha egy olyan objektumot jelöltünk ki, amelyhez már
rendeltünk animálási effektust. Ekkor ezt megváltoztathatjuk. Tehát a
Hatás hozzáadása és a Módosítás gombok egyszerre sohasem láthatók.
Az Eltávolítás gombbal pedig egy objektumról eltávolíthatjuk az ef-
fektusokat. A gombok alatt három mezõt láthatunk, melyekben a ki-
választott animáció gyorsbeállításait végezhetjük. Az Indítás mezõ-
ben megadhatjuk, hogy az animáció egér Kattintásra, Együtt az elõzõ-
vel vagy Az Elõzõ után induljon. Az Irány mezõben megadhatjuk, hogy
Vízszintesen vagy Függõlegesen érkezzen az objektum a diakockára.
Végül a Sebesség mezõben az objektum megjelenésének gyorsaságát
szabályozhatjuk. Öt féle sebességet állíthatunk be: Nagyon lassú, Las-
sú, Közepes, Gyors és Nagyon gyors. A mezõk alatt látható a diakockán
lévõ animációval ellátott objektumok listája. A lista sorszámozva van,
és ikon jelzi az animáció jellegét. A lista szövegei az objektumok kez-
dõ szövegeibõl állnak, kép esetén a kép neve, diagram és táblázat ese-
tén pedig Diagram 1 ... , Táblázat 1 ... neveket kapják. Ha ebben a listá-
ban bármelyik elem melletti nyílra kattintunk, a legördülõ menüben
további, részletes beállításokat tehetünk az objektum típusától függõ-
en (lásd késõbb). A lista alatt az idõzítésre vonatkozó gombot és
csuszkát találjuk (ha az aktuális objektum idõzítéssel indul). Lejjebb
két nyilat látunk, ezekkel az objektumok animációs sorrendjét tudjuk
megváltoztatni a fenti listában. A Lejátszás és a Diavetítés gombokkal
pedig az animációkat tudjuk megtekinteni ablakos (csak az aktuális
diakockán), illetve teljes képernyõs üzemmódban az aktuális diától.
Ha a munkaablak alján látható Betekintõ jelölõnégyzet be van kapcsol-
va, a PowerPoint azonnal megmutatja a kiválasztott animációt. A di-
ához rendelt animációt késõbb is megtekinthetjük, a dia kiválasztása
után a Lejátszás gombra kattintva. Ezek láthatóak tehát az Egyéni ani-
máció ablakban. Most nézzük meg, hogy a Hatás hozzáadása gomb le-
gördülõ almenüjében milyen lehetõségeink vannak.
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Megjelenés - itt adhatjuk meg, hogy a kijelölt objektum hogyan je-
lenjen meg a diakockán. Alapesetben öt effektus közül választha-
tunk (Beúszás, Keret, Pepita, Redõny, Rombusz), de a További effektusok
parancsra kattintva újabb megjelenési módok állnak a rendelkezé-
sünkre. Az effektusok kategóriákba vannak sorolva, melyek a kö-
vetkezõk: Alap (19 effektus), Szolid (4 effektus), Mérsékelt (12 effek-
tus) és Izgalmas (17 effektus). Kattintsunk valamelyik effektusra,
majd az OK gombra. Ha olyan effektust választunk, amelyik nincs
benne az öt alapesetben, akkor ezek az effektusok bekerülnek ebbe
a listába, de maximum 9 effektus lehet itt. Tulajdonképpen ebben a
listában a legutoljára használt, maximum 9 effektus látható. Néz-
zük most meg részletesen, hogy az egyes objektumtípusokhoz ren-
delt animációknak milyen további beállításai vannak.

Bekezdés szöveg - jelöljük ki a bekezdést tartalmazó helyõrzõt
vagy szövegdoboz, és válasszunk effektust (kattintsunk a Hatás
hozzáadása parancs Megjelenés almenüjében valamelyik effektus-
ra). Ezután nyissuk le az Egyéni animáció ablakban az adott ef-
fektus melletti nyilat. A legördülõ almenüben válasszuk az Ef-
fektus beállításai parancsot. Ezután a felbukkanó ablakban három
fül segíti a beállítást. A Hatás fülön megadhatjuk az Irányt, és be-
kapcsolhatjuk a Fokozatos indítás és Fokozatos befejezés jelölõ
négyzeteket. Ezekkel az animáció gyorsulását kapcsoljuk be
kezdéskor, és befejezéskor. Lejjebb, a Kiemelés csoportban továb-
bi figyelemfelkeltõ effektusokat szabályozhatunk. A Hang me-
zõben választhatunk hanghatást, vagy az Egyéb hang parancsra
kattintva kereshetünk saját hangfájlokat is. A mezõ mellett,
jobbra lévõ hangszóró ikonra kattintva, meghallgathatjuk a vá-
lasztott hang effektust. Az Animáció után mezõben azt állíthatjuk
be, hogy ha lefutott az animáció, mi történjen utána. A követke-
zõk történhetnek animálás után: Nincs halványítás, Szín, További
színek, Elrejtés animálás után, Elrejtés a következõ kattintásra. A Szö-
veg animálása mezõben pedig azt adhatjuk meg, hogy a szöveg
Egyszerre, Szavanként vagy Betûnként jelenjen meg. Ha szavan-
ként vagy betûnként jelenítjük meg a szöveget, akkor a % késlel-
tetés a szavak (betûk) között mezõben megadhatjuk, hogy a sza-
vak, illetve betûk megjelenése között mennyi idõ teljen el (alap-
esetben ez 10%). Az Idõzítés fülön az animáció idõszeleteit állít-
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hatjuk be. Az elsõ, Indítás mezõben azt írhatjuk elõ, hogy az ani-
máció kattintásra, együtt az elõzõvel vagy az elõzõ animáció
után induljon. A Késleltetés mezõben másodpercben megadhat-
juk, hogy az elõzõ animáció lefutása után mennyi idõ múlva
kezdõdjön. A Sebesség mezõben pedig az aktuális animáció
gyorsaságát állíthatjuk be. Az Ismétlés mezõben az effektus is-
mételt végrehajtását adhatjuk meg: Nincs, 2, 3, 4, 5, 10, A követ-
kezõ kattintásig, A dia lejátszásáig. Ha az Indítók gombra kattin-
tunk, akkor egy újabb menü nyílik le. Itt állíthatjuk be, hogy az
aktuális animáció melyik objektumra kattintáskor induljon el
(néha hasznos lehet). A harmadik fülön, a Szöveg animálása fülön
most nem tudunk semmit állítani, mert csak egy bekezdésünk
van. Ennek a listáknál, több bekezdésnél vehetjük hasznát.
Lista - ugyanúgy állíthatunk mindent, mint az elõbb, csak a Szö-
veg animálása fülön szabályozhatjuk a bekezdések megjelenését.
Nyissuk le a mezõ melletti nyilat, és válasszunk a következõk
közül: Egy objektumként, Minden bekezdés egyszerre, 1. szintû bekez-
désként, 2. szintû bekezdésként, 3. szintû bekezdésként, 4. szintû be-
kezdésként, 5. szintû bekezdésként. Értelemszerûen csak többszintû
listánál kell 2. 3. 4. és 5. szintet állítanunk. Ha egy objektumként
animáljuk a listát, akkor a bekezdések egyszerre jelennek meg.
A Minden bekezdés egyszerre lehetõséget választva a bekezdések
egymás után automatikusan jönnek be a diára. Ha viszont szin-
teket adunk meg, akár egy szintet is, beállíthatjuk, hogy a bekez-
dések egymás után, automatikusa hány másodpercenként kö-
vessék egymást (Automatikusan mezõ). Azt is megadhatjuk,
hogy a bekezdések fordított sorrendben jelenjenek meg (Fordí-
tott sorrendben jelölõ négyzetet kapcsoljuk be).
Kép - ClipArt vagy egyéb képet szintén az elõzõekben leírt mó-
don animálhatunk részletesen, csak a felbukkanó ablakban nyil-
vánvalóan nincs Szöveg animálása fül. Az elsõ két fület pedig
pont úgy kell használni, mint azt az elõzõekben láttuk.
Diagram - diagramokat is az elõbbiek szerint animálunk, csak a
felbukkanó ablak harmadik füle, a Diagram animálása fül.  Itt  a
Diagram csoportosítása mezõben szabályozhatjuk, hogy a diag-
ram egy objektumként, vagy sorozatként, kategóriánként, a so-
rozat elemei szerint illetve a kategória elemei szerint legyen ani-
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málva. A Rács és jelmagyarázat is jelölõnégyzetet bekapcsolva, az
animáció ezekre is érvényesül. Vigyázat, nem lehet minden tí-
pusú effektushoz részenkénti animálást alkalmazni! Például
nem lehet a Beúszás, a Hajítás, az Elõbukkan és a Belebeg effektu-
sokat részletesen animálni. Valószínû, hogy ezeken kívül is lehet
még olyan effektus, amit csak egy objektumként animálhatunk.
Táblázat - természetesen a táblázatokat is a már megismert mó-
don tudjuk részletesen animálni. A felbukkanó ablakban két fül
segíti a munkát, a Hatás és az Idõzítés fülek. Ezeket pedig tudjuk
használni az elõzõekben leírtak alapján.

Kiemelés - ha a szöveget vagy objektumot valamilyen figyelem-
felkeltõ hatással szeretnénk ellátni, válasszuk a Kiemelés elemet,
majd egy effektust. Most is öt effektus látszik alapesetben, de a To-
vábbi effektusok feliratra kattintva, újabb effektusok közül választ-
hatunk. Négy kategóriában vannak az újabb effektusok: Alap (9 ef-
fektus), Szolid (13 effektus), Mérsékelt (4 effektus) és Izgalmas (5 ef-
fektus). Itt is tehetünk részletes beállításokat, úgy, mint a Megjele-
nés elemnél (lásd elõzõek).
Eltûnés - ha a szöveget vagy objektumot valamilyen hatás kísére-
tében el szeretnénk tüntetni a diáról, válasszuk az Eltûnés elemet,
majd egy effektust. Most is öt effektus látszik alapesetben, de a To-
vábbi effektusok feliratra kattintva, újabb effektusok közül választ-
hatunk. Négy kategóriában vannak az újabb effektusok: Alap (19
effektus), Szolid (4 effektus), Mérsékelt (12 effektus) és Izgalmas (17
effektus). Itt is tehetünk részletes beállításokat, úgy, mint a Megje-
lenés elemnél (lásd elõzõek).
Mozgásvonalak - ha az objektumot megfelelõ mozgásvonalon ha-
ladva szeretnénk mozgatni, válasszuk a Mozgásvonalak elemet,
majd válasszunk egy lehetõséget. Most is öt effektus látszik alap-
esetben, de a További effektusok feliratra kattintva, újabb effektusok
közül választhatunk. Három kategóriában vannak az újabb effek-
tusok: Általános (18 effektus), Vonalak és görbék (30 effektus) és Spe-
ciális (16 effektus). Itt is tehetünk részletes beállításokat, úgy, mint
a Megjelenés elemnél (lásd elõzõek).
Ezzel befejeztük az egyéni animáció készítés lépéseinek áttekinté-

sét. Egy kis gyakorlattal hamar elkészíthetünk egy rövid bemutatót
animációkkal együtt. Felvetõdik azonban a kérdés, hogy nincs-e

- 460 -

MICROSOFT POWERPOINT 2003



gyorsabb, könnyebb megoldás, ha például egy hosszú, sok diakocká-
ból álló prezentációt készítünk? Ekkor tényleg elég sok idõt vesz
igénybe az összes dia animálása. A válasz megnyugtató, de igen, van
könnyebb és gyorsabb megoldás is a PowerPoint fegyvertárában!

Ez a gyorsabb megoldás pedig az Animációs sémák lehetõség. Kat-
tintsunk a jobb oldalon lévõ Munkaablak legördülõ listájában a Diater-
vezés - Animációs sémák parancsára. Ebben az ablakban 5 kategórián
belül számos effektus közül választhatunk. A kategóriák a követke-
zõk: Legutóbb használt, Nincs animáció, Szolid (8 effektus), Mérsékelt (9
effektus) és Izgalmas (11 effektus). Válasszunk tehát ezek közül egyet,
majd kattintsunk a lent látható Alkalmazás az összes diára feliratra. Ké-
szen van az animálás, máris vetíthetjük a bemutatót! Ha meggondol-
tuk, és mégsem akarunk animálni, kattintsunk a Nincs animáció fel-
iratra. Ezután vagy választunk egy másik sémát, vagy egyenként ani-
máljuk a diakockákat, ahogy azt tanultuk az elõzõekben. Arra is lehe-
tõségünk van, hogy ne az összes, csak megadott diakockákat animál-
junk sémával. Ehhez, bal oldalon, a Diák panelen jelöljük ki azokat a
diakockákat, amelyeket animálni akarunk (a CTRL billentyû lenyom-
va tartása közben egérrel kattintsunk egyenként a diakockákra). Ez-
után válasszunk valamilyen sémát, és már készen is vagyunk. Ilyen-
kor ne kattintsunk az Alkalmazás az összes diaára feliratra! Ennek a
módszernek az elõnye a gyorsaság, hátránya, hogy nem lehet részle-
tesen animálni az objektumokhoz tartozó effektusokat.

Az animálás után nézzük meg, hogyan tudunk áttûnéseket beállí-
tani. Kattintsunk a Munkaablakban az Áttûnés parancsra, vagy kérjünk
helyi menüt a diakocka egy olyan területén, ahol nincs semmilyen ob-
jektum, majd válasszuk az Áttûnés parancsot. A megjelenõ Áttûnés
ablakban válasszunk az aktuális diához egy áttûnést (58 hatás áll ren-
delkezésünkre). Ezután a lejjebb látható Sebesség és Hang mezõkben
állítsuk be a kívánt sebességet (lassú, közepes, gyors), és hanghatást,
ha szeretnénk ilyet. Amennyiben kiválasztunk egy hanghatást, alatta,
az Ismétlés a következõ hang lejátszásáig négyzetet bejelölve, a választott
hang effektus ismétlõdik. Ezután megadhatjuk, hogy a diakocka to-
vábbítása kattintásra, vagy automatikusan, egy beállított idõ érték-
nek (másodpercben) megfelelõen történjen (Kattintásra és Automatiku-
san jelölõ négyzetek segítségével). Befejezésül pedig eldönthetjük,
hogy csak a kijelölt diára (diákra), vagy az összes diakockára ugyan-
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azt az effektust kívánjuk használni. Diakockákat most is úgy tudunk
kijelölni, hogy a CTRL billentyû lenyomva tartása közben, bal olda-
lon, a Diák panelen egérrel kiválasztjuk sorra a kockákat. Ha kiválasz-
tottuk a diakockákat, akkor a megfelelõ áttûnési effektus ezekre a
kockákra lesz érvényes, az Alkalmazás az összes diára feliratra kattint-
va pedig az egész bemutatónkhoz a választott áttûnést rendeljük. Jó
megoldás lehet az is (fõleg, ha sietünk), ha az áttûnések listájában a
Véletlenszerû hatás lehetõségre kattintunk, majd az Alkalmazás az összes
diára parancsot kiadjuk. Ekkor gyorsan, és változatosan készítettünk
áttûnést a bemutatóhoz.

Egyéb lehetõségek

A továbbiakban megismerkedünk a PowerPoint 2003 egyéb, érde-
kes és hasznos lehetõségeivel a teljesség igénye nélkül.

Hiperhivatkozások és akciógombok - A Microsoft PowerPoint prog-
ramban a hiperhivatkozás segítségével kapcsolhatunk diát másik
diához, egyéni diasorhoz (lásd késõbb), weblaphoz vagy egy fájl-
hoz. A hiperhivatkozás önmagában lehet szöveg vagy objektum
(például kép, grafikon, alakzat vagy WordArt objektum). Az akció-
gomb beépített gomb, melyet beszúrhatunk a bemutatóba, és
melyre vonatkozóan hiperhivatkozást adhatunk meg. Amennyi-
ben a hivatkozás egy másik diára mutat, a PowerPoint bemutató-
ban megjelenik a céldia. Ha a hivatkozás egy weblapra, hálózati
helyre vagy más fájltípusra mutat, a céloldal, vagy fájl a megfelelõ
alkalmazásban, vagy böngészõ programban jelenik meg. A hiper-
hivatkozás a bemutató futtatásakor és nem annak létrehozásakor
aktiválódik. Ha a hiperhivatkozásra rámutatunk, az egérmutató
kéz alakúra változik, jelezve, hogy ezen a helyen valamire kattin-
tani lehet. A hiperhivatkozást jelzõ szöveg aláhúzott, és színe össz-
hangban van a színsémával. A képhez, alakzathoz vagy más objek-
tumhoz kapcsolódó hivatkozások nem rendelkeznek további for-
mázással. Hozzáadhatunk olyan akció-beállításokat, például han-
got vagy kiemelést, melyek segítségével hangsúlyosabbá tehetjük
a hiperhivatkozásokat. Az akciógombok használata különösen ak-
kor hasznos, ha közérthetõ jelekkel szeretnénk jelezni egy mûvele-
tet (ugrás a következõ, elõzõ, utolsó vagy elsõ diára). A
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PowerPoint ezenkívül mozgókép és hang lejátszására szolgáló ak-
ciógombokat is tartalmaz. Ha a hiperhivatkozás nem diára mutat,
a hivatkozás helye URL kódként jelenik meg.

Például:
http://www.startlap.hu
fájl://számítógép neve/megosztott mappa/fájlnév

Ha a hiperhivatkozás a helyi fájlrendszer egyik oldalára vagy fájl-
jára mutat, a hivatkozási helyet a fájl elérési útvonala jelzi (pl.
C:\Documents and Settings\név\Dokumentumok\fájl.xls). A létre-
hozott hivatkozás lehet abszolút (egy fájlkiszolgálón, a weben
vagy a vállalati intraneten lévõ fájl pontos helyére mutató hivat-
kozás) vagy relatív (ha egy hivatkozás relatív hivatkozáson ala-
puló elérési utat használ, a hivatkozást tartalmazó fájl és a hivat-
kozás által mutatott hely áthelyezésekor a hivatkozás nem sza-
kad meg). Ha olyan bemutatót készítünk, mely különbözõ fájlok-
ra tartalmaz hivatkozásokat, érdemes a fájlokat a kiszolgálón
azonos helyre helyezni, és hiperhivatkozási alapot létrehozni (ha
egy relatív hivatkozás az általunk megadott elérési útvonalon
alapul - ez az elérési út elsõ része, melyet a hivatkozást tartalma-
zó fájl és a célfájl megosztva használ - akkor ezt az útvonalat ne-
vezzük a hivatkozás alapjának.). Ha a kiszolgáló URL címe meg-
változik, csak a hiperhivatkozási alapot kell módosítanunk, a hi-
vatkozási helyek elérési útvonalát nem. A bemutató elõtt mindig
ellenõrizni kell, hogy a bemutatóban vannak-e sérült hivatkozá-
sok, valamint tesztelni kell a külsõ hivatkozási helyekre mutató
hiperhivatkozásokat. Sérült az a hiperhivatkozás, mely érvényte-
len hivatkozási hellyel rendelkezik (ha a hivatkozásra kattintunk,
a PowerPoint vagy a böngészõ hibaüzenetet jelenít meg). Ennek
oka lehet az, hogy az URL címet elírtuk, a hivatkozási hely átne-
vezték vagy törölték. Nézzük most meg konkrétan, hogyan is tu-
dunk hiperhivatkozásokat, illetve akciógombokat létrehozni egy
bemutatóban. Elõtte ismerkedjünk meg részletesebben az egyéni
diasor fogalmával, elkészítésével. Egyéni diasorok létrehozásával
ugyanazt a bemutatót többféle közönség elõtt is bemutathatjuk.
Egyéni diasorok a bemutatón belül csoportba foglalt és a teljes
bemutatótól függetlenül lejátszható diák, illetve a bemutató
olyan diacsoportjai, amelyekre hiperhivatkozások mutatnak.

- 463 -

MICROSOFT POWERPOINT 2003



Alapvetõen kétféle típusú egyéni diasorról beszélhetünk. Az elsõ
az úgynevezett alap egyéni diasor, ekkor az aktuális bemutató
diakockáiból hozunk létre egyéni diasort, vagy sorokat. Ehhez
kattintsunk a Diavetítés menü Egyéni diasorok parancsára. A meg-
jelenõ párbeszédpanelen válasszuk a Létrehozás gombot,  majd  a
Diasor neve mezõben adjunk nevet az egyéni diasornak, illetve a
Bemutató diái mezõben válasszuk ki azokat a diakockákat, me-
lyekre szükségünk van (duplán kattintunk rá, vagy kijelöljük és
megnyomjuk a Hozzáadás gombot). Ha már léteznek egyéni dia-
soraink, akkor ugyanebben az ablakban szerkeszteni, eltávolítani
és másolni is tudjuk azokat. A Megjelenítés gombra kattintva pe-
dig végignézhetjük bármelyik egyéni diasorunkat, mielõtt azt le-
vetítenénk. Végül a Bezárás gombra kattintva befejezhetjük az
egyéni diasorok létrehozását, illetve szerkesztését. Ahhoz, hogy
csak valamelyik egyéni diasorunkat vetítsük le a hallgatóságnak,
a Diavetítés menüben válasszuk a Vetítési beállítások parancsot. A
megjelenõ panelen jelöljük be az Egyéni diasor lehetõséget a Diák
szekcióban (jobbra, fent), majd az alatta lévõ mezõben válasszuk
ki  a  megfelelõ  egyéni  diasorunkat.  Ezt  követõen  kattintsunk  az
OK gombra,  majd jöhet  a  vetítés  (az  F5 billentyû lenyomásával,
vagy a Diavetítés menü Diavetítés parancsával). A másik egyéni
diasor típus a csatolt egyéni diasor.  Ebben  az  esetben  az  egyik
diakockán hiperhivatkozásokat helyezünk el (lásd késõbb), me-
lyek egyéni diasorokra mutatnak. Csatolt diasorral tartalomjegy-
zék-diát készíthetünk, amelynek segítségével a bemutató külön-
bözõ szakaszai között mozoghatunk. Így könnyen kiválaszthat-
juk, hogy éppen melyik szakaszt szeretnénk bemutatni. A tarta-
lomjegyzék-dia elkészítése a következõképpen történik:

1. Nyissuk meg a bemutatót, melyhez tartalomjegyzék-diát sze-
retnénk készíteni.

2. Készítsünk egyéni diasort a bemutató összes szakaszához.
3. Diarendezõ nézetben jelöljük ki az imént létrehozott egyéni

diasorok elsõ diáját. Több dia kijelöléséhez tartsuk lenyomva
a CTRL billentyût, és kattintsunk sorban a kívánt diákra.

4. A Diarendezõ eszköztáron kattintsunk az Összefoglaló dia
gombra.

5. Kattintsunk duplán a többi dia elõtt megjelenõ új diára.
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6. Ha hiperhivatkozást szeretnénk létrehozni a felsorolás egyes
elemeibõl a hozzájuk tartozó egyéni diasorokhoz, jelöljünk ki
egy elemet, majd válasszuk a Diavetítés menü Akcióbeállítás
parancsát.

7. Jelöljük be a Hiperhivatkozás választókapcsolót, majd a listából
válasszuk az Egyéni diasor... elemet.

8. Jelöljük ki a hivatkozott bemutatót, majd jelöljük be a Megje-
lenítés után vissza négyzetet.

9. A tartalomjegyzéket tartalmazó dia minden eleménél ismétel-
jük meg a 6-8. lépést.

Most nézzük meg, hogyan tudunk hiperhivatkozásokat készíte-
ni különbözõ objektumokhoz.

Hiperhivatkozás létrehozása egyéni diasorhoz vagy a jelenlegi be-
mutató adott pontjához:

1. Jelöljük ki a hiperhivatkozást jelölõ szöveget vagy
objektumot.

2. Kattintsunk a Hiperhivatkozás beszúrása gombra.
3. A Hivatkozott cím csoportban kattintsunk a Dokumentum

adott pontja elemre.
4. Hajtsuk végre a megfelelõ mûveletet:

Csatolás egyéni diasorhoz - válasszuk ki a listából azt
az egyéni diasort, melyre a hivatkozás mutat. Jelöljük
be a Megjelenítés után vissza négyzetet.
Csatolás a jelenlegi bemutató adott pontjához -
válasszuk ki a listából azt a diát, melyre a hivat-
kozás mutat.

Hiperhivatkozás létrehozása egy másik bemutató adott diájához:
1. Jelöljük ki a hiperhivatkozást jelölõ szöveget vagy

objektumot.
2. Kattintsunk a Hiperhivatkozás beszúrása gombra. Ugyan-

ezt a Beszúrás menüben is megtaláljuk.
3. A Hivatkozott cím mezõben válasszuk a Létezõ fájl vagy

weblap ikont.
4. Keressük meg és jelöljük ki a hivatkozás céljának szánt

diát tartalmazó bemutatót.
5. Kattintsunk a Könyvjelzõ gombra, majd válasszuk ki a kí-

vánt dia címét.
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Hivatkozás létrehozása e-mail címhez:
1. Jelöljük ki a hiperhivatkozást jelölõ szöveget vagy

objektumot.
2. Kattintsunk a Hiperhivatkozás beszúrása gombra.
3. A Hivatkozott cím sávon kattintsunk az E-mail cím gombra.
4. Az E-mail cím mezõbe írjuk be a kívánt elektronikus le-

vélcímet, vagy válasszunk egyet a Legutóbb használt
elektronikus levélcímek mezõbõl.

5. A Tárgy mezõbe írjuk be az e-mail tárgyát.
Hiperhivatkozás létrehozása fájlhoz vagy weblaphoz:

1. Jelöljük ki a hiperhivatkozást jelölõ szöveget vagy
objektumot.

2. Kattintsunk a Hiperhivatkozás beszúrása gombra.
3. A Hivatkozott cím mezõben válasszuk a Létezõ fájl vagy

weblap ikont.
4. A Cím mezõbe írjuk be a szükséges WEB oldal címét (pl.

http:\\www.startlap.hu).
Hiperhivatkozás létrehozása új fájlhoz:

1. Jelöljük ki a hiperhivatkozást jelölõ szöveget vagy
objektumot.

2. Kattintsunk a Hiperhivatkozás beszúrása gombra.
3. A Hivatkozott cím csoportban kattintsunk az Új dokumen-

tum elemre.
4. Adjuk meg az új fájl nevét.
5. Az új dokumentum útvonalának módosításához kattint-

sunk a Módosítás elemre.
6. Válasszuk az Új dokumentum szerkesztése késõbb vagy az

Új dokumentum szerkesztése most beállítást.
Megjegyzés: Ha azt szeretnénk, hogy a mutatót a hiperhi-
vatkozás fölé helyezve egy elemleírás vagy rövid megjegyzés je-
lenjen meg, kattintsunk a Hiperhivatkozás beszúrása panellapon a
Megjelenõ szöveg elemre, majd írjuk be a kívánt szöveget. Ha
nem adunk meg ilyen szöveget, az alapértelmezés szerinti szö-
veg jelenik meg helyette.
A hiperhivatkozási alap beállítása a következõképpen történik:

1. Nyissuk meg azt a bemutatót, amelyhez a hiperhi-
vatkozási alapot szeretnénk megadni.
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2. Válasszuk a Fájl menü Adatlap parancsát, majd kattint-
sunk az Adatlap panellapra.

3. A Hivatkozás alapja mezõbe írjuk be a hivatkozni kívánt
fájlokhoz tartozó útvonalat.

Megjegyzés: A hivatkozás alapját felülírhatjuk úgy, hogy a
Hiperhivatkozás beszúrása párbeszédpanelen beírjuk a hivatkozás
teljes címét.
Hiperhivatkozás színének módosítása:

1. Válasszuk a Formátum menü Diatervezés parancsát.
2. A munkaablakban kattintsunk a Színsémák, majd a Szín-

sémák szerkesztése elemre.
3. Kattintsunk az Egyéni panellapra.
4. A séma színei csoportban válasszuk a Jelölés és hiperhi-

vatkozás vagy Jelölés és megtekintett hiperhivatkozás ele-
met, majd kattintsunk a Színváltás gombra.

5. Hajtsuk végre a megfelelõ mûveletet - az Egyéni panel-
lapon a Szokásos színpalettáról válasszuk ki a színt.
Adjuk meg a kívánt színt, majd kattintsunk az OK
gombra. A szín kikeverését az Egyéni panellapon hajt-
hatjuk végre. Adjuk meg a kívánt színt, majd kattint-
sunk az OK gombra.

6. Kattintsunk az Alkalmaz gombra.
Hiperhivatkozás céljának módosítása:

1. Válasszuk ki a hivatkozást.
2. Kattintsunk a Hiperhivatkozás beszúrása gombra.
3. Adjuk meg a kívánt célt.

Hivatkozás szövegének módosítása:
1. Jelöljük ki a hivatkozás szövegét.
2. Írjuk be az új szöveget.

Akciógomb beszúrása egyetlen diára:
1. Jelöljük ki a diát, amelyre gombot szeretnénk helyezni.
2. Mutassunk a Diavetítés menü Akciógombok parancsára,

majd válasszuk ki a kívánt gombot (pl. Kezdõ dia, Sú-
gó,  Információ, Vissza vagy Elõzõ, Tovább vagy Kö-
vetkezõ, Elejére, Végére, Visszatérés, Dokumentum,
Hang, Mozi).

3. Kattintsunk a diára.

- 467 -

MICROSOFT POWERPOINT 2003



4. Ellenõrizzük, hogy a hiperhivatkozás ki van-e jelölve.
Ha a javasolt hivatkozást elfogadjuk, kattintsunk a
Hiperhivatkozás listában az OK gombra, vagy kattint-
sunk a nyílra és válasszuk ki a kívánt hivatkozást.

Akciógomb beszúrása minden diára:
Ha az akciógombot diamintára szúrjuk be, azt az egész be-
mutató során használhatjuk. Több diaminta esetén azonban
minden egyes mintába be kell szúrnunk az akciógombot (ah-
hoz hasonlóan, mint amikor a bemutatóhoz egynél több ter-
vezõsablont használunk).

1. Mutassunk a Nézet menü Minta pontjára, majd kattint-
sunk az Diaminta parancsra.

2. Mutassunk a Diavetítés menü Akciógombok parancsára,
majd válasszuk ki a kívánt gombot.

3. Kattintsunk a diára.
4. Ellenõrizzük, hogy a Hiperhivatkozás ki van-e jelölve. Ha

a javasolt hivatkozást elfogadjuk, kattintsunk a
Hiperhivatkozás listában az OK gombra, vagy kattint-
sunk a nyílra és válasszuk ki a kívánt hivatkozást.

5. A Minta nézet eszköztáron kattintsunk a Minta nézet be-
zárása gombra.

Akciógomb céljának módosítása:
1. A dián vagy a mintában válasszuk ki az akciógombot.
2. Kattintsunk a Hiperhivatkozás beszúrása gombra.
3. A kívánt célt a Hiperhivatkozás mezõben válasszuk ki.

Élõfej és élõláb - az élõfej és az élõláb tartalmazhatja az élõfej
vagy az élõláb szövegét, a dia- vagy az oldalszámot és a dátumot.
Az élõfejet és az élõlábat kívánság szerint a diák, jegyzetek és em-
lékeztetõk tetején vagy alján helyezhetjük el. Az élõfejet és élõlá-
bat egyetlen dián, vagy a bemutató összes diáján használhatjuk.
Jegyzetek és emlékeztetõk esetén az élõfej és az élõláb az összes
jegyzetre vagy emlékeztetõre vonatkozik. Az emlékeztetõhöz ké-
szített élõfej és élõláb a kinyomtatott vázlaton is megjelenik. A be-
mutatónak nem kell élõfejet és élõlábat tartalmaznia. A jegyzete-
ken és emlékeztetõkön alapértelmezett az oldalszám, de ezt ki-
kapcsolhatjuk. Úgy is dönthetünk, hogy a bemutató diáin nem, a
hozzá tartozó jegyzeteken és emlékeztetõkön azonban haszná-
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lunk élõfejet és élõlábat. A bemutató élõlábának jellegzetes szöve-
ge a vállalat neve vagy a különbözõ feliratok. Az élõfej és élõláb
betûstílusának, vagy az élõfejet és élõlábat tartalmazó helyõrzõk
elhelyezkedésének, méretének és formázásának megváltoztatását
a diamintán, a jegyzetmintán vagy az emlékeztetõmintán végez-
hetjük el. Ha véletlenül töröltük a mintáról az élõfej vagy az élõ-
láb helyõrzõit, ismét alkalmazhatjuk a helyõrzõket (Nézet menü
--> Minta --> Diaminta parancs, majd a Formátum menü Minta el-
rendezése parancsra  kattintva a  felbukkanó panelen jelöljük be  a
törölt helyõrzõ mellett, balra látható négyzetet). A diák, jegyzetek
vagy emlékeztetõk élõfejeit és élõlábait nyomtatási kép nézetben
is felvehetjük, megváltoztathatjuk vagy törölhetjük. A gyakorlati
használat tehát a következõ:

1. Kattintsunk a Nézet menü Élõfej és élõláb parancsára.
2. A megjelenõ Élõfej és élõláb ablakon két fül, a Dia és  a

Jegyzetek és emlékeztetõk fülek segítik a munkánkat.
3. A Dia fülön beállíthatjuk, hogy mi jelenjen meg a diakoc-

kákon alul, a láblécben. Azaz, Dátum és idõ (balra igazít-
va, automatikus frissítéssel vagy fixen), Dia száma (jobb-
ra igazítva), Élõláb szövege (középre igazítva), illetve
megadhatjuk azt is, hogy Ne legyen a címdián. A Jegyzetek
és emlékeztetõk fülön ugyanezeket szabályozhatjuk.
Mindkét esetben az Alkalmaz gombra kattintva az aktu-
ális diakockára vonatkoznak a beállítások, a Mindegyik
gombra kattintva pedig az egész bemutatóra.

4. Természetesen ugyanilyen könnyen és gyorsan meg-
szüntethetjük a láblécet. Ehhez kattintsunk ismét a Né-
zet menü Élõfej és élõláb parancsára, majd a megjelenõ
ablakban vegyük ki a pipát a megfelelõ négyzetekbõl.

Mozgóképek és hangok - A mozgóképek AVI, QuickTime és
MPEG formátumú videó fájlok, melyek kiterjesztése .avi, .mov,
.qt, .mpg és .mpeg. Filmet használhatunk akkor, ha az elõadó (pél-
dául egy vállalati vezetõ) nem tud személyesen megjelenni az
adott bemutatón, így mondanivalóját egy film segítségével közöl-
heti. Filmmel bemutathatunk például valamilyen képzési mód-
szert is. Az animált GIF fájl mozgókép, kiterjesztése .gif. Bár tech-
nikai értelemben ez nem tekinthetõ filmnek, az egymást követõ
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képek sora animációs hatást kelt. Ilyen képeket gyakran alkalmaz-
nak látvány vagy weblap kiemelésére. Mozgóképet vagy animált
GIF képet a számítógépen található fájlokból, a Microsoft Média-
tárból, a hálózatról vagy intranetrõl, illetve az internetrõl vehe-
tünk fel. Mozgókép vagy animált GIF kép felvételéhez a Beszúrás
menü parancsai segítségével szúrjuk be a kívánt elemet a megfe-
lelõ diára. Az elindítás különbözõ módon történhet: a dia megje-
lenésével automatikusan, egérkattintásra vagy idõzítve (azaz bi-
zonyos idõ múlva kezdõdik meg a lejátszás). A mozgókép vagy az
animált kép animációsorozat része is lehet. Bár a mozgókép fájlok
a Beszúrás menün keresztül férhetõk hozzá, azok automatikusan
csatolva lesznek a bemutatóhoz, és nem képként vagy ábraként
lesznek beágyazva. Ha a bemutatóhoz csatolt fájlok tartoznak, és
a bemutatót más számítógépen mutatjuk be, a bemutatóval együtt
a csatolt fájlokat is másoljuk át.
Ha a beszúrni kívánt mozgóképet a Microsoft PowerPoint nem
játssza le, próbálkozzunk a Windows Media Player alkalmazásá-
val. Elõször a PowerPointon kívül teszteljük a fájlt a Windows Me-
dia Player, majd a Fájl menübõl a kívánt fájl megnyitásával. Ha a
mozgóképet így sem lehet lejátszani, a Windows Media Player
részletes hibaüzenetet jelenít meg, valamint megadja a szükséges
súgóhivatkozást, amelynek segítségével a probléma orvosolható.
Ha a mozgóképet a Windows Media Player segítségével le tudjuk
játszani, akkor beszúrhatjuk a PowerPoint programból is úgy, hogy
a Beszúrás menü Objektum parancsára kattintunk, majd médiaklip-
ként szúrjuk be. A PowerPoint programban a Windows Media
Player segítségével lejátszott mozgóképhez nem tartozhatnak ani-
mációs beállítások és speciális idõzítés sem. A mozgóképet a Win-
dows Media Player gombjai segítségével játszhatjuk le.
Mozgóképet vagy animált GIF képet a következõképpen vehetünk
fel diára. Jelenítsük meg a diát, melyre filmet vagy animált GIF ké-
pet szeretnénk felvenni. Film vagy animált GIF fájl felvétele esetén
válasszuk a Beszúrás menü Mozgóképek és hangok, majd Mozgókép
fájlból parancsára, keressük ki a kívánt fájlt tartalmazó mappát,
majd kattintsunk duplán a fájlra. Ha üzenet jelenik meg, az alábbi-
akat tehetjük: ha a diára lépéskor azt szeretnénk, hogy a film vagy
animált GIF kép lejátszása automatikusan induljon, kattintsunk az
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Automatikusan gombra, ahhoz, hogy a a film vagy animált GIF kép
lejátszása kattintással induljon, kattintsunk a Kattintásra gombra.
Mozgókép felvétele a Microsoft Médiatárból esetén válasszuk a Be-
szúrás menü Mozgóképek és hangok, majd Mozgókép a médiatárból pa-
rancsát. A ClipArt munkaablakban görgetéssel keressük ki a kívánt
klipet. A diára való felvételéhez kattintsunk a klipre. Ha megjele-
nik az üzenet, az alábbiakat tehetjük: ha a diára lépéskor azt sze-
retnénk, hogy a film vagy animált GIF kép lejátszása automatiku-
san induljon, kattintsunk az Automatikusan gombra, ahhoz, hogy a
a film vagy animált GIF kép lejátszása kattintással induljon, kat-
tintsunk a Kattintásra gombra. Mozgókép vagy animált GIF kép el-
távolításához jelöljük ki a dián a törölni kívánt mozgóképet vagy
animált GIF képet, majd nyomjuk meg a DELETE billentyût. Ismé-
teljük meg ezt minden egyes olyan dia esetén, amelybõl a fájlt tö-
rölni szeretnénk. Ha a mozgókép vagy a .gif fájl a diamintán talál-
ható, csak a diamintáról kell törölni. A diaminta megjelenítéséhez
válasszuk a Nézet menün a Minta, majd a Dia-minta parancsot.
Most tekintsük át a zene és hang használatát. A bemutatót zenével,
illetve hanghatásokkal is elláthatjuk a számítógépünkön, a hálóza-
ton, az interneten vagy a Microsoft Médiatárban található fájlok
felhasználásával. A bemutatóhoz saját hanghatásokat is rögzíthe-
tünk, illetve CD-rõl zenét vehetünk fel. A diára beilleszthetünk ze-
nét vagy hangot. A hangfájlt egy hangikon fogja jelezni. A zene
vagy hang lejátszásához beállíthatjuk, hogy annak lejátszása a dia
megjelenésekor azonnal, kattintással, automatikusan, de bizonyos
késedelemmel induljon, illetve animációsorozat részeként. Ha nem
szeretnénk, hogy az ikon megjelenjen, lehúzhatjuk a diáról, és be-
állíthatjuk, hogy a hanglejátszás automatikusan induljon. Ha a
Microsoft PowerPoint nem támogatja az adott médiatípust vagy
szolgáltatást, és hangfájlt nem tud lejátszani, megpróbálhatjuk a
Microsoft Windows Médialejátszó használatát. Ez a Microsoft Win-
dows része. Ha objektumként hangot szúrunk be a bemutatóba,
azt le fogja játszani. Zene, hang és mozgókép lejátszásához számí-
tógépünket fel kell szerelnünk a megfelelõ eszközökkel. A telepí-
tett eszközök és az általuk használt beállítások ellenõrzéséhez te-
kintsük meg a Windows Vezérlõpultján mind a Multimédia, mind
a Hangok beállítást. Ha a fájl mérete meghaladja a 100 KB-ot, alap-
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értelmezés szerint a hangokat a program automatikusan csatolja a
fájlhoz, és nem beágyazza azokat. Az alapértelmezés szerinti mé-
retet csökkenthetjük vagy növelhetjük. Ha a bemutatóhoz csatolt
fájlok tartoznak, a bemutatót pedig más számítógépen mutatjuk
be, és a fájl mérete meghaladja a 100 KB-ot a bemutatóval együtt, a
csatolt fájlokat is másoljuk át.
Zeneszámok, dalok vagy hanghatások hozzáadása diákhoz. A di-
ákhoz zenét vagy hanghatásokat adhatunk, melyek automatiku-
san megszólalnak adott dia megjelenítésekor, a dián lévõ ikonra
kattintva szólalnak meg, illetve egy vagy több dia megjelenítése-
kor folyamatosan hallhatók. Jelenítsük meg a diát, amelyhez zene-
vagy hanghatást szeretnénk hozzáadni. Mutassunk a Beszúrás me-
nü Mozgóképek és hangok pontjára, és hajtsuk végre a megfelelõ
mûveletet. Hangfájl beszúrásához kattintsunk a Hang fájlból elem-
re, keressük meg a kívánt fájlt tartalmazó mappát, majd kattint-
sunk duplán a fájlra. Hangklip beszúrásához a Médiatárból, kat-
tintsunk a Hang médiatárból elemre, keressük meg a kívánt klipet,
majd kattintással adjuk hozzá azt a diához. Amikor megjelenik
egy üzenet, az alábbi mûveletek közül választhatunk: ha a diára
lépéskor azt szeretnénk, hogy a zene vagy hang lejátszása auto-
matikusan induljon, kattintsunk az Automatikusan gombra; ha azt
szeretnénk, hogy a hanglejátszás ikonra kattintva induljon el a ze-
ne vagy a hang lejátszása, válasszuk a Kattintásra lehetõséget. A
hanglejátszás befejezésekor alkalmazandó beállítások módosítá-
sához kattintsunk a hanglejátszás ikonra, majd jobb gombbal tör-
ténõ kattintás után válasszuk az Egyéni animáció parancsot. Az
Egyéni animáció panellapon, az Egyéni animáció listában kattint-
sunk a választott elemhez tartozó nyílra, majd az Effektus beállítá-
sai gombra. A Hatás lapon a Leállítás csoportban  hajtsuk  végre  a
megfelelõ mûveletet: a hanglejátszás diára való kattintással való
leállításához válasszuk a Kattintásra lehetõséget (alapértelmezett);
a hangfájl dia utáni leállításához válasszuk a Jelen dia után beállí-
tást; a hangfájl több dián keresztül való folyamatos lejátszásához
válasszuk az Ez után lehetõséget, majd adjuk meg a dia számát,
mely után folyamatos lejátszást szeretnénk.
Mozgókép vagy zene automatikus vagy egérkattintásra történõ el-
indítása. Az alábbi mûveletek olyan, dián található mozgókép-, il-
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letve hangfájlokra vonatkoznak, amelyekhez nem tartoznak egyé-
ni animációsorok és animációs sémák. A dián kattintsunk jobb
gombbal a hangikonra vagy a mozgóképre. A helyi menüben kat-
tintsunk az Egyéni animáció elemre. A Módosítás: Lejátszás felirat
alatt, az Indítás mezõben kattintsunk az alábbiak egyikére: a zene
vagy mozgókép automatikus lejátszásához válasszuk az Együtt az
elõzõvel elemet; a hang vagy mozgókép egérkattintásra történõ le-
játszásához kattintsunk a Kattintásra elemre.
Hangfájl vagy mozgókép beszúrásakor a program megkérdezi, ho-
gyan szeretnénk azt elindítani, automatikusan, vagy a hangfájlt, il-
letve mozgóképet tartalmazó dobozra kattintva  Hangfájl vagy
mozgókép elindítása a dia megjelenítésekor esetén kattintsunk az
Automatikusan gombra. A dia megjelenésekor a hangfájl vagy moz-
gókép lejátszása automatikusan elindul, ha nincsenek egyéb mul-
timédiás effektusok beállítva a dián. Ha más effektusok is be van-
nak állítva (például animáció), a hangot vagy mozgóképet az után
játssza le a program. A lejátszás és a felfüggesztés mûködése az au-
tomatikusan elinduló mozgóképek esetében a következõ. Mozgó-
kép beszúrásakor az Automatikusan gombra kattintva a program a
következõ két effektust veszi fel az Egyéni animáció munkaablak-
ban: szünet és lejátszás. A szüneteffektus nélkül a mozgókép min-
den kattintásra elölrõl indulna ahelyett, hogy lejátszása leállna,
majd újabb kattintásra folytatódna. További beállításokat tehetünk,
ha a mozgókép vagy hang objektumon helyi menüt kérünk, és az
Akcióbeállítás vagy az Egyéni animáció parancsokra kattintunk. Az
Egyéni animáció választása esetén jobb oldalon, az Egyéni animáció
munkaablak listájában válasszuk ki a megfelelõ effektust, nyissuk
le a nyilat, majd kattintsunk az Effektus beállításai parancsra.
A 100 kB-ot meghaladó méretû hangfájlok. Alapértelmezés szerint
ha egy hangfájl mérete meghaladja a 100 kilobájtot, a program csa-
tolja azt a fájlhoz ahelyett, hogy beágyazná. Kizárólag *.wav kiter-
jesztésû hangfájlok (hullámformájú hangadatok) beágyazására
van mód, a PowerPoint az összes többi médiafájl típust csatolja a
bemutatóhoz. A *.wav fájlok alapértelmezett méretkorlátját csök-
kenthetjük vagy növelhetjük az Eszközök menü Beállítások
almenüjére kattintva, az Általános lapon lévõ Hangok csatolása, ha a
fájl mérete nagyobb, mint mezõ értékének módosításával Az érték
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akár 50 000 kB-ra is növelhetõ, ám ne feledjük, hogy a méretnöve-
kedés a bemutató általános fájlméretére is hatással van. A beállítás
módosítása nem érvényesül visszamenõleg, ezért ha a küszöbérték
megemelése elõtt csatolt hangfájlokat be szeretnénk ágyazni a be-
mutatóba, töröljük, majd szúrjuk be azokat ismét. Hasonlóképpen
a küszöbérték csökkentése elõtt beágyazott hangfájlok csatolásá-
hoz elõbb törölni kell azokat, majd meg kell ismételni a beszúrásu-
kat. Azt se feledjük, hogy ha egy csatolt fájlokat tartalmazó bemu-
tatót másik számítógépen szeretnénk futtatni, a bemutató mellé
ezeket a fájlokat is át kell másolnunk.
Hangfájlok és mozgóképek lejátszása több dia megjelenítése
alatt. Elõfordulhat, hogy a bemutatóba beszúrt hangfájl lejátszá-
sát a következõ diára lépve is folytatni szeretnénk. Ehhez meg
kell adnunk, hogy a hangfájl vagy a mozgókép lejátszása mikor
álljon le. Ellenkezõ esetben ugyanis a lejátszás akkor áll le, ha va-
lamilyen okból a diára kattintunk. Jelenítsük meg a diát, amely-
hez hangfájlt vagy mozgóképet szeretnénk hozzáadni. Mutas-
sunk a Beszúrás menü Mozgóképek és hangok pontjára, és hajtsuk
végre a megfelelõ mûveletet:

Hang beszúrása fájlból - kattintsunk a Hang fájlból parancsra,
keressük meg a fájlt tartalmazó mappát, majd kattintsunk
duplán a kívánt fájlra.
Hang beszúrása a médiatárból - kattintsunk a Hang médiatárból
parancsra, a ClipArt munkaablakban görgetéssel keressük meg a
kívánt klipet, majd kattintással adjuk hozzá a bemutatóhoz.
Mozgókép beszúrása a médiatárból - kattintsunk a Mozgókép
a médiatárból parancsra, a ClipArt munkaablakban görgetés-
sel keressük meg a kívánt klipet, majd kattintással adjuk
hozzá a bemutatóhoz.
Mozgókép beszúrása fájlból - kattintsunk a Mozgókép fájlból pa-
rancsra, keressük meg a fájlt tartalmazó mappát, majd kattint-
sunk duplán a kívánt fájlra.

A megjelenõ párbeszédpanelen kattintsunk az Automatikusan
gombra. Kattintsunk a jobb gombbal a hangikonra vagy a mozgó-
képet tartalmazó dobozra, majd kattintsunk a helyi menü Egyéni
animáció parancsára. A hang vagy mozgókép lejátszási effektusát
jelképezõ (azaz a háromszögikont tartalmazó) sorban kattintsunk
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a nyílra, majd az Effektus beállításai parancsra. A hangfájl vagy moz-
gókép több dián keresztül való lejátszásához a Leállítás csoportban
jelöljük be az Ez után választógombot, majd adjuk meg, hogy a
program hány dia alatt játssza le a fájlt.
Mozgóképek és hangfájlok lejátszása folyamatosan a diavetítés
ideje alatt. Elõfordulhat, hogy a hangfájlt vagy mozgóképet a dia-
vetítés teljes idõtartama alatt vagy leállításáig játszani szeretnénk.
Ha a hangfájl vagy a mozgókép lejátszása hamarabb véget érne,
mint a diavetítés, beállíthatjuk, hogy a program megismételje a le-
játszást. Kattintsunk a jobb gombbal a hangikonra vagy a mozgó-
képet tartalmazó dobozra, majd a helyi menüben válasszuk a
Hangobjektum szerkesztése vagy a Mozgóképobjektum szerkesztése pa-
rancsot. A Hangbeállítások vagy a Mozgókép beállításai párbeszédpa-
nelen jelöljük be a Leállításig ismétli jelölõnégyzetet a hangfájl vagy
mozgókép folyamatos ismétléséhez.
Mozgóképek lejátszása teljes képernyõs üzemmódban. A teljes
képernyõs üzemmódban a mozgóképeket saját képernyõjükön
játszhatjuk le, azaz nem a dián. Ha a mozgóképfájl a nagyítása
után megfelelõ minõségben lejátszható, érdemes lehet ezt a beállí-
tást választani. Az is lehetséges azonban (ez az eredeti mozgókép-
fájl felbontásától függ), hogy a mozgókép minõsége nem kielégítõ
a teljes képernyõs üzemmódban. Mindig tekintsük meg a klipet
elõzetesen ezzel a beállítással, hogy visszavonhassuk a teljes kép-
ernyõs üzemmódot, ha a mozgókép homályosan jelenik meg. A di-
án kattintsunk a jobb gombbal a mozgóképobjektumra, majd kat-
tintsunk a helyi menü Mozgóképobjektum szerkesztése parancsára. A
Mozgókép beállításai párbeszédpanelen jelöljük be a Megjelenítési be-
állítások csoport Teljes képernyõre nagyítás jelölõnégyzetét, majd kat-
tintsunk az OK gombra.
Mentés képként - jelenítsük meg a képként mentendõ diát. Válasz-
szuk a Fájl menü Mentés másként parancsát. A Fájltípus listából vá-
lasszuk ki a kívánt grafikus formátumot (gif, jpeg, png), majd kat-
tintsunk a Mentés gombra. Hajtsuk végre a megfelelõ mûveletet:

Csak az aktuális dia mentéséhez válasszuk a Csak az aktuális
dia elemet.
A bemutatóban szereplõ összes dia mentéséhez válasszuk a
Minden dia elemet.
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Mentés weblapként - amikor a PowerPoint programban egy fájlból
álló weblapként (az egy fájlból álló weblap MHTML formátumban
mentett HTML dokumentum, amelyben a dokumentumban hivat-
kozott képek, kisalkalmazások, csatolt dokumentumok és egyéb
elemek egyetlen fájlban vannak tárolva.) mentjük a bemutatót, a
futtatásához szükséges összes elemet egy fájlba mentjük. Ez azt je-
lenti, hogy nincs szükség külön mappára a segédfájlok számára,
ami hasznos, ha a bemutatót e-mailben el szeretnénk küldeni má-
soknak. Amikor a bemutatót weblapként mentjük, a PowerPoint
létrehoz egy mappát, amely egy .htm kiterjesztésû fájlt és a hozzá
kapcsolódó segédfájlokat (képeket, hangfájlokat, stíluslapokat, pa-
rancsfájlokat és egyebeket) tartalmazza. Akkor mentsük weblap-
ként a bemutatónkat, ha azt késõbb a FrontPage programmal vagy
más HTML-szerkesztõvel módosítani, majd egy meglévõ webhe-
lyen közzétenni szeretnénk. A bemutatót mentése után közzétehet-
jük egy webkiszolgálón vagy elküldhetjük a közönség tagjainak. A
bemutató mentéséhez végezzük el az alábbi mûveletek egyikét:

Bemutató mentése egy fájlból álló weblapként:
1. Kattintsunk a Fájl menü Mentés másként parancsára.
2. A Fájltípus legördülõ listában jelöljük ki az Egy fájlból ál-

ló weblap fájltípust.
3. Kattintsunk a Mentés gombra. 

Bemutató mentése weblapként:
1. Válasszuk a Fájl menü Mentés weblapként parancsát.
2. A Fájlnév mezõbe írjuk be a weblap leendõ nevét.
3. A Fájltípus listában válasszuk a Weblap elemet.
4. Kattintsunk a Mentés gombra.

Megtekintés weblapként - válasszuk a Fájl menü Megtekintés
weblapként parancsát. A parancs weblapként nyitja meg az aktuális
bemutatót az alapértelmezett böngészõ programban.
Elõkészítés CD-hez - A Microsoft Office PowerPoint 2003 Elõkészí-
tés CD-hez szolgáltatása lehetõvé teszi egy vagy több bemutató CD-
re történõ csomagolását azok támogató fájljaival együtt. A Micro-
soft Office PowerPoint Viewer alapértelmezés szerint a CD-re ke-
rül, és akkor is futtatja a csomagolt bemutatókat egy másik számí-
tógépen, ha a PowerPoint ott nincs telepítve. A bemutató csomago-
lásakor a program a csatolt fájlokat is automatikusan felveszi a cso-
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magba, bár lehetõség van azok kizárására. A bemutatócsomaghoz
további, egyénileg megadott fájlokat is hozzáadhatunk. Mielõtt el-
juttatnánk másoknak a bemutatónk egy példányát, célszerû átte-
kintenünk a személyes és rejtett információkat, és eldöntenünk,
hogy ezek továbbíthatók-e vagy sem. A bemutató elõkészítése so-
rán érdemes eltávolítani bizonyos megjegyzéseket, kézírásos jegy-
zeteket és korrektúrajeleket. A PowerPoint megjelenítõ automati-
kusan a csomagba kerül, de ki is zárható abból, ha biztosak va-
gyunk abban, hogy a CD futtatásához használni kívánt számítógé-
pen telepítve van a PowerPoint, vagy ha archiválási célból másol-
juk a bemutatókat a CD-re. TrueType betûtípusok használata ese-
tén be is ágyazhatjuk azokat. A betûtípusok beágyazásával bizto-
síthatjuk azt, hogy a betûtípusok a másik számítógépen történõ
futtatáskor is használhatók lesznek. Ne feledjük azonban, hogy a
CD-csomagba nem vehetõk fel szerzõi jogi korlátozást tartalmazó
TrueType betûtípusok. A CD alapértelmezés szerint úgy lesz beál-
lítva, hogy a megadott sorrendben automatikusan lejátssza a be-
mutatókat (automatikus futtatású CD), de ezt az alapértelmezett
beállítást módosíthatjuk úgy, hogy csak az elsõ bemutatót játssza
le, vagy megjelenítsen egy párbeszédpanelt, amelyen kiválasztha-
tók a lejátszani kívánt bemutatók. A CD automatikus lejátszása
akár le is tiltható, így azt kézzel kell elindítani. A CD tartalmát úgy
védhetjük, hogy az összes csomagolt bemutatóra érvényes meg-
nyitási vagy módosítási jelszavakat hozunk létre. A nagyobb biz-
tonságot igénylõ bemutatók esetén használhatjuk a Tartalomvédelmi
szolgáltatást. A Tartalomvédelmi szolgáltatás használatával védett
bemutatók megtekintéséhez az Office PowerPoint 2003 (vagy
újabb verzió) szükséges, és a PowerPoint megjelenítõ segítségével
nem tekinthetõk meg. A Tartalomvédelmi szolgáltatás a megfelelõ
jogosultságok birtokában eltávolítható a bemutatókból.
Másolás CD-re vagy mappába. Ha rendelkezünk CD-íróval, az
Elõkészítés CD-hez szolgáltatással a bemutatókat üres írható CD-re
(CD-R), üres újraírható CD-re (CD-RW) vagy meglévõ tartalom-
mal  rendelkezõ  újraírható  CD-re  írhatjuk.  A  program  a  CD-RW
meglévõ tartalmát felülírja. Az Elõkészítés CD-hez szolgáltatással a
bemutatót a számítógép egy mappájába, egy hálózati helyre
vagy, ha a vetítõprogramot kihagyjuk a csomagból, hajlékonyle-
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mezre is másolhatjuk. A csomagolt bemutatók CD-re másolásá-
hoz Microsoft Windows XP rendszer, vagy ennél újabb operációs
rendszer szükséges. Ha korábbi operációs rendszerrel rendelke-
zünk, akkor az Elõkészítés CD-hez szolgáltatással a csomagolt be-
mutatókat csak a számítógép egy mappájába, egy hálózati helyre
vagy, ha a vetítõt kihagyjuk a csomagból, egy hajlékonylemezre
másolhatjuk. A fájlok csomagolását követõen CD-író szoftverrel
írhatjuk a fájlokat CD-re.
A konkrét végrehajtás tehát a következõ. Kattintsunk a Fájl menü
Elõkészítés CD-hez parancsára. A megjelenõ panelen a CD elnevezé-
se mezõben adjuk meg a CD összeállítás nevét (alapesetben ez a
Bemutató CD lesz). A Fájlok hozzáadása gombra kattintva újabb be-
mutatókat, szövegfájlokat vagy Word dokumentumokat adha-
tunk a CD összeállításhoz. Ezután egy mintaablakban látjuk a fáj-
lokat, melyek sorrendjét megváltoztathatjuk a bal oldalon látható
le/fel nyilakkal. Természetesen a Hozzáadás és az Eltávolítás gom-
bokkal további fájlokat adhatunk meg, illetve távolíthatunk el. A
Beállítások gombra kattintva pedig a lejátszási sorrendet szabá-
lyozhatjuk, a fájlok csatolását állíthatjuk be, beágyazhatjuk a
TrueType betûtípusokat és jelszót írhatunk be a fájlok megnyitásá-
hoz, módosításához. Ezt követõen pedig eldönthetjük, hogy a
másolás hova történjen. A Másolás mappába gombra kattintva egy
tetszõleges meghajtó tetszõleges mappájába másolhatjuk az ösz-
szeállítást. Ha viszont a Másolás CD-re gombra kattintunk, akkor
egybõl CD-re írhatjuk az összeállítást.
Küldés - lehetõségünk van egy elkészült, és mentett bemutató kül-
désére különbözõ helyekre illetve alkalmazásokba. Lássuk most
röviden ezeket:

Bemutató küldése mellékletként - beállítható, hogy az e-mail
üzenetek címzettjei bizonyos fájltípusú mellékleteket ne kap-
hassanak meg. A Microsoft Outlook például az .exe kiterjeszté-
sû programfájlokat tartalmazó mellékleteket letiltja. A fájltípu-
sokra vonatkozó biztonsági szintet bizonyos esetekben a levele-
zési kiszolgáló rendszergazdája állítja be. Ajánlatos más mód-
szert kínálni a felhasználóknak az ilyen mellékletekhez való
hozzáférésre. A PowerPoint specifikus kiterjesztésû fájlokat,
például Bemutató (*.ppt), PowerPoint vetítés (*.pps), PowerPoint
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bõvítmény (*.ppa) vagy Tervezõsablon (*.pot) az Outlook nem
blokkolja. A bemutató elküldése elõtt ellenõriznünk kell, hogy a
címzettek e-mailben fogadhatnak-e mellékletet.

1. Nyissuk meg vagy hozzuk létre a bemutatót, amelyet
mellékletként szeretnénk elküldeni.

2. Válasszuk a Fájl menü Küldés, majd a Levél címzettje (mel-
lékletként) parancsát.

3. A Címzett és a Másolat mezõbe írjuk be a címzettek nevét,
és adjuk meg a szükséges kiegészítõ adatokat és beállí-
tásokat.

Fájl küldése Exchange mappába - ez a szolgáltatás csak a
Microsoft Exchange Server alkalmazás használata esetén ve-
hetõ igénybe.

1. Nyissuk meg az elküldeni kívánt fájlt.
2. Mutassunk a Fájl menü Küldés pontjára, majd kattint-

sunk az Exchange mappa parancsra.
3. A mappalistában válasszuk azt a mappát, amelybe a fájlt

küldeni szeretnénk.
Fájl küldése az on-line értekezlet résztvevõinek - a megosztott
dokumentumot csak az értekezlet kezdeményezõje küldheti el a
résztvevõknek. Mutassunk a megosztott dokumentum Fájl me-
nüjének Küldés pontjára, majd kattintsunk az Online értekezlet
résztvevõjének parancsra. Az elküldött megosztott fájlt az online
értekezlet minden résztvevõje saját

\Program Files\NetMeeting\Received Files
mappájába kapja meg. A Másolás párbeszédpanelben a doku-
mentum címzettjei a dokumentum megérkezése után bezárhat-
ják a párbeszédpanelt, megnyithatják a dokumentumot vagy le
is törölhetik azt arról a helyrõl, ahova a program elmentette azt.
Ha a fájlt csak egy résztvevõnek szeretnénk elküldeni, küldjük
el e-mail mellékletként.
Bemutató elküldése véleményezésre - a Microsoft PowerPoint
program lehetõséget nyújt arra, hogy a bemutatót véleménye-
zésre más felhasználóknak is elküldjük, így többen is megvál-
toztathatják, illetve megjegyzést fûzhetnek a bemutatóról ké-
szült saját másolatukhoz. A bemutató készítõjeként elképzelhe-
tõ, hogy más felhasználóknak el szeretnénk küldeni átnézésre a
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bemutatót. A szolgáltatás segítségével a bemutató közvetlenül a
képernyõn keresztül ellenõrizhetõ, így nem kell az átnézést ki-
nyomtatott másolaton végezni. A PowerPoint bemutatót elküld-
hetjük a Microsoft Outlook alkalmazással vagy bármely olyan
32 bites elektronikus levelezõrendszerrel, amely kompatibilis a
Messaging Application Programming Interface (MAPI) felület-
tel, Microsoft Exchange kiszolgálón vagy hálózati kiszolgálón
keresztül vagy lemezen. A véleményezõk a PowerPoint bármely
verzióját használhatják. Az átolvasott és visszaküldött bemuta-
tókat egyesíthetjük az eredetivel, majd a PowerPoint ellenõrzõ
eszközeivel érvényesíthetjük a változtatásokat. Kattintsunk a
Fájl menü Küldés almenüjének Levél címzettje (véleményezésre) pa-
rancsára. Ezután elindul az alapértelmezett levelezõ program,
és már küldhetjük is a bemutatónkat. Ha levelezésre az Outlook
programot használjuk, a bemutatót átnézésre máris elküldhet-
jük, mivel ez a program a mások által végrehajtott változtatáso-
kat automatikusan nyomon követi. Amikor a bemutatót az
Outlook alkalmazással küldjük el, automatikusan létrejön az át-
nézést kérõ kísérõ e-mail üzenet, amely tartalmazza a bemutató
egy mellékelt másolatát, egy üzenetjelölõt valamint egy rövid
szöveget, amely szerint a bemutató átolvasását kérjük.  A bemu-
tatót akkor is elküldhetjük véleményezésre, ha levelezésre nem
az Outlook programot használjuk. Hálózati kiszolgálón keresz-
tül vagy lemezen is átadhatjuk a bemutatót véleményezésre, ha
az átnézõ személy e-mailben nem fogadhat mellékletet. Ha ezt a
módszert használjuk, figyelmesen kell végrehajtanunk a bemu-
tatón a változások átvezetését, mivel ebben az esetben nem ve-
hetjük igénybe az Outlook által kínált automatikus nyomon kö-
vetést. Ha csupán azt szeretnénk, hogy a többi felhasználó meg-
tekintse a bemutatót és megjegyzéseket fûzzön hozzá, küldjük
el a bemutatót e-mail mellékleteként. Az is elképzelhetõ, hogy a
bemutatót olyan felhasználóknak szeretnénk mellékletként el-
küldeni, akik nem rendelkeznek HTML-kompatibilis levelezõ-
programmal, vagy nem férnek hozzá a hálózati kiszolgáló egy
megosztott könyvtárához.
Bemutató küldése a Microsoft Word alkalmazásba - nyissuk
meg a bemutatót a Microsoft PowerPoint programban, és kat-
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tintsunk a Fájl menü Küldés, majd Microsoft Office Word paran-
csára. A felbukkanó panelen megadhatjuk, hogy mit küldünk és
hogyan. Elküldhetjük a következõket: Jegyzet a diák mellett,
Üres sorok a diák mellett, Jegyzet a diák alatt, Üres sorok a diák
alatt, illetve Csak vázlat. Ezután kiválaszthatjuk, hogy beágyaz-
va vagy csatolva szeretnénk elküldeni a diakockákat. Jelöljük be
a Beillesztés vagy a Csatolt beillesztés lehetõségek egyikét.

Nyomtatás

Az egész bemutató (a diaképek, a vázlatok, a jegyzetoldalak és
az emlékeztetõk) kinyomtatható színesben, szürkeárnyalatosan
vagy fekete-fehérben. A diaképek, az emlékeztetõk, a jegyzetolda-
lak vagy a vázlatok külön-külön is kinyomtathatók. A legtöbb be-
mutató színes, de a diaképeket és az emlékeztetõket rendszerint fe-
kete-fehérben, vagy a szürke különbözõ árnyalataiban nyomtatjuk.
A nyomtatás megkezdésekor a Microsoft PowerPoint a kiválasztott
nyomtatónak megfelelõen állítja be a bemutató színeit. Ha például
a kiválasztott nyomtató fekete-fehér, a bemutató nyomtatása auto-
matikusan szürkeárnyalatosan történik. A nyomtatási kép segítsé-
gével ellenõrizhetjük a diák, jegyzetek és az emlékeztetõk fekete-fe-
hér vagy szürkeárnyalatos megjelenését, és nyomtatás elõtt igazít-
hatjuk az objektumokat. Bizonyos változtatásokat illetve beállításo-
kat nyomtatási kép módban is végrehajthatunk: kijelölhetjük a ki-
nyomtatandó részt (bemutató, emlékeztetõk, jegyzetoldalak vagy
csak a vázlat); elrendezhetjük az emlékeztetõket; a diákat a nyom-
tatáshoz kerettel láthatjuk el; beállíthatjuk az emlékeztetõk, a jegy-
zetoldalak vagy a vázlat tájolását (függõleges vagy vízszintes); el-
végezhetjük az élõfej és élõláb beállításait. Kinyomtathatjuk csak a
diaképeket, és emlékeztetõként használhatjuk azokat. Minden lap-
ra egy dia kerül, és a diákat több papírméret szerint méretezhetjük.
A diaképek méretét beállíthatjuk a szokásos írásvetítõ fóliáknak
vagy a 35 mm-es diaképeknek megfelelõen, de a tájolás szerint is
alakíthatjuk. Választhatjuk a vázlat teljes szövegének vagy csupán
a diacímek függõleges vagy vízszintes tájolású nyomtatását. A ki-
nyomtatott kép eltérhet a képernyõn megjelenített képtõl. A Vázlat
ablaktáblában megjeleníthetjük vagy elrejthetjük ugyan a formázá-
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sokat (félkövér vagy dõlt), de azok nyomtatásban mindig megjelen-
nek. A jegyzetoldalakat kinyomtathatjuk saját használatra vagy a
közönségnek való kiosztás céljából. A jegyzetoldalak szerkesztése-
kor használhatunk színeket, alakzatokat, diagramokat és különbö-
zõ elrendezési beállításokat. Minden jegyzetoldal tartalmazza az
általa hivatkozott dia másolatát. Egy oldalra egy dia kerül, a jegy-
zetek pedig a diakép alatt jelennek meg. Ha laponként két diát sze-
retnénk nyomtatni  úgy,  hogy a  jegyzetek a  diák mellé  kerüljenek,
küldjük a bemutatót a Microsoft Word programba. A jegyzetolda-
lak élõfeje és élõlába független a diák élõfejeitõl és élõlábaitól. Em-
lékeztetõt a jegyzetoldalakhoz hasonlóan tervezhetünk és hozha-
tunk létre. Nyomtatáshoz azonban többféle elrendezési beállítás
közül választhatunk: oldalanként egy diától egészen oldalanként
kilenc diáig. Ha az oldalanként három dia lehetõséget választjuk, a
diák melletti vonalazott területen a hallgatóság jegyzeteket készít-
het. További elrendezési lehetõségekhez küldjük a bemutatót a
Microsoft Word programba. Az emlékeztetõk élõfeje és élõlába kü-
lönbözik a diaképek élõfejétõl és élõlábától.

Elõfordulhat, hogy egy színes bemutatóhoz csak fekete-fehér vagy
szürkeárnyalatos emlékeztetõket szeretnénk nyomtatni. A bemutató-
ban lévõ fekete-fehér vagy szürkeárnyalatos objektumok az alábbi lis-
ta szerint jelennek meg a képernyõn és nyomtatásban. Ne felejtsük el,
hogy a bitképek, a ClipArt ábrák és a diagramok fekete-fehér nyom-
tatásnál is szürkeárnyalatosan jelennek meg.

Objektum Megjelenés
Szöveg Fekete/fekete
Szövegárnyék Szürkeárnyalatos/rejtett
Domború hatás Szürkeárnyalatos/rejtett
Kitöltések Szürkeárnyalatos/fehér
Keretek Fekete/fekete
Mintázatok Szürkeárnyalatos/fehér
Vonalak Fekete/fekete
Objektumárnyékok Szürkeárnyalatos/fekete
Bitképek Szürkeárnyalatos/szürkeárnyalatos
ClipArt Szürkeárnyalatos/szürkeárnyalatos
Diahátterek Fehér/fehér
Diagramok Szürkeárnyalatos/szürkeárnyalatos
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A bemutatót emlékeztetõként is kinyomtathatjuk (oldalanként egy,
kettõ, három, négy, hat vagy kilenc diaképpel) így a hallgatók azokat
a jövõben is használhatják. Az oldalankénti három diát tartalmazó
emlékeztetõn a diaképek melletti vonalazott területen a hallgatóság
jegyzeteket készíthet. Az emlékeztetõ elrendezését a Nyomtatás vagy
a Nyomtatási kép párbeszédpanelen adhatjuk meg. A nyomtatási kép
segítségével kiválaszthatjuk a kívánt elrendezést, és megtekinthetjük,
hogy az emlékeztetõ pontosan hogyan fog nyomtatásban megjelenni.
Az emlékeztetõhöz élõfejet és élõlábat (például oldalszámot) adha-
tunk, azokat megtekinthetjük a nyomtatási képen, illetve szerkeszt-
hetjük is. Az elrendezési beállítások közt találjuk a fekvõ vagy álló tá-
jolást is. Oldalanként egy diát tartalmazó elrendezés esetén magához
az emlékeztetõhöz (és nem a diához) adhatunk hozzá élõfejet és élõ-
lábat, ha nem szeretnénk, hogy az élõfej és élõláb szövege, a dátum
vagy a dia száma a dián megjelenjen. Ha az emlékeztetõn az élõfej és
élõláb szövege, a dátum vagy az oldalszám kinézetét, pozícióját és
méretét módosítani kívánjuk, azt az emlékeztetõ mintáján tehetjük
meg. Ha azt szeretnénk, hogy minden oldalon megjelenjen egy név
vagy cégembléma, adjuk hozzá a mintához. Az emlékeztetõmintán
végzett módosítások a kinyomtatott vázlatban is láthatóak lesznek.
Ha az emlékeztetõt a Microsoft Word programban nyitjuk meg, to-
vábbi beállításokat módosíthatjuk az emlékeztetõ kinézetét.

A diával kapcsolatos jegyzetek beírásához Normál nézetben a Jegy-
zet ablaktáblát használhatjuk. Normál nézetben munka közben írjuk
be és formázzuk a jegyzeteket. Ha meg szeretnénk tekinteni, hogy
nyomtatásban hogyan fognak a jegyzetek és a formázás (például a be-
tûszínek) megjelenni, tekintsük meg a nyomtatási képet. A nyomtatá-
si kép nézetben a jegyzetekhez kapcsolódó élõfejek és élõlábak is el-
lenõrizhetõk és módosíthatók. A jegyzetek jegyzetoldalakként is
nyomtathatók, és a bemutató során az elõadó ezeket saját jegyzetként
is használhatja. Amennyiben a jegyzetek a közönség számára készül-
tek, segédanyagként osszuk ki õket a bemutatóhoz. Ha a diaterületet
vagy jegyzetterületet nagyítani, áthelyezni vagy formázni kívánjuk, a
módosításokat jegyzetoldal nézetben hajthatjuk végre. Az egyes jegy-
zetoldalak a diaképek kicsinyített változatát tartalmazzák, illetve a
diához tartozó jegyzeteket. Jegyzetoldal nézetben a jegyzeteket diag-
ramokkal, képekkel, táblázatokkal vagy más illusztrációkkal színesít-
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hetjük. A jegyzetoldalak tartalmazzák az összes jegyzetet és a bemu-
tatóban szereplõ diákat. Minden egyes dia megjelenik a jegyzetolda-
lakon való nyomtatásban. A diák mellett a jegyzetek is megjelennek.
A jegyzetoldalakhoz diagramokat és képeket adhatunk. Jegyzetoldal
nézetben felvett kép vagy objektum a nyomtatott jegyzetoldalon
megjelenik, de Normál nézetben nem. Ha a bemutatót weblapként
mentjük, a böngészõ program segítségével megjelenített bemutató-
ban a kép vagy objektum nem lesz látható, a jegyzetek viszont igen.
A jegyzetoldalon végrehajtott módosítások, hozzáadások és törlések
csak az adott jegyzet oldalt érintik és a jegyzet szövegét Normál nézet-
ben. Ha azt szeretnénk, hogy a jegyzetek a bemutató összes jegyzet-
oldalát érintsék, módosítsuk a jegyzetmintát. Ha azt szeretnénk pél-
dául, hogy egy cégembléma vagy valamilyen kép az összes jegyzetol-
dalon megjelenjen, akkor azt a jegyzetmintához kell hozzáadnunk.
Ha például meg szeretnénk változtatni a jegyzetek betûstílusát, a vál-
toztatást a jegyzetmintán hajtsuk végre. A diaterület, a jegyzetterület,
az élõfej, az élõláb, az oldalszám és a dátum külalakját és helyzetét is
módosíthatjuk. Ha a bemutatót weblapként mentjük, a jegyzetek au-
tomatikusan megjelennek. A diaképek címei tartalomjegyzékké ala-
kulnak a bemutatóban, és a diákhoz tartozó jegyzetek az egyes diák
alatt jelennek meg. A jegyzetek az elõadó szerepét töltik be: a közön-
ség számára ezek biztosítják (egy élõ bemutató elõadójához hasonló-
an) a háttér információkat. Ha nem szeretnénk, hogy a jegyzetek a
web lapon megjelenjenek, a weblapként történõ mentés elõtt kapcsol-
juk ki ezeket. További elrendezési beállítások használatához a bemu-
tatót a Microsoft PowerPoint programból küldjük át a Microsoft
Word programba. Ha például egy oldalra két diát és az azokhoz tar-
tozó jegyzeteket szeretnénk elhelyezni, ezt az elrendezést a Wordben
tudjuk létrehozni.

A gyakorlatban tehát a következõképpen tudunk nyomtatni.
Nyissuk meg, vagy hozzuk létre a bemutatót. Kattintsunk a Fájl
menü Nyomtatási kép parancsára. Így nem csak szabályozni tudjuk
a nyomtatást, hanem látjuk is azt, ami majd a papírra kerül. A meg-
jelenõ ablak Nyomtatandó mezõjében válasszuk ki, hogy mit kívá-
nunk nyomtatni (Diák; Emlékeztetõ 1, 2, 3, 4, 6, 9 dia oldalanként;
Jegyzetoldal vagy Vázlatnézet). A nagyítás mezõben beállíthatjuk,
hogy a képernyõn mekkora méretben lássuk a papírt. Ha nem a di-
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ákat nyomtatjuk, akkor az Álló illetve Fekvõ gombokkal a papír tá-
jolását adhatjuk meg. A Beállítások feliratra kattintva különbözõ
dolgokat szabályozhatunk:

Élõfej és élõláb
Színes/szürkeárnyalatos

Színes
Szürkeárnyalatos
Csak fekete-fehér

Papírméretnyi
Diakeretek
Rejtett diák nyomtatása
Megjegyzések és szabadkézi elemek nyomtatása
Nyomtatás sorrendje

Vízszintes
Függõleges

A Bezárás gombra kattintva bezárhatjuk ezt az ablakot, a Nyomtatás
gombra kattintva pedig felbukkan a Nyomtatás panel. Ugyanezt elér-
hetjük, ha a Fájl menü Nyomtatás parancsára kattintunk. Itt még to-
vábbi beállításokat adhatunk meg a tényleges nyomtatás elõtt. A Név
mezõben nyomtatót választhatunk, ha több nyomtatóval is rendelke-
zünk, illetve ha hozzáférünk hálózati nyomtatókhoz. Ezután a Nyom-
tatási tartomány csoportban bejelölhetjük, hogy mit nyomtatunk (Min-
den dia, Jelenlegi dia, A kijelölt terület, Egyéni diasor, Diák). Mellette
a Példányszám csoportban pedig beállíthatjuk, hogy hány példányt kí-
vánunk nyomtatni, és a számítógép leválogassa vagy sem a példá-
nyokat (célszerû a Leválogatás négyzetet bejelölni). Lejjebb, a Mit
nyomtat csoportban most is kiválaszthatjuk a négy alapobjektum kö-
zül azt, amit nyomtatni szeretnénk (Diák, Emlékeztetõk, Jegyzetoldal,
Vázlat nézet), illetve hogy Színesben, Szürkeárnyalatosan vagy eset-
leg Csak fekete-fehérben akarunk nyomtatni. Ha emlékeztetõket
nyomtatunk, akkor az Emlékeztetõk csoportban, a Diák száma oldalan-
ként 1, 2, 3, 4, 6 vagy 9 legyen, illetve több dia esetén az oldalon lévõ
diák sorrendje Vízszintes vagy Függõleges legyen. Végül alul, további
három beállítást tehetünk: Papírméretnyi, Kerettel, Megjegyzések és
szabadkézi elemek nyomtatása.
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Az adatbázis-kezelés alapjai

Bevezetõ

Ebben a fejezetben megismerkedünk az adatbázis kezelés alapjai-
val, a hozzá tartozó fogalmakkal. Természetesen most is csak annyi-
ra, amennyire feltétlenül szükséges a gyakorlati munkához. Napja-
inkban egyre több, és nagyobb adatbázisokat hozunk létre, melyeket
tárolni, és kezelni kell. A tárolás ma már szinte kizárólag elektroniku-
san történik, valamilyen háttértáron. A kezelésükre pedig egyre intel-
ligensebb szoftverek állnak rendelkezésünkre. Ezeknek köszönhetõ-
en az adatbázis kezelõ szoftverek és rendszerek egyre népszerûbbek.
A következõ fejezetben majd a Microsoft Access 2003 programmal fo-
gunk megismerkedni, amely szintén a Microsoft Office 2003 Professi-
onal integrált programcsomag része. Azt is nyugodtan kijelenthetjük,
hogy a legösszetettebb, legsokoldalúbb része. Ahhoz azonban, hogy a
Microsoft Access 2003 programmal gond nélkül tudjunk dolgozni, el-
engedhetetlen, hogy elõtte megismerkedjünk általánosan az adatbá-
zis kezelés alapjaival, fogalmaival.

Az adatbázis fogalma, történeti áttekintése

Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen
szisztéma szerint tárolt adatokat értünk, melyek nem feltétlenül szá-
mítógépen kerülnek tárolásra. Az adathalmaz csak akkor válik adat-
bázissá, ha az valamilyen rend szerint épül fel, mely lehetõvé teszi az
adatok értelmes kezelését. Természetesen ugyanazon adathalmazból
többféle rendszerezés alapján alakíthatunk ki adatbázist. Például egy
könyvtárban a könyveket rendezhetnénk a könyvek mérete vagy
akár a szerzõ vagy szerzõk testsúlya alapján. Ez már egy rendszert ad
az adatok tárolásához. Íly módon minden könyv helye meghatáro-
zott. De bizonyára nehéz helyzetben lennénk, ha szerzõ és cím alap-
ján próbálnánk meg elõkeresni egy könyvet. Az adatok tárolásába be-
vitt rendszernek alkalmasnak kell lennie a leggyakrabban elõforduló
igények hatékony kielégítésére. Az adatbázisok mellé egy adatbázis-
kezelõ rendszer (DBMS) is járul, mely az adatbázis vagy adatbázisok
üzemeltetését biztosítja. Hagyományos adatbázis esetén ez a kezelõ
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személyzet intelligenciájának része, elektronikus adatbázisok esetén
pedig valamilyen szoftver.

Azóta rendelkezünk adatbázisokkal, mióta írásban vagyunk ké-
pesek rögzíteni adatokat. Ez az ókorban történhetett akár kõtáblák-
ra vagy papirusz tekercsekre. Az adatbázisok fejlettebb formái ké-
sõbb a kartoték rendszerek lettek, melyek a számítógépek megjele-
néséig az alapvetõ adatbázis rendszerek voltak. A számítástechnika
hõskorában, az 50-es 60-as években az adatok tárolása még lyuksza-
lagon, lyukkártyán történt, az adatok közvetlenül nem voltak elér-
hetõk a számítógép számára. A mágneses háttértárolók elterjedésé-
vel az adatok tárolása egyszerûbbé, elérésük hatékonyabbá vált.
Ezekben az idõkben még nem léteztek univerzális módszerek illet-
ve rendszerek, melyek segítségével az adatbázisokkal kapcsolatos
problémák nagy része általánosan megoldható lett volna. A számí-
tógépek fejlõdésével együtt fejlõdtek a programozói lehetõségek is.
Az elsõ számítógépeken csak a gépi kód (a bináris formában kiadott
utasítások a mikroprocesszornak) állt rendelkezésre. Ezt elsõ gene-
rációs programnyelvnek nevezzük. Ezt követték a második generá-
ciós  (assembler)  nyelvek,  melyekben  a  gépi  kód  helyett  úgyneve-
zett mnemonikok és szimbólumok alkalmazhatók. Az elsõ illetve
második generációs programnyelvekben még nem készültek ko-
moly adatbázis-kezelõ alkalmazások. Ezekre egyrészt a magas szin-
tû  nyelvek  (3.  generációs  program  nyelvek)  COBOL,  FORTRAN
stb., másrészrõl a lemezes operációs rendszerek kialakulásáig kellett
várni. Ekkor már komoly adatbázis alkalmazások születtek, melyek
egyedi problémák megoldására voltak alkalmasak. Az adatbázisok
méretének és számának gyors növekedése következtében az egyedi
alkalmazások létrehozása fárasztó és idõrabló feladattá vált, ezért a
programfejlesztõk törekedtek az adatbázis-kezelés általános formá-
ban történõ megfogalmazására. Ennek eredményeként jöttek létre
az adatbázis kezelõ rendszerek (DBMS) és a negyedik generációs
nyelvek (4GL). Az adatbázis kezelõ rendszerek számos eszközt
nyújtanak az interaktív adatbevitel, menük létrehozása terén, me-
lyek kialakítása a harmadik generációs nyelvekben sok-sok oldal
kód leírásával lenne csak lehetséges. A szabványos eszközök beve-
zetésével nem csak a programozói munka csökkent le, hanem az
egységes felhasználói felület kialakítására késztetik a programozó-
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kat. Az objektum orientált programozási nyelvek térhódításával az
adatbázis kezelõ rendszerekkel kapcsolatos kutatások is az objek-
tum orientált megközelítés irányába nyitott.

Adatbázis-kezelõk szerepe, célja

Manapság nem elégszünk meg egy adatbázissal, mely az adato-
kat rendszerezve tárolja, hanem az adatok kezeléséhez szükséges
eszközöket is az adatbázis mellé képzeljük. Az így kialakult prog-
ram rendszert adatbázis kezelõ rendszernek (DBMS Database
Management System) nevezzük. Egy DBMS egyszerûbb és gyor-
sabb megoldást kínál az ûrlapokon alapuló alkalmazások kidolgo-
zásában, az adatbázis adatokon alapuló jelentések készítésében. A
DBMS-ek megváltoztatták a végfelhasználók adatnyerési lehetõsé-
geit az egyszerû lekérdezési nyelvek bevezetésével. A lekérdezõ
nyelvek lehetõséget nyújtanak a nem számítógépes szakemberek
számára is tetszõleges lekérdezés gyors végrehajtására. A progra-
mozási eszközök mellett az operációs rendszerek illetve azoknak a
háttértárakat kezelõ része is komoly fejlõdésen ment keresztül. Nem
volt már szükség a fizikai fájlszerkezet pontos ismeretére, ezt az
operációs rendszer illetve az adatbázis-kezelõ rendszer elfedte a fel-
használó és a programozó elõl is. Ma már az operációs rendszerek is
lehetõséget nyújtanak szekvenciális, indexelt és közvetlen elérésû
adatállományok létrehozására (ez nem igaz a PC DOS és UNIX ope-
rációs rendszerekre). Az operációs rendszerek fájl kezelõi azonban
nem értelmezik a fájlok tartalmát, a fájlokat kezelõ programoknak
kell ismernie az adatok szerkezetét és az adatszerkezetben bekövet-
kezett változás, akár csak bõvülés esetén, a változást a programo-
kon is át kell vezetni. Az adatbázisokban gyakran elõfordulnak
olyan típusú adatok, melyeket az operációs rendszer vagy a harma-
dik generációs programnyelvek közvetlenül nem kezelnek, például
dátum, idõpont, pénzegység stb.

Az adatbázis-kezelõk az operációs rendszerekhez hasonlóan szá-
mos eszközt szolgáltatnak a gyakran elõforduló problémák megoldá-
sára, de míg az operációs rendszerek a perifériák kezelésére és a fáj-
lok használatára adnak lehetõséget, addig a DBMS-ek eszközei egy
magasabb szintû absztrakcióra épülve az adatok logikai szintû eléré-
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sét támogatják a rekordokon belüli bájt pozíciók helyett, továbbá esz-
közöket tartalmaznak az adatok ûrlap szintû kezelésére illetve jelen-
tések és menük készítésére.

Az adatbázis-kezelõk három alapvetõ feladat körre alapozódnak,
melyek mindegyike a számítógépes hardvertõl és környezettõl való
függetlenséggel kapcsolatos. Az általános cél az, hogy inkább az em-
ber gondolkodásához, munkastílusához hozza közelebb az informá-
ciós rendszer kidolgozását, minthogy az embereket kényszerítse a
számítógép stílusú gondolkozásra.

1. Függetlenség az aktuális hardver konfigurációtól.
Az adatbázis-kezelõ rendszer rejtse el a felhasználó és a fejlesz-
tõ elõl is a számítógépek és azok perifériái között jelentkezõ kü-
lönbségeket. Például a fejlesztõnek se kelljen törõdnie a fizikai
szintû adattárolással, ne kelljen közvetlenül lemez blokkokra,
cilinderekre hivatkoznia. Az egyes megjelenítõ eszközökön
(képernyõ, nyomtató) - azok típusától függetlenül - az alkalma-
zás ugyanúgy használható legyen és azonos eredményt szolgál-
tasson. Ily módon az egyik géptípusra kifejlesztett alkalmazás
bármelyik, az adatbázis-kezelõ által támogatott hardver illetve
szoftver környezetben módosítás nélkül használható.

2. Függetlenség az adatelérés módjától.
Az egyes operációs rendszerek a fájlokra többfajta adateléré-
si módot (szekvenciális, indexelt, véletlen) kínálnak az alkal-
mazások  készítõinek.  Ez  azonban  maga  után  vonja,  hogy  a
fejlesztõnek ezt figyelembe kell vennie és az egyes adatállo-
mányokat tárolási módjuknak megfelelõen kell kezelni. Az
adatbázis-kezelõtõl viszont elvárjuk, hogy az adatok tárolá-
sáról és elérési módjáról maga rendelkezzék. A felhasználó
vagy a fejlesztõ számára csak a kérdés megfogalmazása és
nem az eredmény elõállítási módja legyen a feladat. Egy pél-
dával ezt úgy szemléltethetnénk, hogy a fõnök is csak azt
mondja a titkárnõjének, hogy kéri a múlt havi jelentéseket a
raktárkészletrõl, de nem ad útmutatást az adatok elérési
módjáról, mivel azt a titkárnõ ismeri. Az adatbázis-kezelõtõl
nem csak azt várjuk el, hogy önállóan gondoskodjék az ada-
tok elérésérõl, hanem azt is hogy ha több alternatíva is létezik
azok közül az optimálisat válassza ki.
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3. Függetlenség az adatstruktúráktól.
Az adatbázisok szerkezetében beálló változások minél kevesebb
módosítást okozzanak az alkalmazásokban. Például, ha az adat-
bázisokat új adatokkal kell bõvíteni, akkor azokat a régebben el-
készített alkalmazásokat, melyek ezeket az adatokat nem hasz-
nálják, változtatás nélkül tovább használhassuk.

Az adatbázis-kezelõket használva nagyobb hatékonyság érthetõ el
az alkalmazások fejlesztésében. Így ugyanaz a feladat kisebb fejlesz-
tõcsoporttal vagy rövidebb idõ alatt oldható meg.

Adatbázis modellek

Az adatbázis-kezelõk fejlõdése során többfajta logikai modell ala-
kult ki, melyek fõként az adatok közötti kapcsolatok tárolásában tér-
nek el egymástól. A három alapvetõ modell a hierarchikus, a hálós és
a relációs modell. Ezek közül manapság a DOS, Windows illetve
UNIX operációs rendszerekben kizárólag a relációs modellre épülõ
adatbázis-kezelõket használnak. Ezért itt csak röviden ismertetjük a
másik két modellt.

Hierarchikus modell - a hierarchikus modell volt a legelsõ az adat-
bázis-kezelõkben és egyben a leginkább korlátozott. A neve is utal
rá, hogy az adatokat egy hierarchiában kell elrendezni. Ezt egy fa
szerkezettel tehetjük szemléletessé.

Az adatbázis több egymástól független fából állhat. A fa csomó-
pontjaiban és leveleiben helyezkednek el az adatok. A közöttük le-
võ kapcsolat, szülõ-gyermek kapcsolatnak felel meg. Így csak 1:n
(egy a többhöz) típusú kapcsolatok képezhetõk le segítségével. Az
1:n kapcsolat azt jelenti, hogy az adatszerkezet egyik típusú adata
a hierarchiában alatta elhelyezkedõ egy vagy több más adattal áll
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kapcsolatban. A hierarchikus modell természetébõl adódóan nem
ábrázolhatunk benne n:m (több a többhöz) típusú kapcsolatokat.
Emellett további hátránya, hogy az adatok elérése csak egyféle sor-
rendben lehetséges, a tárolt hierarchiának megfelelõ sorrendben. A
hierarchikus adatmodell alkalmazására a legkézenfekvõbb példa a
családfa. De a fõnök-beosztott viszonyok vagy egy iskola szerkeze-
te is leírható ebben a modellben. Az iskola esetén többféle hierar-
chia is felépíthetõ. Egyrészt az iskola több osztályra bomlik és az
osztályok tanulókból állnak. Másrészt az iskolát az igazgató veze-
ti, a többi tanár az õ beosztottja és a tanárok egy vagy több tantár-
gyat tanítanak.
Hálós modell - a hálós adatmodell esetén az egyes azonos vagy kü-
lönbözõ összetételû adategységek (rekordok) között a kapcsolat
egy gráffal írható le. A gráf csomópontok és ezeket összekötõ élek
rendszere, melyben tetszõleges két csomópont között akkor van
adatkapcsolat, ha õket él köti össze egymással. Egy csomópontból
tetszõleges számú él indulhat ki, de egy él csak két csomópontot
köthet össze. Azaz minden adategység tetszõleges más adategysé-
gekkel lehet kapcsolatban. ebben a modellben n:m típusú adatkap-
csolatok is leírhatók az 1:n típusúak mellett. A hierarchikus és a há-
lós modell esetén az adatbázisba fixen beépített kapcsolatok követ-
keztében csak a tárolt kapcsolatok segítségével bejárható adat visz-
szakeresések oldhatók meg hatékonyan (sok esetben hatékonyab-
ban mint más modellekben). További hátrányuk, hogy szerkezetük
merev, módosításuk nehézkes.
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Az iskolai példánál maradva az egyes diákok illetve tanárok kö-
zötti kapcsolat hálós modellben írható le. Minden diákot több ta-
nár tanít és minden tanár több diákot tanít.
Relációs modell - a relációs az egyik legáttekinthetõbb és a 80-as
évektõl kezdve a legelterjedtebb adatmodell. Ebben a modellben
az adatokat táblázatok soraiban képezzük le. A legfontosabb elté-
rés az elõzõekben bemutatott két modellhez képest az, hogy itt
nincsenek elõre definiált kapcsolatok az egyes adategységek kö-
zött, hanem a kapcsolatok létrehozásához szükséges adatokat tá-
roljuk többszörösen. Ezzel egy sokkal rugalmasabb és általánosabb
szerkezetet kapunk.

Relációs adatbázisok, alapfogalmak

A relációs adatmodell kidolgozása Codd nevéhez fûzõdik (1971).
Azóta fontos szerepet játszik az adatbázis-kezelõk alkalmazásában. A
relációs modell elõnyei a következõk: a relációs adatszerkezet egy-
szerûen értelmezhetõ a felhasználók és az alkalmazás készítõk szá-
mára is, így ez lehet közöttük a kommunikáció eszköze; a logikai
adatmodell relációi egy relációs adatbázis-kezelõ rendszerbe módosí-
tások nélkül átvihetõk; a relációs modellben az adatbázis-tervezés a
normál formák bevezetésével egzakt módon elvégezhetõ.

A reláció nem más mint egy táblázat, a táblázat soraiban tárolt ada-
tokkal együtt. A relációs adatbázis pedig relációk és csak relációk ösz-
szessége. Az egyes relációkat egyedi névvel látjuk el. A relációk osz-
lopaiban azonos mennyiségre vonatkozó adatok jelennek meg. Az
oszlopok névvel rendelkeznek, melyeknek a reláción belül egyediek-
nek kell lenniük, de más relációk tartalmazhatnak azonos nevû oszlo-
pokat. A reláció soraiban tároljuk a logikailag összetartozó adatokat.
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A reláció sorainak sorrendje közömbös, de nem tartalmazhat két azo-
nos adatokkal kitöltött sort. Egy sor és oszlop metszésében található
táblázat elemet mezõnek nevezzük, a mezõk tartalmazzák az adato-
kat. A mezõkben oszloponként különbözõ típusú (numerikus, szöve-
ges stb.) mennyiségek tárolhatók. A reláció helyett sokszor a tábla
vagy táblázat, a sor helyett a rekord, az oszlop helyett pedig az attri-
bútum elnevezés is használatos.

Például egy személyi adatokat tartalmazó reláció a következõ lehet:
Személyi szám Név Város Foglalkozás
1 650410 1256 Kiss László Gyõr kõmûves
2 781117 0131 Nagy Ágnes Szeged tanuló
1 610105 1167 Kiss László Budapest lakatos

Az elõzõ relációból a személyi szám oszlopot elhagyva reláció-
nak tekinthetõ-e vajon a táblázat? Mivel nem zárható ki, hogy két
azonos nevû és szakmájú személy éljen egy településen belül, a
személyi szám nélkül két azonos sor is szerepelhetne, mely a relá-
cióban nem megengedett. A reláció oszlopainak elnevezésére cél-
szerû a tartalomra utaló elnevezést használni még akkor is, ha ez
esetleg több gépeléssel is jár. A relációktól általában megkövetel-
jük,  hogy  ne  tartalmazzanak  más  adatokból  levezethetõ  vagy  ki-
számítható információkat.

Adatbázis-tervezés

Az adatbázis-tervezés egy folyamat, mely több lépésbõl tevõdik
össze. Elõször az adatbázisban leképezendõ rendszert elemzésnek
vetjük alá, meghatározzuk a tárolandó adatok körét, azok egymás kö-
zötti kapcsolatait és az adatbázissal szemben felmerülõ igényeket. Ez-
után következik a rendszer tervezés, melynek eredménye az adatbá-
zis logikai modellje. Végül fizikai szinten képezzük le a logikai adat-
bázis modellt a felhasználható szoftver és hardver függvényében. A
tényleges tervezés ismertetése elõtt néhány újabb fogalmat kell beve-
zetni (funkcionális függõség, reláció kulcs, redundancia), melyek se-
gítségével a tervezés módszertana egyszerûbben magyarázható.

1) Adatok közötti funkcionális kapcsolat - adatok között akkor áll fenn
funkcionális kapcsolat, ha egy vagy több adat konkrét értékébõl
más adatok egyértelmûen következnek. Például a személyi szám
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és a név között funkcionális kapcsolat áll fenn, mivel minden em-
bernek különbözõ személyi száma van.

Személyi szám --> Név
A funkcionális függõség bal oldalát a függõség meghatározójának
nevezzük. A jobb oldalon levõ egy, csak egy értéket határoz meg a
funkcionális függõség. Nem áll fenn funkcionális függõség akkor,
ha a meghatározó egy értékét több attribútum értékkel hozhatjuk
kapcsolatba. Például a

Név --> Születési év
állítás nem igaz, mert több személynek lehet azonos neve, akik kü-
lönbözõ idõpontokban születtek. Az adatok közötti funkcionális
függõségek az adatok természetébõl következnek, nekünk csak fel
kell ismerni ezeket a törvényszerûségeket. A tervezés során na-
gyon fontos, hogy ezeket pontosan felismerjük és figyelembe ve-
gyük. A funkcionális függõség jobb oldalán több attribútum is áll-
hat. Például az

Autó rendszám --> Típus, Tulajdonos
funkcionális függõség azt fejezi ki, hogy az autó rendszámából kö-
vetkezik a típusa és a tulajdonos neve, mivel minden autónak kü-
lönbözõ a rendszáma, minden autónak egy tulajdonosa és típusa
van. Az is elõfordulhat, hogy két attribútum kölcsönösen függ egy-
mástól. Ez a helyzet például a házastársak esetén

Férj személyi száma --> Feleség személyi száma
Feleség személyi száma --> Férj személyi száma

Mindkét funkcionális kapcsolat igaz és ezt a
Férj személyi száma <--> Feleség személyi száma

jelöléssel fejezzük ki. Természetesen a fenti összefüggés a többne-
jûséget megengedõ országokban nem teljesül.
A funkcionális függõség bal oldalán több attribútum is megjelen-
het, melyek együttesen határozzák meg a jobb oldalon szereplõ att-
ribútum értékét. Például hõmérsékletet mérünk különbözõ helye-
ken és idõben úgy, hogy a helyszínek között azonosak is lehetnek.

Hely, Idõpont --> Hõmérséklet
A funkcionális függõségek speciális esete a teljes funkcionális füg-
gõség. Errõl akkor beszélhetünk, ha a meghatározó oldalon nin-
csen felesleges attribútum. Például a

Rendszám, Típus --> Szín

- 495 -

AZ ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPJAI



funkcionális függõség nem teljes funkcionális függõség, mivel a
rendszám már egyértelmûen meghatározza a kocsi színét, ehhez
nincs szükség a típusra is.
2) Adatok közötti többértékû függõség - az adatok között fennálló kap-
csolatok közül nem mindegyik fejezhetõ ki a funkcionális függõ-
ség segítségével. Például minden embernek lehet több szakmája, il-
letve ugyanazzal a szakmával több ember is rendelkezhet. Ebben
az esetben egyik irányban sincs egyértelmû függõség. Ez egy több-
értékû függõség, az egyik attribútumhoz egy másik attribútum
csoportja, halmaza kapcsolódik. A többértékû függõség ábrázolá-
sára a dupla nyilat használjuk.

Személyi szám -->> Szakma
A funkcionális függõséghez hasonlóan, többértékû függõség ese-
tén is elõfordulhat, hogy egy attribútum értékébõl egynél több to-
vábbi attribútum értéke következik. Az elõzõ példát bõvítve:

Személyi szám -->> Szakma, Oklevél kelte
A funkcionális és a többértékû függõség között kapcsolat van. Na-
gyon gyakran ugyanazt a függõségi kapcsolatot kifejezhetjük
funkcionális és többértékû függõséggel is. A funkcionális függõsé-
geket mindig elõnyben kell részesíteni a többértékû függõséggel
szemben. Általános szabályként kimondhatjuk azt, hogy elõször
az összes funkcionális függõséget írjuk fel, majd a hiányzó kapcso-
latok leírására használjuk csak a többértékû függõséget.
3) Reláció kulcs fogalma - a reláció kulcs a reláció egy sorát azonosít-
ja egyértelmûen. A reláció (definíció szerint) nem tartalmazhat két
azonos sort, ezért minden relációban létezik kulcs. A reláció kulcs-
nak a következõ feltételeket kell teljesítenie:

a. Az attribútumok egy olyan csoportja, melyek csak egy sort
azonosítanak (egyértelmûség).

b. A kulcsban szereplõ attribútumok egyetlen részhalmaza sem
alkot kulcsot.

c. A kulcsban szereplõ attribútumok értéke nem lehet definiálat-
lan (NULL).

A definiálatlan (NULL) értékek tárolását a relációs adatbázis keze-
lõk speciálisan oldják meg. Numerikus értékek esetén a NULL ér-
ték és a 0 nem azonos. Egy relációban tartsuk nyilván például egy
osztály tanulóinak személyi adatait.
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Személyi adatok=(Személyi szám, Születési év, Név)
A Személyi adatok relációban a Személyi szám attribútum kulcs, mert
nem lehet az adatok között két különbözõ személy azonos szemé-
lyi számmal. A Születési év vagy a Név nem azonosítja egyértelmû-
en a reláció egy sorát mivel ugyanazon a napon is született tanu-
lók vagy azonos nevûek is lehetnek az osztályban. Vajon a szemé-
lyi szám és a születési év kulcsa-e a személyi adatok relációnak?
Együtt a reláció egy sorát azonosítják, de nem tesznek eleget a kul-
csokra vonatkozó azon feltételnek, hogy a bennük szereplõ attribú-
tumok részhalmaza nem lehet kulcs. Ebben az esetben a személyi
szám már kulcs, így bármelyik másik attribútummal kombinálva
már nem alkothat kulcsot. Elõfordulnak olyan relációk is, melyek-
ben a kulcs több attribútum érték összekapcsolásával állítható elõ.
Például készítsünk nyilvántartást a diákok különbözõ tantárgyak-
ból szerzett osztályzatairól az alábbi relációval:

Napló=(Személyi szám, Tantárgy, Dátum, Osztályzat)
A Napló relációban (táblázatban) a Személyi szám nem azonosít egy
sort, mivel egy diáknak több osztályzata is lehet akár ugyanabból
a tantárgyból is. Ezért még a Személyi szám és a Tantárgy sem alkot
kulcsot. A Személyi szám, Tantárgy és a Dátum is csak akkor alkot
kulcsot, ha kizárjuk annak lehetõségét, hogy ugyanazon a napon
ugyanabból a tantárgyból egy diák két osztályzatot kaphat. Abban
az esetben, ha ez a feltételezés nem tartható (ennek a rendszer anal-
izisébõl kell kiderülnie), akkor nem csak az osztályzat megszerzé-
sének dátumát, hanem annak idõpontját is tárolni kell. Ilyenkor
természetesen a Napló relációt (táblázatot) ezzel az új oszloppal ki
kell bõvíteni. Nem csak összetett kulcsok fordulhatnak elõ a reláci-
ókban, léteznek olyan relációk is, melyekben nem csak egy, hanem
több kulcs is található. Ennek illusztrálására nézzük meg a követ-
kezõ relációt:

Konzultáció=(Tanár, Idõpont, Diák)
A Konzultáció relációban (táblázatban) a Tanár illetve a Diák oszlop-
ban olyan azonosítót képzelünk, mely a személyt egyértelmûen
azonosítja (például személyi szám). Minden egyes diák több kon-
zultáción vehet rész, minden tanár több konzultációt tarthat, sõt
ugyanaz a diák ugyanannak a tanárnak más-más idõpontokban
tartott konzultációin is részt vehet. Ezekbõl következik, hogy sem
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a Tanár, sem a Diák, sem pedig ez a két azonosító együtt nem kul-
csa a relációnak. De egy személy egy idõben csak egy helyen tar-
tózkodhat. Ebbõl következik, hogy a Tanár, Idõpont attribútumok
kulcsot alkotnak, de ugyanilyen okból kifolyólag a Diák, Idõpont
attribútumok is kulcsot alkotnak. Vegyük észre azt, hogy a kulcsok
nem önkényes döntések következtében alakulnak ki, hanem az
adatok természetébõl következnek, mint a funkcionális vagy a
többértékû függõség. A relációban külsõ kulcsot vagy kulcsokat is
megkülönböztetünk. Ezek az attribútumok nem az adott reláció-
ban, hanem az adatbázis másik relációjában alkotnak kulcsot. Pél-
dául ha a Konzultáció relációban a Diák azonosítására a személyi
számot alkalmazzuk, akkor ez egy külsõ kulcs a személyi adatokat
nyilvántartó relációhoz.
4) A Redundancia fogalma - a logikai adatbázis tervezés egyik fõ cél-
ja a redundanciák megszüntetése. Redundanciáról akkor beszé-
lünk, ha valamely tényt vagy a többi adatból levezethetõ mennyi-
séget ismételten (többszörösen) tároljuk az adatbázisban. A redun-
dancia, a szükségtelen tároló terület lefoglalása mellett, komplikált
adatbázis frissítési és karbantartási mûveletekhez vezet, melyek
könnyen az adatbázis inkonzisztenciáját okozhatják. Egy adatbázis
akkor inkonzisztens, ha egymásnak ellentmondó tényeket tartal-
maz. Megjegyezzük, hogy a fizikai tervezés során az adatbázis mû-
veletek gyorsítása érdekében esetleg redundáns attribútumokat is
bevezetünk. A redundancia egyik fajtája amikor ugyanazt a tényt
többször tároljuk. A redundanciát meg kell különböztetni az érté-
kek duplikált (többszörös) tárolásától. A duplikált adattárolásra
szükségünk lehet a relációkban, míg a redundanciát el kell kerülni.
A duplikált és a redundáns adatok között a funkcionális függõsé-
gek vizsgálatával tehetünk különbséget. Ezt majd a normál formák
ismertetésénél tesszük meg. A redundancia fordul elõ akkor is, ha
levezetett vagy levezethetõ mennyiségeket tárolunk a relációkban.
Levezetett adatokat tartalmazhat egyetlen reláció is abban az eset-
ben, ha egyes attribútumok értéke egyértelmûen meghatározható
a többi attribútum alapján, például, ha a kerületet is nyilvántartjuk
az irányítószám mellett. A redundáns adatok megszüntetésére két
mód van. A levezetett adatokat tartalmazó relációkat vagy attribú-
tumokat el kell hagyni. A relációkban tárolt redundáns tényeket a
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táblázatok szétbontásával, dekompozíciójával szüntethetjük meg.
5) Redundancia megszüntetése, a relációk normál alakjai - a logikai ter-
vezés célja egy redundancia mentes reláció rendszer, relációs adat-
bázis. A reláció elmélet módszereket tartalmaz a redundancia meg-
szüntetésére, az úgynevezett normál formák segítségével. A követ-
kezõkben a relációk normál formáinak definícióját mutatjuk be. A
normál formák elõállítása során a funkcionális és a többértékû füg-
gõség, valamint a reláció kulcs fogalmát használjuk fel. A normál
formák képzése során leegyszerûsítve, olyan relációk felírása a cél,
melyekben csak a reláció kulcsra vonatkozó tényeket tárolunk. Öt
normál formát különböztetünk meg. A különbözõ normál formák
egymásra épülnek, a második normál formában levõ reláció elsõ
normál formában is van. A tervezés során a legmagasabb normál
forma elérése a cél. Az elsõ három normál forma a funkcionális
függõségekben található redundanciák, míg a negyedik és ötödik a
többértékû függõségekbõl adódó redundanciák megszüntetésére
koncentrál. A normál formákkal kapcsolatban két újabb, a relációk-
hoz kapcsolódó fogalommal kell megismerkedni. Elsõdleges attri-
bútumnak nevezzük azokat az attribútumokat, melyek legalább
egy reláció kulcsban szerepelnek. A többi attribútumot nem elsõd-
legesnek nevezzük.

Elsõ normál forma (1NF) - egy reláció elsõ normál formában
van, ha minden attribútuma egyszerû, nem összetett adat. An-
nak eldöntése, hogy egy attribútumot egyszerûnek vagy össze-
tettnek tekintünk nem mindig egyértelmû, az adatok felhaszná-
lásától is függ. A döntéseink során, hogy egy vagy több attribú-
tumot tervezünk az adat tárolására, tartsuk szem elõtt egysze-
rûbb több oszlopból egyet csinálni, mint egy oszlop tartalmát
több részre vágni. Például egy vagy két attribútumban tároljuk
a személyek vezeték és keresztnevét. Amennyiben a nevek kö-
zött nem akarunk külön-külön kereszt és vezetéknév szerint ke-
resni, akkor elfogadható lehet az egy mezõben tárolás.
Második normál forma (2NF) - az elsõ normál forma nem ele-
gendõ feltétel a redundanciák megszüntetésére. Egy reláció má-
sodik normál alakjában nem tartalmazhat tényeket a reláció
kulcs egy részére vonatkozóan. A második normál forma definí-
ciója két feltétellel írható le:
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1) A reláció elsõ normál formában van.
2) A reláció minden nem elsõdleges attribútuma teljes funk-

cionális függõségben van az összes reláció kulccsal.
Azok a relációk, melyek reláció kulcsa csak egy attribútumból
áll, mindig második normál formában vannak, ekkor ugyanis
nem lehetséges, hogy csak a reláció kulcs egy részétõl függjön
egy nem elsõdleges attribútum.
Harmadik normál forma (3NF) - a második normál formájú re-
lációkban nem lehetnek olyan tények, amelyek a reláció kulcs
részeihez kapcsolódnak. Azonban ennek ellenére is lehet ben-
nük redundancia, ha olyan tényeket tartalmaznak, amelyek a
nem elsõdleges attribútumokkal állnak kapcsolatban. Ezt a lehe-
tõséget szünteti meg a harmadik normál forma. Egy reláció har-
madik normál formában van, ha:

1) A reláció második normál formában van.
2) A reláció nem tartalmaz funkcionális függõséget a nem

elsõdleges attribútumok között.
Minden olyan reláció, mely második normál formában van és
nincs vagy csak egy nem elsõdleges attribútuma van, a harma-
dik normál forma feltételeit is kielégíti.
Negyedik normál forma (4NF) - mindeddig csak a funkcionális
függõségeket vizsgáltuk, a többértékû függõségeket nem. A to-
vábbi két normál forma a többértékû függõségekbõl adódó re-
dundancia kiszûrését szolgálja. Egy reláció negyedik normál
formában van:

1) Harmadik normál formában van és
2) egy X  -->> Y többértékû függõséget tartalmazó reláció-

ban csak az X és Y-ban megtalálható attribútumokat tar-
talmazza.

Ötödik normál forma (5NF) -  hosszú  ideig  a  negyedik  nor-
mál formát tartották a normalizálás utolsó lépésének. A
többértékû függõségek külön relációkban tárolásával azon-
ban információt veszthetünk. Az ötödik normál formának
megfelelõ felbontás eredményeképpen a tárolandó adat-
mennyiség megnövekszik, a reláció három táblára bontásá-
val. Általában célszerûbb egy újabb oszlop bevezetésével
csak két táblára bontani a relációt.
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A normál formák tárgyalása végén megjegyezzük, hogy a harma-
dik normál formáig mindenféleképpen érdemes normalizálni a re-
lációkat. Ez a redundanciák nagy részét kiszûri. Azok az esetek,
melyekben a negyedik illetve az ötödik normál formák alkalmazá-
sára van szükség, ritkábban fordulnak elõ. Az ötödik normál for-
ma esetén a redundancia megszüntetése nagyobb tároló terület fel-
használásával lehetséges. Így általában az adatbázis tervezõje
döntheti el, hogy az ötödik normál formát és a nagyobb adatbázist,
vagy a redundanciát és a komplikáltabb frissítési, módosítási algo-
ritmusokat választja.
6) Fizikai tervezés - a relációs adatbázisok esetében a logikai terve-
zés során a relációk már elnyerhetik végleges alakjukat, melyeket
egyszerûen leképezhetünk az adatbázis-kezelõben. A fizikai terve-
zés során inkább arra koncentrálunk, hogy a logikai szerkezet
mennyire felel meg a hatékony végrehajtás feltételeinek, illetve mi-
lyen indexeket rendeljünk az egyes relációkhoz. A relációkon vég-
rehajtott mûvelet együttest tranzakciónak nevezzük és általában a
tranzakciók gyors végrehajtását kívánjuk elérni. A fizikai tervezés
során elõfordulhat, hogy a relációkba szándékosan redundanciá-
kat építünk a hatékonyabb tranzakció kezelés érdekében. Ez visz-
szalépésnek tûnhet a logikai tervezés során követett következetes
redundancia megszüntetõ tevékenységünkhöz képest. A lényeges
különbség viszont az, hogy itt a redundancia ellenõrzött módon
kerül be a relációba, nem csak véletlenül maradt ott a hiányos ter-
vezés miatt. Gyakran elõfordul például az, hogy a sûrûn együtt
szükséges adatokat egy relációban tároljuk a lehetõ leggyorsabb
visszakeresés érdekében.
A relációkban tárolt információk visszakeresését az indexek nagy-
mértékben meggyorsíthatják, így a tervezés során nagy hangsúlyt
kell fektetni a helyes indexek kiválasztására, szem elõtt tartva azt
is, hogy az indexek számának növelésével az adatok beviteléhez il-
letve módosításához szükséges idõ megnövekszik az indexek fris-
sítése miatt. A relációkhoz kapcsolt indexek segítségével az index
kulcs ismeretében közvetlenül megkaphatjuk a kulcsot tartalmazó
sor fizikai helyét az adatbázisban. Az indexek képzésére két mód-
szer terjedt el, a hash kódok és a bináris fák. A hash kódokat ma-
napság már csak kevés adatbázis-kezelõ használja. Ennek a kódo-
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lási technikának az a lényege, hogy egy számítási algoritmus alap-
ján magából az index kulcsból alakul ki a hash kód, mely alapján
egy táblázatból kiolvasható a keresett értéket tartalmazó sor fizikai
címe. A hash kód számítási algoritmusa nem mindig ad különbö-
zõ értékeket az index kulcsokra. Ez abból is következik, hogy csak
véges hosszúságú hash táblát tudunk kezelni. A hash kód ütközés
kezelésére általában az azonos kódot adó kulcsokat összeláncolják
egy listában. A láncok növekedésével természetesen a reláció sora-
inak eléréséhez szükséges idõ is növekedik. A hash kód alapján
történõ visszakeresés nagyon hatékony. Sajnos azonban, több hát-
ránya is van. A visszakeresés csak akkor lehetséges, ha a teljes in-
dex kulcs ismert. Az index kulcsnak egyben a reláció kulcsnak is
kell lennie, hogy minél kevesebb ütközés legyen a hash táblában.
Az index kulcs értékébõl valamilyen matematikai mûvelettel képe-
zik a hash kód értékét.
Ma már szinte kizárólag a bináris fákat alkalmazzák a relációs
adatbázisokban. Ennél a módszernél a bináris keresést alkalmaz-
zuk. Ehhez az index kulcsokat növekvõ vagy csökkenõ sorrendbe
kell rendezni. A fa szerkezetet azért használják, mert nagy adatbá-
zisok esetén az összes index kulcs nem tartható egy idõben a me-
móriában. A fa gyökere és csomópontjai nem tartalmazzák az in-
dex kulcshoz tartozó sor fizikai helyét, hanem csak a fa levelei. A
keresés mindig a gyökértõl kezdõdik, a megfelelõ ág felé folytató-
dik, és akkor ér véget, ha egy levélhez érünk. Ha a levélben tárolt
index kulcs azonos a keresettel, akkor megtaláltuk a keresett érté-
ket, ellenkezõ esetben sikertelen volt a keresés. A bináris fák felépí-
tésénél arra törekszenek, hogy a fa valamennyi ága azonos hosszú-
ságú legyen. Az ily módon felépített fát kiegyensúlyozott fának
hívják. A kiegyensúlyozott fákban találhatjuk meg a lehetõ legke-
vesebb összehasonlítással a keresett elemet. A gyakorlati megoldá-
sokban a hatékonyság kedvéért a csomópontokban nem csak egy
index kulcs értéket tárolnak, hanem a háttértár tárolási egység
(blokk) méretének megfelelõ számút. A bináris fák segítségével egy
konkrét index kulcsot vagy az index kulcsok egy tartományát ke-
reshetjük meg. A reláció sorait az index kulcs szerinti növekvõ
vagy csökkenõ sorrendben is végigjárhatjuk, ami a hash kód esetén
nem lehetséges.
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A Relációs algebra mûveletei

A relációkkal kapcsolatban a matematika egy külön ága fejlõdött
ki. A matematikusok mûveleteket definiáltak a relációkra és a halmaz
mûveleteket is alkalmazták a relációkra. Röviden ismertetjük ezeket
a mûveleteket.

Szelekció - a szelekció mûvelete során egy relációból csak egy adott
feltételt kielégítõ sorokat õrizzük meg az eredmény relációban.

Projekció - a projekció során egy reláció oszlopai közül csak bizo-
nyosakat õrzünk meg az eredmény relációban.

Összekapcsolás - két vagy több relációt kapcsol össze egy-egy attri-
bútum érték összehasonlításával. Az összekapcsolás leggyakoribb
esete amikor az attribútumok egyezését vizsgáljuk, ezt egyen ösz-
szekapcsolásnak nevezzük. Ez egy speciális szorzás mely a követ-
kezõ mûveletsorral írható le:
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96. ábra: A Szelekció mûvelet

97. ábra: A Projekció mûvelete



1. Vegyük az elsõ reláció egy sorát.
2. Az összekapcsolási feltételt vizsgáljuk meg a második táblá-

zat összes sorára, ha igaz, adjuk mindkét reláció sorát az
eredményhez.

3. Folytassuk az 1. ponttal amíg van még sor az elsõ relációban.
Az összekapcsolás eredmény relációjában az elsõ reláció csak azon
sorai szerepelnek, melyekre található a feltételt kielégítõ sor a má-
sodik relációban. Gyakran arra van szükség, hogy az elsõ reláció
valamennyi sora szerepeljen legalább egyszer az eredmény reláció-
ban. Ezt a fajta összekapcsolást külsõ összekapcsolásnak nevezzük.
Descartes szorzat - két reláció sorait minden kombinációban egymás
mellé teszi az eredmény relációban.

Halmaz mûveletek - a halmazokkal kapcsolatos alapvetõ mûvelete-
ket, unió metszet, különbség, a relációkra is értelmezzük. Minden
értelmezett halmazmûvelethez legalább két operandus szükséges,
a különbség esetében több sem lehet. A halmaz mûveletek csak
azonos szerkezetû relációk között hajthatók végre, ez alatt azt ért-
jük, hogy a mûveletbe bevont két reláció oszlopainak meg kell
egyeznie az elnevezésben és a tárolt adat típusában is. A relációk-
ra általában a komplemens képzés nem értelmezhetõ.
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98. ábra: A Descartes szorzat



Unió - az unió mûvelete azonos szerkezetû két vagy több relá-
ció között végezhetõ el. Az eredmény reláció tartalmazza azokat
a sorokat, melyek a mûveletbe bevont relációk közül legalább
egyben szerepelnek. Ha ugyanaz a sor az egyesítendõ relációk
közül többen is szerepelne, akkor is csak egyszer szerepel az
eredmény relációban.

Metszet - a metszet mûvelete azonos szerkezetû két vagy több
reláció között végezhetõ el. Az eredmény reláció csak azokat a
sorokat tartalmazza, melyek a mûveletbe bevont relációk közül
mindegyikben szerepelnek.
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99. ábra: Az Unió mûvelet

100. ábra: A Metszet mûvelet



Különbség - a különbség mûvelete azonos szerkezetû két relá-
ció között végezhetõ el. Az eredmény reláció csak azokat a soro-
kat tartalmazza, melyek a elsõ relációban megtalálhatóak, de a
másodikban nem.

Alapfogalmak áttekintése

Mielõtt megismerkednénk az SQL lekérdezõ nyelv alapjaival, te-
kintsük át összefoglalóan az eddig tanultakat. Itt most sorra vesszük
újra a legfontosabb fogalmakat, és röviden, közérthetõen újra megfo-
galmazzuk azokat:

Adatbázis
Az adatok és a köztük lévõ összefüggések rendszere, amelyet
egymás mellett tárolunk.

Adatbázis-kezelõ rendszer
Az adatbázist és az információ nyeréshez szükséges szoftverek.

Információs rendszer
Olyan rendszer, amely a hardveren tárolt adatokból szoftverek
és egyéb alkalmazói programok segítségével lehetõvé teszi a fel-
használó számára az információ nyerését.

Tábla
A logikailag összetartozó adatokat foglalja össze. A tábla oszlo-
pokból és sorokból áll, melyeket attribútumoknak, illetve rekor-
doknak nevezünk.
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101. ábra: A Különbség mûvelet



Rekord
A táblázat egy sora. Egy rekordban tároljuk az egymással össze-
függõ adatokat.

Mezõ
A táblázat egy oszlopának és sorának metszete, amelyben az
egyedek tulajdonságértékeit tároljuk.

Egyed
Az, amit le akarunk írni, amelynek az adatait tároljuk és gyûjt-
jük az adatbázisban. Az egyedet idegen szóval entitásnak ne-
vezzük. Egyednek tekinthetünk például egy személyt.

Elemei adat
A táblázat mezõiben szereplõ értékek, amelyek az egyed konk-
rét tulajdonságai.

Attribútum
Tulajdonság, az egyed valamely jellemzõje. Az egyed az attribú-
tumok összességével jellemezhetõ. Egy személy egy jellemzõje
lehet például a neve.

Egyedtípus
Az egyedre vonatkozóan megadott tulajdonságok összessége.
Egy személy leírható például a nevével, életkorával, testmagas-
ságával, a szeme és haja színével együttesen.

Egyedelõfordulás
Az egyedre vonatkozóan megadott konkrét tulajdonságok. Egy
egyedelõfordulás például Kis Ede, aki 29 éves, 183 cm magas,
kék szemû, barna hajú.

Elsõdleges kulcs
A táblázat rekordjainak egyértelmû azonosítója, értéke egyedi.

Idegen kulcs
Olyan azonosító amelynek segítségével egy másik táblázat el-
sõdleges kulcsára hivatkozhatunk.

Anomáliák
Egy nem megfelelõ modellbõl eredõ problémák, ellentmondások.
Egy relációs adatbázisban a következõ anomáliák léphetnek fel:
1) Bõvítési anomália: ha egy rekord felvételekor a már korábban

tárolásra került információkat is újra be kell vinni.
2) Törlési anomália: amikor az elem megszüntetésekor a nem

hozzá tartozó információk is elvesznek.
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3) Módosítási anomália: amikor az elemi adat módosulásakor az
adatbázisban az elemi adat összes elõfordulási helyén el kell
végezni a módosítást.

Kapcsolatok
A táblák közti kapcsolatok az egyedek egymáshoz való vi-
szonyát írják le. Az egyedek közti kapcsolatot háromfélekép-
pen írhatjuk le.
1) Egy-egy (1:1) kapcsolat: az egyik tábla egy eleméhez a másik

tábla pontosan egy eleme kapcsolódik.
2) Egy-több (1:N) kapcsolat: az egyik tábla egy eleméhez a má-

sik tábla több eleme is tartozhat.
3) Több-több (N:M) kapcsolat: bármely tábla elemeihez a másik

tábla tetszõleges számú eleme tartozhat.
Normalizálás

A normalizálás folyamata során az adatbázisból kiküszöböljük a
különféle anomáliákat, a redundanciát (adattöbbszörözést), így
csökken az adatbázisfájl mérete, és az adatbázis tartalma logika-
ilag áttekinthetõbb lesz. Az adatbázis rendszernek az alábbi kö-
vetelményeknek kell megfelelni:
1) Biztosítsa nagy mennyiségû adat hatékony kezelését.
2) Egyszerre több felhasználó is használhassa.
3) Õrizze meg az adatok integritását, feleljen meg a megadott

szabályoknak.
4) Nyújtson adatvesztés elleni védelmet.
5) Tegye lehetõvé az egyes felhasználók hozzáférési jogainak

szabályozását.
6) Továbbfejleszthetõ legyen.

Adatmodell
Az adatmodell egyértelmûen meghatározza az adatbázis szer-
kezetét, magában foglalja az adatok típusát, kapcsolatát, a kor-
látozó feltételeket és az adatkezelési mûveleteket. A mai adatbá-
zisokban négyféle logikai adatmodellt használunk: a hierarchi-
kus, a hálós, az objektum orientált illetve a relációs adatmodellt.
A Microsoft Access a relációs adatmodellt használja. A relációs
adatmodellben az adatokat egymással logikai kapcsolatban álló
táblázatokba rendszerezzük. Egy táblázat oszlopainak és sorai-
nak a következõ feltételeknek kell megfelelniük:
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1) Minden oszlopnak egyértelmû neve van.
2) Minden sorban ugyanazok az oszlopok vannak.
3) Az oszlopokban található adatok meghatározott értéket ve-

hetnek fel.
4) Az oszlopok soronként csak egy értéket vehetnek fel.
5) A táblázatot a neve egyértelmûen azonosítja.

Adatbázis tervezése
Egy megfelelõen mûködõ adatbázis készítéséhez alaposan át
kell gondolnunk a megoldandó feladatot. Meg kell határoz-
nunk, hogy az egyedek mely tulajdonságait szeretnénk tárolni,
ez alapján kell definiálnunk az egyedtípusokat és az adatbázis
felépítését. A következõkben hét lépésben ismertetjük egy adat-
bázis tervezésének javasolt lépéseit:
1) Követelményelemzés
2) Egyedek, táblák meghatározása
3) Attribútumok, mezõk meghatározása
4) Az azonosítók meghatározása
5) A kapcsolatok meghatározása
6) Ellenõrzés
7) Adatbevitel és további objektumok létrehozása

Index
A táblákban való keresés és a sorba rendezés gyorsítására al-
kalmas eszköz. Az indexet leggyakrabban egy mezõ értékei
alapján hozzuk létre. Az index legegyszerûbben az indexelt
adatok sorba rendezett listájaként képzelhetõ el. Index létreho-
zásával az adatbázis mérete növekszik, hiszen magát az inde-
xet is az adatbázisban tároljuk. Sok index létrehozása lassítja a
rekordok létrehozását, törlését és módosítását, valamint jelen-
tõsen megnövelheti az adatbázis méretét, ezért általában csak
ahhoz a mezõhöz érdemes indexet létrehozni, amelynek érté-
kei alapján gyakran futtatunk lekérdezést, vagy gyakran vég-
zünk sorba rendezést. A tábla elsõdleges kulcsa mindig auto-
matikusan indexelésre kerül.

Normál formák
A redundanciák megszüntetésére használjuk. A normál formák
(NF) képzése során leegyszerûsítve, olyan relációk felírása a cél,
melyekben csak a reláció kulcsra vonatkozó tényeket tárolunk.
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Elsõ normál forma (1NF) - egy reláció elsõ normál formában
van, ha minden attribútuma egyszerû, nem összetett adat.
Második normál forma (2NF) - a reláció elsõ normál formában
van és minden nem elsõdleges attribútuma teljes funkcionális
függõségben van az összes reláció kulccsal.
Harmadik normál forma (3NF) - a reláció második normál for-
mában van és nem tartalmaz funkcionális függõséget a nem el-
sõdleges attribútumok között.

Az adatbázis fõbb elemei

Jelkészlet (character set) - meghatározza, hogy egy adatbázisban mi-
lyen karaktereket tárolhatunk.
Adattáblák (table) - az adattáblák elemei az oszlopok, domain-ek és
hivatkozási függõségi szabályok. A domain-ek az adattáblák osz-
loptípusainak definíciói, egyszersmind származtatott adattípusok.
Hivatkozási függõségi szabály például az elsõdleges kulcs, az ide-
gen kulcs illetve az oszlopokra elõírt lehetséges értéktartományok.
Nézettáblák (views) - a valódi adattáblákból származtatott táblákat
nézettábláknak nevezzük. Ezek önálló elemek, de az adataik min-
dig az eredeti táblákban tárolódnak. Általában kevesebb oszlopot
és/vagy valamilyen feltétel(ek) alapján szûkített sorokat mutatnak.
Triggerek (triggers) - a triggerek az SQL szemlélete szerint különle-
ges eljárások, amelyeket nem az alkalmazások hívnak közvetlenül,
hanem az adatbázison véghezviendõ vagy véghezvitt változások
automatikusan és elkerülhetetlenül végrehajtják a meghatározott
triggereket.
Indexek (indexes) - az indexelés egyfajta eljárás az adatok keresésé-
nek meggyorsításához. Az indexek valójában a logikai sorrendnek
megfelelõen a fizikai rekordsorszámokat tárolják. Az SQL adatbá-
zis-kezelõk automatikusan létrehoznak egyedi indexet az elsõdle-
ges és az idegen kulcsokhoz.
Tárolt eljárások (stored procedures) - egyfajta makro nyelv, mely a
standard SQL utasításokon kívül további programozási elemeket
(ciklusok, elágazások, stb.) is tartalmaz. A tárolt eljárások a szerver
gépen futnak, a klienstõl csak az eljárás paramétereit kapják meg,
és csak a végeredményt jutatják vissza.
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Az SQL lekérdezõ nyelvrõl általában

Az SQL a strukturált lekérdezõ nyelv (Structured Query Language)
rövidítése, melyet az IBM dolgozott ki a DB2 relációs adatbázis-keze-
lõjéhez. Ma már a relációs adatbázis-kezelõk szabványosított nyelve,
bár több dialektusa, bõvítése alakult ki. Az SQL egy szabványosított
lekérdezõ nyelv, melyet több relációs adatbázis-kezelõ ismer, külön-
bözõ operációs rendszeri környezetben. Ennek óriási jelentõsége van
az adatbázis alkalmazások fejlesztõinek körében, mert így az alkal-
mazások a különbözõ operációs rendszerek és adatbázis-kezelõk kö-
zött módosítás nélkül vagy csekély módosítással átvihetõk. Az SQL
nem algoritmikus nyelv, nem tartalmaz algoritmus szerkezeteket (el-
ágazás, ciklus stb.). Az SQL halmaz orientált nyelv, mely a relációkon
dolgozik. A halmaz orientáltság azt jelenti, hogy nem kell definiálni a
mûvelet végrehajtásának lépéseit, hanem a feladat nem eljárás szerû
megfogalmazását kell megadni, melyek a reláció vagy relációk kivá-
lasztott sorain hajtódnak végre. A mûvelet végrehajtásához optimális
megoldás megtalálása a nyelvi processzor feladata, nem a programo-
zóé. Például annak eldöntése, hogy egy adott visszakeresésben alkal-
mazhatók-e indexek, vannak-e indexek vagy építsen-e fel új indexet,
a nyelvi processzor feladata. Az SQL nem rekurzív nyelv. Az SQL
nyelvnek két felhasználási lehetõsége van:

1) Önálló SQL, vagy 4. generációs eszközbe építve.
2) Beágyazott SQL.

Az SQL nyelv önálló felhasználása esetén csak a nyelv utasításai
állnak rendelkezésre. Ennek alkalmazására fõként akkor kerülhet sor,
ha nincs megfelelõ alkalmazás az adott feladat elvégzésére, illetve az
alkalmazások fejlesztõi használják a negyedik generációs nyelvekbe
építve. Ilyen eszközök a jelentés készítõ, az ûrlap készítõ vagy menü
készítõ lehet. A beágyazott SQL esetén egy harmadik generációs algo-
ritmikus nyelvbe (C, PL/SQL, Pascal, FORTRAN, stb.) ágyazva alkal-
mazzuk az SQL nyelv elemeit. Ebben az esetben az algoritmikus fel-
adatokat a harmadik generációs nyelvre, az adatbázissal kapcsolatos
mûveleteket pedig az SQL-re bízhatjuk. A beágyazott SQL alkalmazá-
sát nem tárgyaljuk. Az SQL a következõ elemekre osztható:

1) Adatdefiníciós nyelv (DDL > Data Definition Language)
2) Adatkezelõ nyelv (DML > Data Manipulation Language)
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3) Lekérdezõ nyelv (DQL > Data Query Language)
4) Adatvezérlõ nyelv (DCL > Data Control Language)

A következõkben megismerkedünk néhány alapvetõ SQL utasítás-
sal, paranccsal. Ezeket persze csak akkor tudjuk kipróbálni, ha a gé-
pünkön telepítve vannak megfelelõ programok. Három megoldást
választhatunk:

MySQL - a munkához telepíteni kell a következõ komponenseket:
MySQL Server, MySQL Administrator és MySQL-Front. A server
program a kiszolgáló program, az administrator a felügyelõ, a
front pedig a munkaprogram, tehát konkrétan ebben dolgozunk.
Ahhoz, hogy megfelelõen dolgozni tudjunk, ne felejtsük el beállí-
tani a jogokat sem.
MyPHP - telepítsük a gépünkre az AppServ programcsomagot, ez-
zel négy komponenst tudunk használni: Apache (webszerver), PHP
(programnyelv), MySQL (adatbázis-kezelõ rendszer) és
phpMyAdmin (felügyelõ). Ebben az esetben egy tetszõleges WEB
böngészõ segítségével tudjuk elérni a programcsomagot. Írjuk be a
következõ címet a web böngészõnkbe: http://localhost/php-
myadmin. Nyomjunk Enter-t és már dolgozhatunk is.
MS Access - ha rendelkezünk Microsoft Office Professional program-
csomaggal, akkor indítsuk el a Microsoft Access programot, hoz-
zunk létre egy üres adatbázist (ez induláskor automatikusan létre-
jön). Hozzunk létre egy Lekérdezést Tervezõ nézetben (nem baj, hogy
nincs még egy táblánk sem), majd kattintsunk a Nézet menü SQL
nézet parancsára. Töröljük ki a SELECT; szöveget, majd írhatjuk az
SQL utasításainkat.
Az SQL utasításokat alapvetõen három kategóriába sorolhatjuk:

adatdefiníciós utasítások, adatkezelõ utasítások és egyéb utasítások.
Mielõtt megismerkednénk az utasításokkal, tekintsünk át néhány
fontos szabályt. Az SQL nyelvben minden parancs egy kulcsszóval
kezdõdik és pontosvesszõvel (;) fejezõdik be. Parancsnak parancs is
lehet része. A parancsok lehetnek összetettek, azaz több részbõl,
alparancsból is állhatnak. A kulcsszavakon kívül a parancs még
operandusokat (argumentumokat) is tartalmaz, ezeken végez a pa-
rancs mûveleteket. A parancsokat a könnyebb értelmezés végett több
sorban, tördelve írjuk le (természetesen nem szükséges hasonlóan
tördelve használni programozás esetén, sõt ez sima SQL interpreter
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esetén meglehetõsen nehézkessé tenné a feladatot). Az attribútumok
(oszlopok) neveiben nem használhatunk ékezetes karaktereket, mert
ezeket általában nem fogadják el a rendszerek. A parancsok ismerte-
tésénél nagy betûvel írjuk az SQL parancsokon belüli fix szöveget, kis
betûvel pedig a felhasználó által megadható részeket. Szögletes záró-
jelbe tesszük a parancsok elhagyható részeit. A parancsok általános
alakjába írt ... (három pont) az elõzõ rész ismételhetõségére utal. A
függõleges vonal jelet az egymást kizáró paraméterek közé tesszük,
ezek közül csak egy adható meg. A mintapéldákban az olvashatóság
kedvéért általában több sorra bontjuk az SQL utasításokat, de azok
egy sorban vagy másféle tördeléssel is leírhatók. Az utasításokat sok-
féle szempont szerint lehetne csoportosítani, mi egyszerûen a haszná-
latbavétel sorrendjében ismerkedünk meg velük. A munka során kü-
lönbözõ adattípusokat használunk, nézzük meg a legfontosabb SQL
adattípusokat. El kell különíteni két változatot: pl. a DBase féle válto-
zatok, ahol karakteresen vannak a számok is letárolva, így itt a szám
leírt hosszúságát és nem az ábrázolhatósági tartományt adják meg.
Más (fejlettebb) esetben pedig az adott nagyságú, pl. 8, 16, 32 biten
ábrázolható számok intervallumát adják meg. Az egyes típusoknál a
végén, zárójelben láthatjuk nem karakteres ábrázolás esetén a felve-
hetõ értékeket.

Az SQL nyelv elemei

1) Jelkészlet - a legfontosabb karakterkészletek az ASCII és az
EBCDIC, valamint ezek nemzeti nyelvi változatai. Általános sza-
bály, hogy mindig a befogadó operációs rendszerre jellemzõ ka-
rakterkészletet alkalmazzák az SQL változatok. Az SQL92 óta de-
finiálhatunk, majd a használatban kiválaszthatunk karakterkész-
letet (character set). A karakterkészleteken belül a sorrend is fon-
tos, ezért jelsorrendeket (collations) definiálhatunk és munka köz-
ben mindig egyet-egyet kiválaszthatunk. Az SQL támogatja tet-
szõleges karakterkészlet kódértékeinek egy másikra való leképe-
zését szigorúan 1:1 értelemben. A leképezések lehetõvé teszik
olyan kódkészletek használatát, amelyek az adott SQL változat
alapértelmezése szerint nincsenek jelen. Összefoglalva tehát az
SQL jelkészlete a következõkbõl áll: kis- és nagybetûk, számok,
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mûveleti jelek, írásjelek, elválasztó jelek, egyes különleges jelek ($
% & # ^ _ @ és ESCAPE). Nem tartoznak ide az adatátvitelt vezér-
lõ jelek nagyobb része.
2) Szintaktikai elemek - az SQL a beszélt nyelvekre emlékeztetõ töb-
bi programozási nyelvhez hasonlóan alapegységeket (tokens) épít
fel, és azokat elválasztó jelek határolják. Ezek az elválasztójelek a
következõk: szóköz, tabulátor jobbra vagy balra, kocsivissza, sor-
emelés, továbbá apostrof, idézõjel, vesszõ, pontosvesszõ és záróje-
lek. A visszaper jel (\) szerepe szövegkörnyezetétõl függhet. Vagy
egyszerû jel, vagy a következõ jel különleges szerepét feloldja, és
azt a jelet is csupán egyszerû jelként fogja értelmezni a rendszer.
Az alapegységeket tovább csoportosíthatjuk:

Kulcsszók - SQL nevek, kulcsszavak
Azonosítók
Mûveleti jelek
Literálok - számszerû, dátumjellegû szöveges konstansok

A kulcsszókban nem tesz különbséget az SQL kis, és nagybetûk kö-
zött. A felsorolt alapegységekbõl és elválasztó jelekbõl kifejezése-
ket alkothatunk. A felsorolt alapegységekbõl és esetleg kifejezések-
bõl építhetjük fel az SQL utasításokat. Az utasításokat írhatjuk tet-
szõlegesen kis- és nagybetûkkel, viszont az adatértékeknél ügyelni
kell a betûtípusra. A rendszer az elhatárolt utasításokat egyenként
értelmezi, ha nem észlel hibát, végrehajtja. Minden SQL utasítást
megállapodás szerint elválasztójel zár le, ez leggyakrabban a pon-
tosvesszõ.
3) Objektumok - az objektumok, még inkább a tárgyirányú adatbázis-
ok fogalmát nem egységesen értelmezi a szakmai közvélemény. Egy
általánosan elfogadható definíció szerint: a számítástechnikai objek-
tumok olyan tárolóterületek, amelyeket típusokba sorolunk, szim-
bólikus nevekkel látunk el, és csak adott szabályok betartása mellett
kezelhetünk. Az SQL92 által engedélyezett objektumtípusok:

adatséma (information schema)
adattípus (data type)
jelkészlet (character set)
jelsorrend (collation)
jelkészlet leképezése (translation)
oszloptípus (domain)
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adattábla (table)
nézettábla (view)
index
adatértékszabály (rule)
hivatkozási függõségi szabály (referential integrity level)

Az SQL alapvetõen ötféle adattípust ismer:
számszerû
szöveges
dátumjellegû
bináris vagy logikai
nyers, szerkezet nélküli

4) Utasítások - az SQL három alapvetõ utasításfajtát különböztet
meg:

adatdefiníciós (CREATE, ALTER, DROP)
adatkezelési (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
adatbiztonsági (GRANT, REVOKE)

A megvalósítások kiegészítik e halmazt:
a tárolásra
az adatmentésre, visszatöltésre
a mûködés körülményeire vonatkozó utasításokkal.

5) Azonosítók - az azonosítók az objektumok, programok, eljárások,
változók, adatszerkezetek és névvel jelzett állandók szimbólikus
nevei. Minden azonosítót betûvel kell kezdeni, a további karakte-
rek lehetnek betûk, számok, aláhúzás, $ # @ vegyesen.
6) Kifejezések és mûveletek - az SQL az alapvetõ adattípusokhoz illõ
alapmûveleteket támogatja. A mûveleteket itt is operátorokkal
és/vagy függvényekkel jelöljük ki.

Numerikus mûveletek:
a négy számtani alapmûvelet
számtani relációk
sok számtani függvény (kerekítések, abszolút értékek stb.)
halmazfüggvények (oszlopfüggvények)
egyéb matematikai függvények (logaritmus, hatványozás,
szögfüggvények stb.)

Karakteres mûveletek:
minta szerinti keresés
összefûzés
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csonkítás
részlet kiemelése
feltöltés

Mûveletek dátumokkal és idõpontokkal:
átalakítás dátummegadások, dátumformátumok között
részletek kiemelése
összehasonlítás
intervallumképzés
dátumok és intervallumok összeadása, kivonása

Bináris és logikai mûveletek:
negáció
komplemens képzés
logikai ÉS
logikai VAGY

Adattípustól függetlenül értelmezhetõk az összehasonlítás operá-
torai, amelyek gyûjtõneve: théta operátor. Ide tartoznak a követke-
zõ operátorok:

=, !=, <>, <, <=, >, >=, !>, !< valamint a LIKE kulcsszó
A <> jelentése: nem egyenlõ, a felkiáltójel pedig a mögötte álló
operátor jelentését megfordítja. A mûveletek, illetve operátorok el-
sõbbségi sorrendje a következõ:

gömbölyû zárójelek
elõjelek
hatványozás mûvelet jele
multiplikatív mûveletek (szorzás, osztás, maradékképzés)
összevonási mûveletek (összeadás, kivonás)
számtani, és számtanira visszavezetett relációk
logikai NEM (NOT, !)
logikai ÉS (AND)
logikai VAGY (OR)
dátumokon vagy szöveges mezõkön végezhetõ mintakeresések,
átalakítások

7) A NULL érték - vannak esetek, amikor az adatbázis egyes mezõibe
nem tudunk határozott adatértéket elhelyezni, holott az adott mezõt,
mezõket tartalmazó adattételt létrehozzuk. Az ilyen állapotú mezõ-
ket határozatlan tartalmúnak tekintjük. NULL értéket sose keverjünk
össze számtani nullával vagy csupa szóközbõl álló karakterlánccal.
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8) Katalógus - tartalmazza az adatbázis objektumainak leírását (pl.
az adattáblák neveit, oszlopaik tulajdonságait, indexek, nézettáb-
lák jellemzõit). Tartalmazza még a felhasználók azonosítóit, a tárolt
eljárások, triggerek, alkalmazások neveit, valamint a hozzáférési
jogokat az adatbázis elemeihez.
9) Utasítások szerkezete - az utasítások követik a beszélt nyelvek lo-
gikáját. Ha részeiket összeolvassuk, értelmes felszólító mondato-
kat hallhatunk angol nyelven. Az SQL utasítások rendre valami-
lyen igével kezdõdnek, és záradékokra tagolódnak. A záradékok
az utasítás tárgyát, a végrehajtás feltételeit, körülményeit írják le.
Minden záradékot jellemzõ kulcsszó vezet be.
10) Feldolgozás és adatcsere - az alkalmazások SQL utasításokban be-
szélnek a rendszerhez az pedig adatokkal és/vagy állapotinformá-
cióval válaszol. A rendszer értelmezõ programja szintaktikai szem-
pontból egyenként elemzi az utasításokat.
11) Eljárás jellegû elemek - az SQL alapnyelv nem eljárás jellegû, ám
az SQL92 is nyújt bizonyos eljárás jellegû elemeket.  Az egyes meg-
valósításokhoz tartozhatnak az SQL olyan változatai, amelyek eljá-
rás jellegû bõvítésekkel rendelkeznek. Az ilyen nyelveket negyedik
generációs  (adatbázis-kezelõ) nyelveknek, röviden 4GL-eknek ne-
vezzük. Ezek az eljárás jellegû elemek a következõk:

Modulok - SQL forrásnyelvi egységek, amelyekben egy vagy több
eljárást definiálhatunk. Ezen eljárásoknak lehetnek paraméterei.
Tárolt eljárások - rendszerint az SQL eljárás jellegû elemekkel
bõvített valamely változatában írjuk meg. E nyelvek lehetõvé te-
szik a paraméterátadást alkalmazói programok és SQL eljárások
között, továbbá elágazások, ciklusok programozását, helyi ada-
tok definiálását. A kész eljárásokat a programozó elhelyezheti
az adatbázis felügyelete alá.
Triggerek - az SQL szemlélete szerint különleges eljárások, ame-
lyeket nem az alkalmazások hívnak explicit módon, hanem az
adatbázisban véghezviendõ vagy véghezvitt változtatások au-
tomatikusan és elkerülhetetlenül végrehajtják a meghatározott
triggereket. A már megismert tárolt eljárások elé oda kell írni
egy feltételt vagy feltételek sorozatát, amelyek bekövetkezését a
rendszernek figyelnie kell, és akkor a triggert indítani (pl. adat-
bevitel, módosítás, törlés elõtt vagy után).
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Az SQL nyelv leggyakoribb adattípusai

Számszerû adattípusok:
INT - átlagos méretû egész (integer) szám, mely lehet elõjeles és
elõjel nélküli is. Az elõjeles számok megengedett értéktartomá-
nya -2 147 483 648-tól 2 147 483 647-ig terjed. Az elõjel nélküli-
eknél ugyanez a tartomány 0-tól 4 294 967 295-ig tart. A mezõ
szélessége legfeljebb 11 számjegy lehet.
TINYINT - nagyon kicsi egész szám, mely lehet elõjeles és elõjel
nélküli is. Ha elõjeles, akkor -128 és 127; ha elõjel nélküli, akkor
0 és 255 között vehet fel értékeket. Szélessége legfeljebb 4 szám-
jegy lehet.
SMALLINT - kicsi egész szám, amely lehet elõjeles és elõjel nél-
küli is. Ha elõjeles, akkor -32 768 és 32 767; ha elõjel nélküli, ak-
kor 0 és 65 535 között vehet fel értékeket. Szélessége legfeljebb 5
számjegy lehet.
MEDIUMINT - közepes egész szám, mely lehet elõjeles és elõjel
nélküli is. Ha elõjeles, akkor -8 388 608 és 8 388 607; ha elõjel nél-
küli, akkor 0 és 16 777 215 között vehet fel értékeket. Szélessége
legfeljebb 9 számjegy lehet.
BIGINT - nagy egész szám, mely lehet elõjeles és elõjel nélkü-
li is. Ha elõjeles, akkor -9 223 372 036 854 775 808 és 9 223 372
036 854 775 807; ha elõjel nélküli, akkor 0 és 18 446 744 073 709
551 615 között vehet fel értékeket. Szélessége legfeljebb 21
számjegy lehet.
FLOAT (M, D) - elõjeles lebegõpontos szám. Az M a szám hosz-
szát, a D pedig a tizedesjegyek számát adja meg. Ha nem adjuk
meg ezeket az értékeket, akkor az alapértelmezés a (10, 2) lesz,
vagyis a szám 2 tizedesjegybõl és összesen 10 számjegybõl fog
állni (beleértve a tizedesjegyeket is). A tizedesjegyek száma leg-
feljebb 24 lehet.
DOUBLE (M, D) - kétszeres pontosságú elõjeles lebegõpontos
szám. Az M a szám hosszát, a D pedig a tizedesjegyek számát
adja meg. Ha nem adjuk meg ezeket az értékeket, akkor az alap-
értelmezés a (16, 4) lesz, vagyis a szám 4 tizedes pontosságú
lesz. A tizedesjegyek száma legfeljebb 53 lehet. A DOUBLE szi-
nonimája a REAL.
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DECIMAL (M, D) - zónázott elõjeles lebegõpontos szám. A zó-
názott számokban minden számjegy egy bájtnak felel meg. A
számjegyek (M) és a tizedesjegyek számát (D) kötelezõ megad-
ni. A DECIMAL szinonimája a NUMERIC.
BIT (N) - tetszõleges bitsorozat, a bitek száma 1-tõl 64-ig terjed-
het, az alapértelmezés 1.
BOOLEAN - logikai típus, a TINYINT (1) szinonimája, 0 érték-
nél hamis, minden más esetben igaz.

Szöveges adattípusok:
CHAR (M) - rögzített hosszúságú karakterlánc, 1 és 255 közé esõ
hosszal. A CHAR (5) például egy ötbetûs szónak felel meg. Ha
egy konkrét érték nem tölti ki a teljes mezõt, akkor a jobb olda-
li fennmaradó részbe szóközök kerülnek. A mezõ hosszát nem
szükséges megadni, az alapértelmezett értéke 1.
VARCHAR (M) - változó hosszúságú karakterlánc, 1 és 255 kö-
zé esõ hosszal. A mezõ hosszát mindig kötelezõ megadni.
BLOB - legfeljebb 65 535 karakterbõl álló mezõ. A BLOB Nagy Bi-
náris Objektumokat jelent (Binary Large Objects), ennek megfele-
lõen nagyméretû bináris anyagok, például képek vagy másfajta ál-
lományok tárolására használják. Nem adjuk meg a mezõ hosszát.
TEXT - legfeljebb 65 535 karakterbõl álló mezõ. Szintén nagy
mennyiségû adatot tárolnak, azzal a különbséggel, hogy ezek-
nél a rendezések és az összehasonlítások nem érzékenyek a kis-
betû-nagybetû különbségre. Nem adjuk meg a mezõ hosszát.
TINYBLOB - legfeljebb 255 karakterbõl álló BLOB.
TINYTEXT - legfeljebb 255 karakterbõl álló TEXT.
MEDIUMBLOB - legfeljebb 16 777 215 karakterbõl álló BLOB.
MEDIUMTEXT - legfeljebb 16 777 215 karakterbõl álló TEXT.
LONGBLOB - legfeljebb 4 294 967 295 karakterbõl álló BLOB.
LONGTEXT - legfeljebb 4 294 967 295 karakterbõl álló TEXT.
ENUM - felsorolás (enumeration), azaz lista. Tulajdonképpen egy
listát készítünk a mezõ lehetséges értékeirõl (amihez hozzájön még
a NULL is). Legfeljebb 65 535 különbözõ értéket tesz lehetõvé.

Dátum jellegû adattípusok:
DATE - éééé-hh-nn formátumú dátumot, 1000-01-01 és 9999-
12-31 között. A 2005. június 23. tehát a 2005-06-23 alakban
tárolódik.
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DATETIME - dátum és idõ kombinációja, éééé-hh-nn óó-pp-mm
alakban, 1000-01-01 00:00:00 és 9999-12-31 23:59:59 között. A
2007. augusztus 17. délelõtt negyed tíz tehát 2007-08-17 09:15:00
alakban tárolódik.
TIMESTAMP - 1970. január 1. és 2037 valamely dátuma közé esõ
idõbélyeg. Ennek a mezõnek többféle hosszúságot adhatunk
meg, ezzel pedig közvetlenül befolyásolhatjuk azt is, hogy mi-
lyen adatokat tároljon a mezõ. Az alapértelmezett hossz 14, ami
az ééééhhnnóóppmm formátumnak felel meg. Az idõbélyegek
hossza lehet még 12 (ééhhnnóóppmm), 8 (ééééhhnn) és 6
(ééhhnn) is. A 2006. május 21. délután háromnegyed négy tehát
itt a 20060521154500 alakban tárolódik.
TIME - egy idõpontot tárol óó:pp:mm alakban.
YEAR (M) - 2 vagy 4 számjegy alakjában tárol egy évszámot. Ha
2-t adunk meg hossznak, akkor az 1970 és 2069 közötti éveket;
ha 4-et, akkor az 1901 és 2155 közé esõ éveket tárolhatjuk. Az
alapértelmezett hossz a 4.

A munkánk során alapvetõ mûveleti jeleket (operátorokat) és függ-
vényeket használunk. Nézzük most meg ezeket!
Matematikai operátorok

+ , - , * , /
Összehasonlító operátorok

= , <> , > , >= , < , <=
Between x and y adott értékek közé esik
In (a, b, c, ... ) az értékek között található
Like minta hasonlít a mintára
Is Null a mezõ ki van-e töltve

Logikai operátorok
NOT logikai tagadás
AND logikai és
OR logikai vagy

Oszlopfüggvények
AVG - az oszlop elemeinek átlagát adja
COUNT - a sorok számát számát adja
MAX - az oszlop legnagyobb elemét adja
MIN - az oszlop legkisebb elemét adja
SUM - az oszlop elemeinek összegét adja
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SQL utasítások

A következõkben áttekintjük az SQL nyelv utasításait, és ezek
használatát. Természetesen nem az összeset, csak azokat, amelyeket a
leggyakrabban használunk. Arra is felhívom a figyelmet, hogy az uta-
sítások, és használatuk (szintaktikájuk) sajnos nem minden esetben
kompatibilisek a különbözõ platformokon (SQL, MySQL, Microsoft
Access). Ezek az eltérések azonban nem jelentõsek, így a mi munkán-
kat nem nagyon zavarják. Ha az olvasó azt tapasztalja, hogy az itt le-
írtak némelyike nem mûködik, javaslom, hogy az adott platform sú-
góját olvassa el. Például a Microsoft Access nem támogatja a SELECT
COUNT (DISTINCT táblanév.mezõnév) utasítást, míg ugyanez
MySQL-ben mûködik. Persze az Access-ben van azért megoldás az
elõbb említett problémára, csak két lekérdezést kell készíteni. Az el-
sõben létrehozunk egy táblát a DISTINCT utasítással, majd ennek a
rekordjait számoltatjuk meg a COUNT utasítással. Egy másik eltérés
pedig, hogy az AUTOINCREMENT kifejezést MySQL-ben alulvonás-
sal kell írni (AUTO_INCREMENT), míg MS-Access-ben egybe
(AUTOINCREMENT). Ennek oka, hogy az MS-Access-ben az
AUTOINCREMENT a mezõ típusát jelenti (ami egyébként alapeset-
ben a COUNTER-rel helyettesíthetõ), míg MySQL-ben egy mezõ tí-
pusának a megszorítását. Ennyi bevezetõ után kezdjük el a konkrét
munkát, hozzunk végre létre adatbázisokat, táblákat és dolgozzunk
velük. A fejezet elején említettem már, hogy három lehetõség közül
választhatunk a szoftverek tekintetében. Én azt javaslom, hogy az
AppServ nevû programcsomagot használjuk. Ezt a legegyszerûbb te-
lepíteni, és használni (már arra is gondolunk, hogy a WEB lapok lét-
rehozásakor is jól jön majd nekünk, lásd késõbbi fejezet). Az SQL uta-
sításokat tehát három nagy csoportba sorolhatjuk: adatdefiníciós,
adatkezelési és adatbiztonsági utasításokra. Vegyük sorra ezek legis-
mertebb utasításait, de elõtte beszéljünk meg egy fontos dolgot. Ah-
hoz, hogy bármit is tudjuk csinálni a telepített AppServ programcso-
magban, nyílván be kell jelentkeznünk valamilyen felhasználói né-
ven, valamilyen jelszóval. Mivel a saját gépünkre otthon mi telepítet-
tük fel ezt a programcsomagot, értelemszerûen a telepítés során létre-
jött a root nevû felhasználó, akinek mi adtunk jelszót, így ilyen néven
be tudunk lépni a rendszerbe. Valós helyzetben, mondjuk egy mun-
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kahelyen persze nem ilyen egyszerû a dolog, ott ugyanis a minden-
kori rendszergazda hoz létre különbözõ felhasználókat (jelszóval),
különbözõ jogosultságokkal. Nem minden felhasználó hozhat létre
egy új adatbázist, vagy egy meglévõben táblákat. Az sem lenne sze-
rencsés, ha bárki módosíthatna bármit egy táblázatban (törölhetne
adatokat, átírhatná azokat, stb.). Persze minket most az otthoni, saját
számítógépünkön lévõ adatbázisok érdekelnek, így ilyen dolgokkal
egyelõre nem kell foglalkoznunk. Késõbb majd megnézzük, hogy ho-
gyan lehet felhasználókat definiálni, törölni és jogokat kiosztani illet-
ve visszavenni. Tehát indítsuk el a kedvenc WEB böngészõnket
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, stb.), majd a címsorba írjuk
be, hogy localhost és üssünk ENTER-t. A megjelenõ ablakban fent
kattintsunk a phpMyAdmin Database Manager Version 2.9.2 felirat-
ra (természetesen itt a telepített AppServ csomagnak megfelelõ ver-
zió látható), majd a Felhasználónév mezõbe írjuk a root nevet, a Jel-
szó mezõbe pedig a telepítéskor megadott jelszavunkat, majd kat-
tintsunk az OK gombra. Ezután egy grafikus képernyõn megkezd-
hetjük a munkát. Bal oldalon, az Adatbázis mezõben választhatunk
egy adatbázist, mellyel dolgozni akarunk (pl. test), de létrehozhatunk
egy újat is (lásd késõbb). A választás után egy újabb képernyõt pil-
lanthatunk meg, ahol felül kattintsunk az SQL gombra, majd lejjebb,
a parancsablakban ténylegesen nekiláthatunk a munkának. Figyelem,
az utasítások csak akkor hajtódnak végre, ha rákattintunk a parancs-
ablak alatt, jobb oldalon látható Végrehajt gombra. A végrehajtás
után, az újbóli szerkesztéshez ismét kattintsunk fent, az SQL gomb-
ra. Hasznos lehet a következõ funkció is. Lehetõségünk van úgyneve-
zett könyvjelzõket létrehozni különbözõ SQL utasításokhoz. Ez azért
jó, mert újra fel tudjuk használni (esetleg átalakítva), illetve futtatni a
már régebben megírt SQL parancsainkat (fõleg, ha azok bonyolultak,
és hosszúak voltak). Nem kell tehát újra beírni õket, elég csak kivá-
lasztani a megfelelõ könyvjelzõt. A gyakorlatban ez úgy történik,
hogy miután megírtuk az SQL parancsainkat, lejjebb, a Jegyezd fel az
SQL kérést mezõbe írjunk be egy könyvjelzõ szöveget (nyilván olyat,
amely utal arra, hogy mit is csinál ez az SQL utasítás sorozat), ezután
kattinthatunk a Végrehajt gombra. Könyvjelzõ megadásakor szabá-
lyozhatjuk azt is, hogy minden felhasználó hozzáférhet a könyvjelzõ-
höz, illetve az azonos könyvjelzõt felülírja, vagy sem. Nézzük most
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meg azt, hogy ez visszafelé hogy mûködik. Azaz, hívjuk elõ az egyik
könyvjelzõnkhöz tartozó SQL utasítás sorozatot. Ehhez ismét kattint-
sunk fent, az SQL gombra, majd lent, a Feljegyzett SQL-kérés mezõ
melletti nyílra kattintva, a legördülõ menüben válasszuk ki a megfe-
lelõ könyvjelzõt, tõle jobbra pedig adjuk meg, hogy mit kívánunk ten-
ni a kiválasztott könyvjelzõnkkel (Végrehajt, Csak megnézhetõ illet-
ve Töröl). Ezután kattintsunk jobbra, lent a Végrehajt gombra.

A grafikus felület szebb, áttekinthetõbb és könnyebben kezelhe-
tõbb, de lehet, hogy valaki a hagyományos, úgynevezett parancssori
megoldásokat kedveli. Nos erre is mód van, foglalkozzunk egy kicsit
ezzel a megoldással. Az AppServ programcsomag telepítésekor a
Start menüben, a Programok között böngészve keressük meg az
AppServ menü MySQL Command Line Client parancsot és kattint-
sunk rá. Rögtön kéri a jelszót (a root felhasználó jelszavát, amit tele-
pítéskor  mi  adtunk  meg),  írjuk  be,  és  nyomjunk  ENTER-t.  Így  a  jó
öreg parancssori ablakban találjuk magunkat, aki még emlékszik a
DOS-os világra, az most nosztalgiázhat egy kicsit. A mysql> prompt
után villog a kurzor, várja a parancsainkat. A szabályok itt is ugyan-
azok, a különbség annyi, hogy a végrehajtáshoz ENTER-t kell nyom-
ni, és nem a Végrehajt gombra kattintani, mint a grafikus felületnél.

Ideje most már valamit csinálni, kezdjük meg tehát a tényleges,
gyakorlati feladatainkat, melyekkel egy kicsit belekóstolunk az SQL
nyelv használatába. Az utasítások megismerésénél úgy haladunk,
ahogy az életben felépítenénk egy adatbázist. A munkához használ-
junk egy valós feladatot (így nem nekünk kell megtervezni az adatbá-
zist, ez nem baj, hiszen legtöbbször nem mi tervezzük meg az adatbá-
zisokat, csak feladatokat hajtunk végre a bennük lévõ táblázatok fel-
használásával). Mivel én tanár vagyok, ezért foglalkozzunk egy
emeltszintû érettségi feladattal, a 2007-es májusi feladattal. Ez a fel-
adat (és a többi is) megtalálható az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um honlapján. Ez a feladat a Budapesti mozik egy heti mûsorával
kapcsolatos, az adatbázis három táblából áll (mozi, film, hely). A táb-
lák létrehozása és adatokkal való feltöltése után különbözõ lekérdezé-
seket kell elkészítenünk a feladat szövegének megfelelõen. Elõször te-
hát az adatbázissal kapcsolatos utasításokat nézzük meg, majd jöhet-
nek a táblák. A táblák minden adatbázis alapjai, ezért velük lehet a
legtöbb utasítást végrehajtani.
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1) Adatbázissal kapcsolatos utasítások:
SHOW DATABASES;

Megtekintjük a rendszerben lévõ adatbázisok neveit.
CREATE DATABASE adatbázis_név
DEFAULT CHARACTER SET cp1250;

Létrehozunk egy új, üres adatbázist, a nevet mi adjuk meg. A
karakterkészletet célszerû beállítani (cp1250) a magyar Win-
dows operációs rendszernek megfelelõen (feltételezve, hogy
ezt használjuk).

USE DATABASE adatbázis_név;
Kiválasztjuk, hogy melyik adatbázissal szeretnénk dolgozni.

DROP DATABASE adatbázis_név;
Töröljük a rendszerbõl a megadott nevû adatbázist.

2) Táblázattal kapcsolatos utasítások:
SHOW TABLES;

Megtekintjük az aktuális adatbázisban lévõ táblázatokat.
DESCRIBE tábla_név;

Az adott nevû tábla szerkezetének megtekintése.
DROP TABLE tábla_név;

Töröljük az aktuális adatbázisból a megadott nevû táblát.
CREATE TABLE tábla_név(
oszlopnév_1 adattípus szélesség megszorítás,
oszlopnév_2 adattípus szélesség megszorítás,

...
oszlopnév_n adattípus szélesség megszorítás,
megszorítás_1 (oszlopnév_1, oszlopnév_2, ...),
megszorítás_2 (oszlopnév_1, oszlopnév_2, ...),

...
megszorítás_n (oszlopnév_1, oszlopnév_2, ...),
CONSTRAINT megszoritásnév_1 megszorítás,
CONSTRAINT megszoritásnév_2 megszorítás,

...
CONSTRAINT megszoritásnév_n megszorítás);

Tábla létrehozása az aktuális adatbázisban. Bizonyos esetek-
ben a szélesség megadása nem kötelezõ (pl. INT), de van ami-
kor meg kell adni (pl. CHAR(15)). A megszorítások sem köte-
lezõek, csak akkor tegyük, ha valamilyen oknál fogva ez fon-
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tos. Beszélhetünk oszlop, illetve tábla megszorításokról. Osz-
lop megszorítás esetén közvetlenül az oszlop megadásakor
írjuk oda a megszorítást, míg tábla megszorítás esetén az osz-
lopdefiníciók után helyezzük el a megszorításainkat. Tábla
megszorításról akkor beszélünk, ha egyszerre több oszlopra
adunk valamilyen megszorítást (pl. PRIMARY KEY). Lehetõ-
ségünk van arra is, hogy a megszorításoknak nevet adjunk.
Ilyenkor külön utasításként adjuk meg a CONSTRAINT
kulcsszót, majd a nevet és a megszorítást. Megjegyzem, még
mielõtt valaki nagyon megijedne, a mindennapi életben elég
ritkán kell bonyolult megszorításokat adni. Legtöbbször egy-
szerû megszorításokra van szükségünk, ilyen például az el-
sõdleges kulcs (PRIMARY KEY) megadása, a NULL beállítá-
sa, esetleg idegen kulcs (FOREIGN KEY) használata.
A reláció név, és általában a nevek megadására a következõ
szabályok érvényesek: a névben csak az angol ABC betûi, a
számjegyek és az _, #, $ karakterek szerepelhetnek, a névnek
betûvel kell kezdõdnie, a neveknek hatáskörükön belül egye-
dinek kell lennie (nem lehet egy adatbázisban két azonos ne-
vû reláció, egy relációban két azonos nevû attribútum, stb.).
Az attribútum típusát megadva, a reláció azon oszlopába
más típusú adat nem vihetõ be, errõl az adatbázis-kezelõ
gondoskodik illetve szükség esetén figyelmeztet. A leggyako-
ribb oszlop megszorítások a következõk:

PRIMARY KEY - elsõdleges kulcs
FOREIGN KEY - idegen kulcs
UNIQUE - egyedi oszlopértékek
CHECK - kötött adatok megadása
DEFAULT - alapértelmezett érték
NULL - adat megadása nem kötelezõ
NOT NULL - adat megadása kötelezõ

Most tehát hozzuk létre a már említett mintafeladatnak megfe-
lelõ adatbázist és benne a táblázatokat:
CREATE DATABASE inf_erettsegi
DEFAULT CHARACTER SET cp1250;
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USE inf_erettsegi;

CREATE TABLE mozi(
moziazon INT PRIMARY KEY,
mozinev CHAR(50),
irszam INT,
cim CHAR(50),
telefon CHAR(11)
);

CREATE TABLE film(
fkod INT PRIMARY KEY,
filmcim TINYTEXT,
szines BOOLEAN,
szinkron CHAR(20),
szarmazas TINYTEXT,
mufaj CHAR(50),
hossz INT
);

CREATE TABLE hely(
fkod INT NOT NULL,
moziazon INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (fkod) REFERENCES film(fkod),
FOREIGN KEY (moziazon) REFERENCES mozi(moziazon),
PRIMARY KEY (fkod, moziazon)
);

Az elõzõekben létrehoztunk tehát egy inf_erettsegi nevû adat-
bázist a megfelelõ karakterkészlettel (Közép-európai Windows),
majd áttértünk ennek használatára. Ebben az adatbázisban elké-
szítettük a három megfelelõ táblát, melyek még persze üresek,
nincsenek adatokkal feltöltve. A hely táblában a két mezõ ide-
gen kulcs, hiszen a film illetve a mozi táblákban elsõdleges
kulcsként szereplõ mezõkrõl van szó, ezért definiáltuk így õket
(FOREIGN KEY, ahol meg kell adni azt is, hogy melyik táblából
származó melyik mezõrõl van pontosan szó, REFERENCES).
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Most töltsük fel adatokkal az üres táblázatainkat. Az adatfeltöl-
tést alapvetõen kétféleképpen végezhetjük: manuálisan (a meg-
felelõ parancs segítségével kézzel beírogatjuk az összes adatot);
gyors feltöltéssel, ha rendelkezésünkre áll egy tagolt, szöveges
fájl (a megfelelõ paranccsal az adott fájlt beolvassuk a megfele-
lõ táblázatba). Nyilván a második kényelmesebb és gyorsabb
megoldás, ha van ilyen szöveges állományunk. Elõször persze
mi a nehezebb, adatbeírással foglalkozunk, hiszen az életben
nem mindig áll rendelkezésünkre egy elõre elkészített, megfele-
lõ adatokat tartalmazó szöveges fájl (*.txt vagy *.csv).

INSERT INTO tábla_név
(oszlopnév_1, oszlopnév_2, ...) VALUES
(érték_1, érték_2, ...);
A megadott táblázatba adatokat vihetünk be, felsoroljuk az osz-
lopneveket majd ebben a sorrendben a hozzájuk tartozó értéke-
ket. Vigyázzunk arra, hogy ha az értékek között szövegeket
írunk, akkor azokat idézõjelek közé kell tenni, illetve, ha dátu-
mot írunk az értékeknél, szintén tegyük idézõjelek közé (pl.
”1987-06-23”)! Az oszlopneveket akár el is hagyhatjuk, de ilyen-
kor az értékeknél az összes értéket fel kell sorolni. Ha megadjuk
az oszlopneveket, akkor nem kell az összes oszlopot megadni,
tehát lehetõségünk van arra, hogy csak bizonyos oszlopokat
töltsünk fel értékekkel. Gyakran elõfordul, hogy egy oszlop au-
tomatikus kitöltésre van állítva (AUTO_INCREMENT). Ilyen-
kor, ha azt szeretnénk, hogy az adatbevitelkor tényleg a rend-
szer töltse fel ezt az oszlopot (azaz ne nekünk kelljen beírni az
értékeket), ne adjuk meg az oszlopneveket, csak az értékeket, és
a megfelelõ helyre (ahol ez a bizonyos oszlop szerepel) írjuk be
azt, hogy NULL. Nézzünk most példákat a leírtakra:

INSERT INTO film
(fkod, filmcim, szines, szinkron, szarmazas, mufaj, hossz)
VALUES
(1, "Ágnes öcsénk", TRUE, "fel", "német", "dráma", 115);
A film táblát feltölti egy rekorddal. A TRUE eredményeképpen
a táblázatban 1-et látunk (FALSE esetén 0 lesz).
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INSERT INTO film
VALUES
(2, "Az állomásfõnök", TRUE, "mb", "amerikai", "dráma", 88);
Itt egy másik megoldással (nem írtuk ki az oszlopokat) újabb re-
korddal töltöttük fel a film táblát.

INSERT INTO film
VALUES
(3, "Álmodozók", TRUE, "fel", "angol", "dráma", 110),
(4, "Amelie csodálatos élete", TRUE, "mb", "francia", "vígj", 117),
(5, "Annie Hall", TRUE, "mb", "amerikai", "vígj", 89);
Szintén további rekordokat adtunk a film táblához, vegyük ész-
re, hogy egy lépésben 3 rekordot. Az oszlopokat most sem ad-
tuk meg. Tehát egy lépésben tetszõleges rekordot szúrhatunk be
egy táblázatba, az értékhalmazokat vesszõvel választjuk el.

Természetesen az adatbevitel során tévedhetünk is, ezért fontos,
hogy tudjunk a táblából rekordot (sort) törölni, illetve javítani.
Most tekintsük át ezeket a lehetõségeket, kezdjük a törléssel.

DELETE FROM tábla_név WHERE logikai_feltétel;
Az összes olyan rekordot törli a megadott táblából, amelyek
megfelelnek a feltételnek. A feltétel általában egy mezõ (oszlop)
értéke szokott lenni. Példák törlésekre:

DELETE FROM film WHERE szinkron="mb";
Minden olyan rekordot töröl a film táblából, amelynél a szink-
ron mezõben az mb szöveg szerepel. phpMyAdmin esetén meg-
erõsítést vár, parancssorból kiadva egybõl törli a rekordokat.

DELETE FROM film WHERE fkod=3;
Törli azokat a rekordokat, ahol az fkod mezõben a 3-as szám
szerepel (mivel az fkod egy elsõdleges kulcs, így csak egy ilyen
rekord van ebben a táblában).

DELETE FROM film WHERE szarmazas="amerikai" LIMIT 5;
Töröl maximum 5 rekordot, amelyek megfelelnek a feltételnek.
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DELETE FROM film WHERE szarmazas LIKE "%meri%";
Törli azokat a rekordokat amelyekben a szarmazas mezõben
megtalálható a megadott szövegminta (jelen esetben tartalmaz-
zák a meri karakterláncot, mindegy mi van elõtte és utána). A
százalék jel (%) tetszõleges sok karaktert helyettesít.

DELETE FROM film WHERE szarmazas LIKE "__g%";
Törli azokat a rekordokat, amelyeknél a szarmazas mezõben
olyan karakterlánc van, aminek a harmadik karaktere egy g be-
tû, utána pedig mindegy, hogy mi van. Az alulvonás (_) egy ka-
raktert helyettesít.

TRUNCATE TABLE film;
A film táblázat összes rekordját törli.

Az elõbbiekben manuálisan, kézzel beírva töltöttük fel tábláza-
tunkat adatokkal. Természetesen van gyorsabb, kényelmesebb
megoldás. Ha rendelkezünk egy tagolt szöveges állománnyal,
akkor ezt könnyedén beolvastathatjuk a rendszerrel egy meg-
adott táblába, feltéve, hogy a tábla szerkezete pontosan olyan,
mint amilyen a szövegfájlunk szerkezete. Ismerkedjünk meg ez-
zel a paranccsal is.

LOAD DATA INFILE "fájl_neve"
INTO TABLE tábla_név
FIELDS TERMINATED BY "mezõ_lezáró_karakter"
LINES TERMINATED BY "sor_lezáró_karakter";
A megadott fájlt betölti a megadott táblázatba. Ha a fájl nem az
adatbázis mappájában található, akkor az elérési útvonalat is
meg kell adnunk. Itt azonban vigyázzunk, az útvonalban a ha-
gyományos per jelet (/) kell használnunk! Mezõ lezáró karakter
általában a TAB, a pontosvesszõ (;) illetve a vesszõ (,) szokott
lenni. Sor lezárás pedig az ENTER (kocsi vissza) és az új sor
(New Line) karakterekkel történik. Alapesetben a FIELDS és a
LINES kezdetû sorokat nem kell beírni. Igen hasznos tehát ez a
parancs, hiszen nagy mennyiségû adatok feltöltésénél rengeteg
munkát spórolhatunk meg. A példaként használt feladathoz is
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adott három szövegfájl (film.txt, mozi.txt és hely.txt). Mint már
jeleztem, a példafeladat letölthetõ az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium honlapjáról, így tehát a szövegfájlok is. Link:
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=266&articleID=1
914&ctag=articlelist&iid=1
Most adjuk ki a parancsot a gyakorlatban.
LOAD DATA INFILE "D:/AppServ/www/film.txt"
INTO TABLE film;
Betölti a fájlt a film táblába a D meghajtó AppServ mappájának
www almappájából. Nézzük is meg az eredményt! Ehhez kat-
tintsunk fent a Tartalom gombra. Ha esetleg nem lenne aktív a
Tartalom gomb, akkor elõtte bal oldalon kattintsunk a film táb-
lára, majd utána a Tartalom gombra. A kísérletezéshez esetleg
gyorsan ki is üríthetjük az adatokat a táblázatból, ha fent rákat-
tintunk a Kiürít gombra. Azt is szabályozhatjuk, hogy a tartal-
mat hányadik sortól kezdve mutassa, és mennyi sort illetve
hány soronként ismételje a fejlécet. Ezeket a lehetõségeket szin-
tén fent, ahol a Tartalom és a Kiürít gombok vannak, találhatjuk
meg. Aki persze parancssorban dolgozott, annak nem ennyire
egyszerû a dolog. Nos ekkor a tábla tartalmát a következõkép-
pen nézhetjük meg. Adjuk ki a SELECT *  FROM film; paran-
csot, persze, ha benne vagyunk az inf_erettsegi adatbázisban.
Ehhez adjuk ki a USE inf_erettsegi; parancsot. Megjegyzem,
hogy aki az elejétõl parancssorral dolgozott, az benne kell hogy
legyen az inf_erettsegi adatbázisba! A többi táblát hasonlóan
töltsük fel:
LOAD DATA INFILE "D:/AppServ/www/mozi.txt"
INTO TABLE mozi;

LOAD DATA INFILE "D:/AppServ/www/hely.txt"
INTO TABLE hely;
Természetesen, ha a fájlok más helyen vannak, akkor az elérési
útvonalakat ennek megfelelõen módosítsuk. Aki parancssoros
üzemmódban dolgozott, annak szembesülnie kell meg problé-
mával. A táblázatok általában szélesek, a mezõkben lévõ adatok
hosszúak. Ez azt eredményezi, hogy megjelenítéskor nem fér el
a parancssori ablakban, így a táblázat elég zavarosan néz ki. Az
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oszlopok összecsúsznak, hiszen a parancssori ablak karakteres
ablak, nem képes hosszú szövegeket megjeleníteni mezõnként,
így nyilvánvalóan az oszlopok egymásba csúsznak. Na de azért
van orvosság! Kérjünk helyi menüt a MySQL Command Line
Client parancsikon felett (a START menü Programok almenü
AppServ menüjében), majd kattintsunk a Tulajdonságok gomb-
ra. A megjelenõ panelen válasszuk az Elrendezés fület és állít-
sunk a Képernyõpuffer mérete Oszlop mezõben mondjuk 700-
at, a Sor mezõben pedig 300-at. Lejjebb, az Ablakméretnél pe-
dig ugyanezek a mezõk legyenek mondjuk 180 illetve 60. Ter-
mészetesen ki-ki a monitorának megfelelõen állítsa ezt be. Állít-
hatunk még betûtípust is, majd kattintsunk az OK gombra. A
következõ képernyõn válasszuk a második (alsó) megoldást (A
konzolablakra mutató ...), majd ismét kattintsunk az OK gomb-
ra. Most már a hosszú sorok is elférnek, persze ilyenkor a víz-
szintes csuszka segítségével nézelõdhetünk jobbra-balra.  Az
ékezetes betûk sem jelennek meg helyesen, ehhez át kell állítani
a parancssori karakterkészletet. Erre a következõ parancsot
használhatjuk:

mysql>\c charset cp1250;
Persze megadhatunk másik karakterkészletet is (latin1, latin2,
stb.), de legegyszerûbb, ha az adatbevitel során nem használunk
ékezetes karaktereket. Általában a számítógépek világában bi-
zonyos területeken nem célszerû a magyar ékezetes betûinket
használni (sajnos). Ha kész szövegfájlunk van, akkor persze el
kell fogadni azt, ami abban benne van.
Most tekintsük át azokat a lehetõségeket, amikor egy rekordot
módosítani szeretnénk, mert pl. rosszul vittünk fel adatokat.
UPDATE táblázat_név SET
oszlopnév_1=új_érték_1,
oszlopnév_2=új_érték_2,

...
oszlopnév_n=új_érték_n WHERE
oszlopnév_1=régi_érték_1;
oszlopnév_2=régi_érték_2;

...
oszlopnév_n=régi_érték_n;
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A megadott táblázatban egy oszlopban lévõ megadott mezõ ér-
téket átírja egy új értékre. Egyszerre több mezõt is javíthatunk.
Példák:
UPDATE film SET
filmcim="Merengõk" WHERE
filmcim="Álmodozók";
A film táblázatban a filmcim oszlopban lévõ Álmodozók filmet
kicseréltük a Merengõk címre. Tehát elõször a SET kulcsszó után
meg kell adni az új értéket a megfelelõ oszlopban. Természete-
sen azt is meg kell mondani (a WHERE után), hogy hol hajtsuk
végre ezt a változtatást, azaz mit írjunk át.

UPDATE film SET
filmcim="Apátlanok",
szinkron="mb",
szarmazas="magyar" WHERE
filmcim="Anyátlanok";
Abban a rekordban, ahol a filmcim oszlopnál az Anyátlanok
szöveg található, átírja a filmcim mezõt Apátlanok-ra, a
szinkron mezõ tartalmát mb-re és a szarmazas mezõt pedig
magyar-ra. Tehát egy feltétel megadásával több mezõt is ja-
víthatunk egyszerre.

Van tehát már kész táblánk adatokkal feltöltve, melybe tudjuk
módosítani az adatokat az elõzõekben leírtak szerint. Ez még
kevés, szükségünk lehet a táblázat szerkezetének a módosításá-
ra is. Tudnunk kell újabb oszlopokat hozzáadni, illetve meglévõ
oszlopokat módosítani. Ezekre a problémákra ALLTER TABLE
utasítás a megoldás. Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben ezt a
parancsot. A parancs általános alakjai:
ALTER TABLE tábla_név ADD
(oszlopnév_1 adattípus, oszlopnév_2 adattípus, ...);
Új oszlopokat adhatunk a táblázatunkhoz.

ALTER TABLE tábla_név MODIFY
oszlop_név új_adattípus;
Egy oszlop adattípusát változtathatjuk meg.
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ALTER TABLE tábla_név
DROP oszlopnév_1, DROP oszlopnév_2, ...;
Oszlopokat törölhetünk a táblázatunkból.

ALTER TABLE tábla_név CHANGE
régi_oszlopnév új_oszlopnév adattípus;
Átnevezhetünk egy oszlopot, közben az adattípusát is megvál-
toztathatjuk, ha akarjuk.

ALTER TABLE régi_táblanév RENAME új_táblanév;
Táblázatunk nevét írhatjuk át.

A következõkben nézzünk egy pár gyakorlati feladatot az
ALTER TABLE utasítás kipróbálására. Elõtte azonban hozzunk
létre egy újabb táblát az adatbázisunkban, azért, hogy a kísérle-
tezések során ne rontsuk el a már elkészített, és adatokkal feltöl-
tött három, érettségi táblánkat (mozi, film, hely). A tábla neve le-
gyen szamolo, tartalmazzon 5 oszlopot (a, b, c, d, e) és az adat-
típusok számok legyenek.

CREATE TABLE szamolo(
a int, b int, c int, d int, e int);

INSERT INTO szamolo VALUES
(5, 2, 4, 3, NULL),
(15, 22, 14, 33, NULL),
(20, 32, 67, 53, NULL),
(27, 14, 33, 12, NULL);
Kész a tábla, most már dolgozhatunk vele. Ha okosak voltunk,
könyvjelzõt rendeltünk a táblához is és a feltöltéshez is! De most
nézzünk egy pár, könnyû gyakorló feladatot.

ALTER TABLE szamolo ADD (f int, g text);
Hozzáadtunk a táblához két oszlopot, az egyik szám típusú, a
másik pedig szöveges típusú oszlop.
ALTER TABLE szamolo MODIFY g int;
Megváltoztattuk a g oszlop típusát szövegrõl számra.
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ALTER TABLE szamolo DROP f, DROP g;
Töröltük a táblából az f és a g oszlopokat.

ALTER TABLE szamolo CHANGE a aa INT;
Az a oszlopot átneveztük aa oszlopra.

ALTER TABLE szamolo RENAME calc;
A szamolo táblát átneveztük calc-ra.

Elérkeztünk ahhoz a parancshoz, amely talán a leggyakrab-
ban használt egy adatbázissal végzett feladatok során. Ez a
parancs nem más, mint a kiválasztás (SELECT). A SELECT
parancs segítségével az SQL-ben adatokat nyerhetünk ki, a
megfelelõ sorok és oszlopok kiválasztásával. Használata
olykor egyszerû, de lehet nagyon bonyolult is. A parancs ál-
talános alakja:

SELECT mezõk FROM táblázatok
WHERE logikai feltételek egyéb utasítások;

Mezõk -  a mezõnevek felsorolása, amelyeket ki akarunk vá-
lasztani. Többféle módszerrel is megadhatjuk õket, ha több
táblából szelektálunk egy idõben, akkor a táblanevet is defi-
niálhatjuk, vagy egyszerûen a csillag (*) karakterrel egy táb-
lázat összes létezõ oszlopára utalhatunk.
Táblázatok - az adattáblák felsorolása, ahonnan a rekordokat
ki akarjuk szelektálni.
Logikai feltétel - a magsszintû nyelvekbõl ismert logikai fel-
tétel, amely alapján egy-egy adatrekord kiválasztható. A fel-
tételben használhatjuk a mezõneveket, az SQL beépített függ-
vényeit és állandó értékeket, valamint különbözõ matemati-
kai és logikai mûveleteket, relációkat.
Egyéb utasítások - egyéb rendezésre, csoportosításra vonat-
kozó SQL utasítások.

Vegyük sorra a SELECT utasítás lehetõségeit, haladjunk a leg-
egyszerûbb feladattól a bonyolultabbak felé. Közben támasz-
kodjunk a már feltöltött három táblázatunkra (film, mozi, hely).
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A legegyszerûbb feladat, amikor egy táblázat összes rekordját ki
akarjuk választani, ezt így tehetjük meg:
SELECT * FROM film;

Tegyük fel, hogy nem szeretnénk a táblázat minden oszlopát ki-
választani, csak a megadottakat.
SELECT filmcim, mufaj FROM film;

Nézzünk egy kicsit bonyolultabb kiválasztást, azaz, tegyünk va-
lamilyen logikai feltételt az adatok kiválasztására. Csak azokat
a rekordokat (sorokat) szeretnénk látni, amelyekben a mufaj
mezõ értéke a dráma szó. Magyarul csak a dráma típusú filme-
ket akarjuk kiválasztani, és megtekinteni.
SELECT * FROM film WHERE mufaj="dráma";

Lépjünk egy kicsit megint elõre a nehézségi szintben, és most
keressük meg a feliratos filmeket. Válasszuk ki tehát a filmcim
mezõ segítségével azokat a rekordokat, ahol a szinkron mezõ
értéke a fel karakterlánc!
SELECT filmcim FROM film WHERE szinkron="fel";

Ugyanezt a feladatot oldjuk meg ismét, de most csak az elsõ há-
rom feliratos filmet válasszuk ki.
SELECT filmcim FROM film
WHERE szinkron="fel" LIMIT 0,3;
A LIMIT utasítással adhatjuk meg, hogy hányadik sorral
kezdõdõen, mennyi sort válasszunk ki. A számozás a nullá-
val kezdõdik, informatikában ez sokszor elõfordul. Tehát az
elõbbi feladatban tulajdonképpen azt mondtuk a rendszer-
nek, hogy mutasson meg nekünk a nulladik rekordtól kezd-
ve 3 rekordot.

A következõ feladatban egy olyan feltételt adunk, ahol vala-
milyen reláció szerepel. Válasszuk ki azokat a rekordokat a
film táblából, melyek kódja 10 és 15 között van (beleértve a
10-et és a 15-öt is).
SELECT * FROM film WHERE fkod BETWEEN 10 AND 15;
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Láthatjuk, hogy ebben a BETWEEN (között) utasítás segít, ahol
a két szélsõ értéket az AND (ÉS) logikai mûvelettel kötjük össze.
Hasonlóan oldható meg az a feladat, amikor ki szeretnénk vá-
lasztani azokat a rekordokat, amelyek kódja nagyobb, vagy
egyenlõ, mint 58.
SELECT * FROM film WHERE fkod>=58;

Az elõzõ feladatot összekapcsolhatjuk egy LIMIT-el is. Vigyázat,
ilyenkor a kiválasztott tartományban kell gondolkodnunk, tehát
a nulladik rekord az 58-nak felel meg.
SELECT * FROM film WHERE fkod>=58 LIMIT 2,5;
Itt kiválasztottuk a 60., 61., 62., 63. és 64. rekordokat.

Szükségünk lehet arra is, hogy olyan rekordokat keressünk meg
egy hatalmas táblában, amelyek valamelyik mezõjében szerepel
egy adott karaktersorozat, úgynevezett minta. Ezzel a mintával
hasonlítsa össze a rendszer a rekordok megfelelõ mezõit, és ha
talál ilyet, akkor ezt válassza ki! Erre jó a LIKE (hasonló, ugyan-
olyan) utasítás. Ebben az esetben használhatjuk a helyettesítõ
karaktereket is (% - tetszõleges számú karaktert helyettesít, _ -
egy karaktert helyettesít; ilyenek voltak a DOS rendszerben lévõ
dzsóker karakterek is, * - tetszõleges sokat, ? - egy karakter he-
lyettesített).
SELECT filmcim, szarmazas FROM film
WHERE szarmazas LIKE "a%";
Az elõzõekben az történt, hogy a rendszer kiválasztotta azokat
a rekordokat és a megadott mezõket, amelyekben a szarmazas
mezõ a betûvel kezdõdött.
Ha a kiválasztott rekordokat rendezni szeretnénk, ebben nyújt
segítséget az ORDER BY utasítás. Használatának általános alak-
ja a következõ:
ORDER BY mezõnév vagy számított mezõ;
SELECT filmcim, szinkron FROM film ORDER BY filmcim;
A filmek címe szerint abc-be rendezi a rekordokat.

SELECT filmcim, szinkron FROM film
ORDER BY filmcim DESC;
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A filmek címe szerint  fordított  abc-be rendezi a rekordokat. A
DESC tehát megfordítja a rendezést, az ASC növekvõ sorrendet
eredményez. Ha elhagyjuk az ORDER BY után az ASC illetve a
DESC megszorításokat, akkor az alapeset szerint növekvõbe
rendez a rendszer.

SELECT filmcim, szinkron FROM film
ORDER BY filmcim DESC, szinkron ASC;
Természetesen megtehetjük, hogy az egyik mezõ szerint növek-
võbe (ASC), a másik mezõ szerint pedig csökkenõbe (DESC)
rendezzük a kiválasztott rekordokat. Feltéve, hogy vannak azo-
nos tartalmú mezõk valamelyik megadott mezõben.

A kiválasztott rekordokat csoportosítani is szeretnénk, erre a
GROUP BY utasítás szolgál. Jöjjenek a példafeladatok:

SELECT filmcim, szarmazas
FROM Film
GROUP BY filmcim, szarmazas
ORDER BY szarmazas;
A film táblából kiválasztunk két oszlopot, majd csoportosítjuk a
rekordokat a filmcim és a szarmazas mezõk szerint, ráadáskép-
pen pedig sorba rendezzük a szarmazas mezõ szerint. Tulajdon-
képpen egy kupacban látjuk az amerikai, az angol, .., filmeket.

Ha a GROUP BY utasítással csoportosított rekordok közül csak
bizonyosakat szeretnénk látni, akkor segít a HAVING záradék.
A HAVING záradék után megadhatunk feltételeket, és csak
ezek a rekordok jelennek majd meg a lekérdezésünkben. A felté-
telek logikai operátorokkal kapcsolhatók össze, például az OR
(VAGY) vagy az AND (ÉS) mûveletekkel.

SELECT filmcim, szarmazas
FROM Film
GROUP BY filmcim, szarmazas
HAVING szarmazas="amerikai";
A csoportosított rekordok közül csak az amerikaiakat mutatja.
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SELECT filmcim, szarmazas
FROM Film
GROUP BY filmcim, szarmazas
HAVING szarmazas="amerikai"
ORDER BY filmcim;
Ugyanaz, mint az elõbb, csak a kiválasztott rekordokat a film-
cim mezõ alapján emelkedõ abc sorrendbe rendeztük.

SELECT filmcim, szarmazas
FROM Film
GROUP BY filmcim, szarmazas
HAVING szarmazas="amerikai" OR szarmazas="francia"
ORDER BY szarmazas;
Most azokat a filmeket mutatja a csoportosításból, melyek
vagy amerikaiak vagy pedig franciák, és sorba rendezi a szár-
mazás szerint.
Éppen ideje megismerkednünk a MySQL beépített függvényei-
vel, melyek szintén igen hasznosak. Már most hangsúlyoznám,
hogy ezek a függvények mezõfüggvények (oszlopfüggvények),
tehát egy oszlop értékeivel csinálnak valamit! Az oszlopfüggvé-
nyeket általában lekérdezésekben használjuk.

SUM - a mezõk értékeit összegzi
AVG - a mezõk számtani közepét adja
COUNT - megszámolja a rekordokat
MIN - az eredményhalmaz legkisebb értékét adja
MAX - az eredményhalmaz legnagyobb értékét adja

Természetesen függvénybõl több is van, mi az elõzõekben meg-
adott oszlopfüggvények használatát nézzük meg egyszerû fel-
adatokon keresztül. Ezeket a függvényeket tehát a SELECT uta-
sításban használjuk, azt pedig már átvettük, így máris nézzünk
feladatokat!
SELECT SUM(a) AS osszeg FROM szamolo;
Kiszámítja a szamolo táblában lévõ a oszlop értékeinek az ösz-
szegét és az AS kulcsszó segítségével ennek az új oszlopnak az
osszeg nevet adtuk.
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SELECT AVG(c) AS atlag FROM szamolo;
Kiszámítja a szamolo táblában lévõ c oszlop értékeinek az átla-
gát és az AS kulcsszó segítségével ennek az új oszlopnak az át-
lag nevet adtuk.

SELECT COUNT(mozinev) AS "Mozik száma" FROM mozi
WHERE mozinev LIKE "%multi%";
Megadja azoknak a rekordoknak a számát a mozi táblában,
amelyek mozi nevében megtalálható a multi szövegrészlet.
Szintén adtunk nevet ennek az oszlopnak, idézõjelek vagy
aposztrófok közé téve használhatunk ékezetes karaktereket is,
és lehet üres karakter is a névben (Space).

SELECT MIN(hossz) AS "Legrövidebb angol film hossza"
FROM film WHERE szarmazas="angol";
Megadja a film táblázatban lévõ filmek közül az angol szárma-
zású, legrövidebb film hosszát.

SELECT MAX(hossz) AS "Leghosszabb francia film hossza"
FROM film WHERE szarmazas="francia";
Megadja a film táblázatban lévõ filmek közül az francia szárma-
zású, leghosszabb film hosszát.

Az elõzõekben megnéztünk néhány, egyszerû kiválasztásos fel-
adatot. Ezen egy kicsit felbátorodva ismerkedjünk meg összetet-
tebb lekérdezésekkel. Már említettem, hogy a SELECT utasítás-
sal igen bonyolult lekérdezési feladatok is megoldhatók, és a
leggyakrabban használt mûvelet egy adatbázisban. Ezért foly-
tassuk tovább a munkát, most már egy kicsit izgalmasabb fel-
adatokkal! Itt említem meg, hogy ha táblák mezõire hivatko-
zunk, akkor azt a következõképpen írjuk le:

tábla_név.mezõ_név
Azaz, a táblázat neve után egy ponttal elválasztva írjuk le a me-
zõ nevét (természetesen a táblázatban benne lévõ egyik mezõ
nevét). Térjünk tehát vissza a 2007-es emeltszintû informatika
érettségi gyakorlati feladatsorára, és oldjuk meg az adatbázis-
kezelés feladatot.
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1. feladat:
Lekérdezéssel írassuk ki azokat a filmcímeket, amelyek gyártói
között Franciaország is szerepel! Más mezõ ne jelenjen meg!
SELECT filmcim FROM film
WHERE szarmazas LIKE "%francia%";
Azért kellett mintát használni (LIKE), mert vannak olyan fil-
mek, amelyeket több ország készített.

2. feladat:
Lekérdezéssel, minden adatával együtt listázzuk ki azokat a
mozikat, amelyekben vetítik a Lakótársat keresünk címû filmet!
SELECT mozi.* FROM mozi,film,hely
WHERE filmcim="Lakótársat keresünk"
AND film.fkod=hely.fkod
AND hely.moziazon=mozi.moziazon;

3. feladat:
Lekérdezéssel írassuk ki, hogy mely moziban vetítenek fekete-
fehér filmet is! A listában minden mozi csak egyszer szerepeljen!
SELECT DISTINCT mozinev FROM mozi,film,hely
WHERE NOT szines
AND film.fkod=hely.fkod
AND hely.moziazon=mozi.moziazon;

4. feladat:
Lekérdezés segítségével írassuk ki azoknak a moziknak az ada-
tait, amelyek nem vetítenek filmeket! A lekérdezés csak a mozik
nevét és telefonszámát jelenítse meg! Szükség esetén használha-
tunk segédtáblát vagy segédlekérdezést.
SELECT mozinev,telefon FROM mozi
WHERE (mozi.moziazon NOT IN
(SELECT hely.moziazon FROM hely));
Abban a moziban nem játszanak filmeket, amelyik mozinak az
azonosítója nem szerepel a hely tábla mozi azonosítói között!
Errõl a NOT IN (nem tartalmazza) utasítás gondoskodik. Azt is
észrevehetjük, hogy a SELECT utasításba beágyaztunk egy má-
sik SELECT utasítást a logikai feltétel (WHERE) megadásánál.
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5. feladat:
Soroljuk fel lekérdezés segítségével azoknak a feliratos vígjáték-
oknak a címeit, amelyeket több mint két moziban vetítenek!
SELECT filmcim FROM film,hely
WHERE szinkron="fel"
AND mufaj="vígjáték"
AND film.fkod=hely.fkod
GROUP BY filmcim
HAVING COUNT(*)>2;
Egy kis gondot csak az jelenthetett, hogy több mint két moziban
játszották a filmet. De pont erre való a HAVING záradék, mely
egy kiválasztásban további feltételt ad meg. Látható, hogy
könnyedén kiválasztottuk a feltételeknek megfelelõ filmeket
(feliratos, vígjáték), majd csoportosítottuk õket a cím szerint, vé-
gül ebben a csoportosított kiválasztásban megnéztük, hogy me-
lyik film szerepel több, mint kétszer (HAVING COUNT(*)>2). A
számlálásnál az összes mezõt meg kell nézni a kiválasztásban,
erre szolgál a csillag (*) karakter.

6. feladat:
Írassuk ki, hogy melyik a leghosszabb vetítési idejû film és me-
lyik mozi(k)ban vetítik! A lekérdezésben csak a film címét és a
mozi(k) nevét jelenítsük meg!
SELECT filmcim,mozinev FROM mozi,film,hely
WHERE film.fkod=hely.fkod
AND hely.moziazon=mozi.moziazon
ORDER BY hossz DESC
LIMIT 0,1;
A trükk az, hogy a filmek hossza szerint csökkenõ sorrendbe
rendeztettük a kiválasztott rekordokat, így tehát legfelül, azaz a
MySQL szempontjából a nulladik helyen a leghosszabb film áll!
Ezután a LIMIT utasítással megmondtuk, hogy a nulladiktól
kezdve egy rekordot mutasson.

7. feladat:
Adjuk meg azoknak a filmeknek a címét, amelyeket a 13. ke-
rületi mozik vetítenek (filmcím, a mozi neve, irányítószáma
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és címe)! A 13. kerületi mozik irányítószámának 2. és 3.
számjegyébõl képzett szám 13. A budapesti irányítószámok
egyessel kezdõdnek.
SELECT filmcim,mozinev,irszam,cim FROM film,mozi,hely
WHERE irszam BETWEEN 1130 AND 1139
AND film.fkod=hely.fkod
AND hely.moziazon=mozi.moziazon;
Az irányítószámok szerkezetére kellett egy kicsit odafigyel-
ni, azaz, hogy épül fel egy irányítószám. Az elsõ számjegy 1-
es, a második és harmadik adott (hiszen a 13. kerületet kell
kiválasztani, így 1-es és 3-as kerülhet csak ide). Tulajdonkép-
pen az utolsó számjeggyel adtuk meg ezen kerületeket, hi-
szen az nem lehet más, mint 0-tól 9-ig terjedõ intervallum,
beleértve a nullát és a kilencest is. Ezért alkalmaztuk a
BETWEEN mûveletet, hiszen ez beleveszi a tartomány szél-
sõ értékeit is. A kódok és azonosítók egyezése pedig szokás
szerint  azért  kell,  mert  több  táblából  kell  összeállítanunk  a
kiválasztott rekordok halmazát.
Az elõzõ feladatok némelyikében a WHERE utasítás után logi-
kai feltételként beírtuk a különbözõ táblákban lévõ kulcsok
egyenlõségét is (pl. film.fkod=hely.fkod). Erre akkor van szük-
ség, ha több táblával dolgozunk, és különbözõ táblában van a
kiválasztott mezõ illetve a feltételként megadott mezõ.

Maradjunk még a SELECT utasításnál, és befejezésül nézzük
még meg egy pár érdekes tulajdonságát.
A lekérdezésekben adhatunk más neveket is az oszlopoknak,
így eltérhetünk a táblázatban definiált eredeti oszlopnevektõl.
Ez akkor lehet hasznos, ha beszédesebb oszlopnevekre van
szükségünk, hogy értelmezhetõbb legyen a kiválasztott ered-
ménytábla.
SELECT a elso_szam, b masodik_szam FROM szamolo;
Itt a szamolo tábla oszlopnevei a lekérdezésben elso_szam és
masodik_szam néven szerepelnek. Ha ékezetes betûket szeret-
nénk használni, és több szavas oszlopnevek kellenek, akkor te-
gyük idézõjelek, vagy aposztrófok közé az új oszlopneveket.
SELECT a "elsõ szám", b 'második szám' FROM szamolo;
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Szövegkonstansokatt is elhelyezhetünk a SELECT utasításban,
ilyenkor minden kiválasztott sorban megjelenik az adott
szövegkonstans. Ezeket a konstansokat szintén idézõjelek, vagy
aposztrófok közé tesszük.
SELECT a "elsõ szám", "Szövegkonstans", b "második szám"
FROM szamolo;
Egyszerû számtani mûveleteket is végezhetünk mezõkkel, majd
az eredményt új oszlopban kiírathatjuk. Például így:
SELECT a,b,(a+b) "Összeg" FROM szamolo;
SELECT c,d,(c*d) Szorzat FROM szamolo;
SELECT c,d,(c/d) "Hányados" FROM szamolo;
SELECT a,d,(a-d) "Különbség" FROM szamolo;
SELECT a,b,c,d,((a+b)*2-d) "(a+b)*2-d" FROM szamolo;
SELECT a, SQRT(a) "Négyzetgyök" FROM szamolo;
SELECT a,POW(a,2) "Négyzet" FROM szamolo;
SELECT a,LOG(10,a) "10-es alapú logaritmus" FROM szamolo;
SELECT a,ABS(a) "Abszolút érték" FROM szamolo;
SELECT a,SIN(a) "Szinusz" FROM szamolo;
SELECT a,COS(a) "Koszinusz" FROM szamolo;
SELECT a,TAN(a) "Tangens" FROM szamolo;
SELECT a,DEGREES(a) "Fok" FROM szamolo;
SELECT a,RADIANS(a) "Radián" FROM szamolo;
SELECT a, a DIV 3 "Maradékos osztás 3-al" FROM szamolo;
SELECT a,FLOOR(a) "Egész érték" FROM szamolo;
SELECT PI();

Szövegekkel is lehet mûveleteket végezni:
SELECT ASCII("M");
Megadja az ASCII kódját az M karakternek (77). Magyar éke-
zetes karaktereket nem tud kezelni, tehát csak az angol abc-t
használhatjuk.
SELECT a,BIN(a) FROM szamolo;
Egy tízes számrendszerbeli számot 2-es számrendszerben ad meg.
SELECT BIT_LENGTH("Elmegyek a boltba.");
Megadja, hogy hány bit hosszúságú a szöveg (144).
SELECT CONCAT("füge","fa");
Összefûzi a felsorolt szövegeket (fügefa).

- 543 -

AZ ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPJAI



SELECT LEFT("Fügefa",2);
A szövegbõl, balról megtart megadott számú karaktert (Fü).
SELECT MID("Fügefa",2,3);
A szövegbõl, a második karaktertõl kezdve három karaktert tart
meg (üge).
SELECT RIGHT("Fügefa",3);
A szövegbõl, jobbról három karaktert tart meg (efa).
SELECT UPPER("alma");
A kisbetûket nagybetûkre cseréli (ALMA).

Az elõzõekben felsorolt matematikai és karakter mûveletek
csak a legalapvetõbbekre korlátozódtak, természetesen
több mûvelet, illetve függvény áll még rendelkezésünkre.
Ezeket a megfelelõ szakkönyvekbõl átnézhetjük, illetve ma
már az Interneten is kereshetünk ilyen függvényeket a
MySQL honlapján.
Jól jöhet az is, ha el tudjuk dönteni azt, hogy sor, vagy sorok
benne vannak-e egy kiválasztásban. Ehhez az EXISTS illetve a
NOT EXISTS utasítások szükségesek. Tekintsük példának a már
megoldott, emelt szintû informatika érettségi feladat negyedik
részét (írassuk ki azoknak a moziknak az adatait, amelyek nem
vetítenek filmeket).

SELECT mozinev FROM mozi
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM hely
WHERE hely.moziazon=mozi.moziazon);
Azoknak a moziknak a neveit írja ki, amelyek nincsenek benne
(NOT EXISTS) a kiválasztásban, azaz, a hely táblázat nem tar-
talmazza õket.

Ha azokra a mozikra vagyunk kíváncsiak, ahol vetítenek filme-
ket, akkor a megoldás:
SELECT mozinev FROM mozi
WHERE EXISTS (SELECT * FROM hely
WHERE hely.moziazon=mozi.moziazon);
Azoknak  a  moziknak  a  neveit  írja  ki,  amelyek  benne  vannak
(EXISTS) a kiválasztásban, azaz, a hely táblázat tartalmazza õket.
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Foglaljuk össze a SELECT utasítással kapcsolatos dolgokat, hi-
szen mint azt az elõzõekbõl láthattuk, szinte a legfontosabb uta-
sítás egy adatbázis-kezelésben. Általános alakja:
SELECT oszlop1,oszlop2,... FROM tábla1,tábla2,...
WHERE logikai feltételek

feltétel1 AND (OR) feltétel2 AND (OR) ...
itt használhatjuk a következõket:

<, >, <=, >=, <> (relációs jelek)
AND, OR (ÉS, VAGY)
BETWEEN (között)
LIKE (hasonlít, ugyanolyan)
IN, NOT IN (benne van, nincs benne)
EXISTS, NOT EXISTS (tartalmazza, nem tartalmazza)
LIMIT (határol, korlátoz)
SUM (összeg)
AVG (átlag)
COUNT (rekordokat számol)
MIN (legkisebb érték)
MAX (legnagyobb érték)
Függvények (numerikus, string)

ORDER BY sorbarendezés
ASC vagy DESC

GROUP BY csoportba foglalás
HAVING záradék, csoporton belüli feltétel

3) Adatbiztonsággal kapcsolatos utasítások:
CREATE USER felhasználónév@gazda_gép
IDENTIFIED BY "jelszó";
Nézzünk példákat:
CREATE USER valaki@localhost IDENTIFIED BY "aaa";
Új felhasználót hoztunk létre a helyi gépen jelszóval, de nincs
semmihez joga, még az adatbázisokat sem látja. Nem tud adat-
bázist illetve táblát létrehozni, módosítani, törölni, stb.

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO valaki@localhost;
A valaki felhasználónak teljes jogot ad minden objektumhoz
(adatbázisokhoz, táblákhoz), azonban õ jogokat nem adhat. Ez
természetes, hiszen csak egy Administrator lehet egy rendszer-
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ben normál esetben. Gondoljunk bele, milyen zürzavar lehetne,
ha többen is osztogathatnának jogokat! Egy csatában is csak egy
parancsnok adhat utasításokat a seregnek, hiszen ellenkezõ eset-
ben nem tudnák a katonák, hogy mit is csináljanak, merre men-
jenek. De említhetném a régi magyar mondást is: Két dudás nem
fér meg egy csárdában. Persze egy felhasználónak nem kell min-
den jogot megadni, ezt korlátozhatjuk, sõt vissza is vonhatjuk.

REVOKE ALL, GRANT OPTION FROM valaki@localhost;
Minden jogot visszavontunk a valaki felhasználótól.

GRANT CREATE, SELECT ON inf_erettsegi.*
TO valaki@localhost;
A valaki felhasználónak jogot adtunk az inf_erettsegi adatbázis
minden objektumában táblák létrehozására és lekérdezések ké-
szítésére. Természetesen több jogot is adhatunk egy felhasználó-
nak, a leg általánosabb jogok a következõk: ALTER, CREATE,
CREATE VIEW, DELETE, DROP, FILE, INDEX, INSERT,
SELECT, SHOW DATABASES, SHOW VIEW és az UPDATE.

RENAME USER valaki@localhost TO diak@localhost;
Átnevezi a valaki felhasználót diak felhasználóra a helyi gépen.

DROP USER diak@localhost;
Törli a diak felhasználót a helyi gépen.

Ezzel áttekintettük az adatbiztonsággal kapcsolatos utasításo-
kat, persze csak olyan szinten, hogy tudjunk egyszerû, alapfel-
adatokat végezni ebben a témakörben. Mivel ez a fejezet nem
adatbázis server üzemeltetõknek íródott, így mélyebben semmi
értelme megismerkedni felhasználók, és jogok kiosztásával.

4) Nézettáblák (virtuális táblák):
Az 5-ös változatban már lehetõségünk nyílik nézetek (view) ké-
szítésére. Egy ilyen nézet nem más, mint egy SQL lekérdezés ál-
tal reprezentált adathalmaz, amelyet úgy érhetünk el, mintha az
egy önálló tábla volna. Jó hír, hogy a nézetek mindjárt írhatók is,
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tehát lehetõségünk van a rekordok módosítására (update), illet-
ve új sor beszúrására (insert), bár ez utóbbi bonyolultabb néze-
tek esetén nehézségekbe ütközhet, de ilyenre egyébként is csak
a legritkább esetben vetemedünk. A nézetek készítése viszony-
lag szabványosan történik, de van néhány megkötés. A nézet
adathalmazát meghatározó lekérdezés nem tartalmazhat szár-
maztatott táblákat, nem hivatkozhat felhasználói változókra,
nem hivatkozhat átmeneti táblákra, és ami az egyik legfonto-
sabb, nem hozhatunk létre triggereket a nézet soraira. A parancs
általános alakja:
CREATE VIEW nézet_tábla_név oszlop1, oszlop2, ...
AS
SELECT ... FROM tábla1, tábla2,...;
Megjegyzések: nem kötelezõ a nézettábla oszlopainak nevet ad-
ni, ha mindegyikhez egyértelmûen hozzárendeljük az alaptábla
(táblák) valamelyik oszlopát. Kifejezéssel, DISTINCT valamint
GROUP BY záradékkal származtatott oszlopoknak viszont ne-
vet kell adni, mert nincs egyértelmûen megfeleltetett eredeti
oszlop, és ilyenkor a többi oszlop nevét is meg kell adni, külön-
ben a rendszer nem tudná a sorrendet felismerni. A származta-
tás szabályát az alárendelt SELECT utasítás írja elõ, itt a megis-
mert elemeket tetszés szerint alkalmazhatjuk (WHERE, GROUP
BY, HAVING, ORDER BY). Az oszlopok adattípusait a nézettáb-
la az alkérdés SELECT záradékában elõforduló kifejezésektõl a
megfelelõ sorrendben örökli. Nézzünk egy-két egyszerû példát:

CREATE VIEW nezet_1 AS SELECT * FROM film;
A film tábla minden adata (oszlopa és sora) bekerül a nezet_1
nevû nézettáblába.

CREATE VIEW nezet_2 AS SELECT mozinev,telefon
FROM mozi WHERE (mozi.moziazon NOT IN
(SELECT hely.moziazon FROM hely));
A már ismert, emeltszintû informatika érettségi (2007) feladat
negyedik részének újbóli megoldása nézettáblával. Azokra a
mozikra voltunk kíváncsiak, ahol nem vetítenek filmeket. A le-
kérdezés eredménye megmarad a nézettáblában!
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5) Indexelés:
Lényege, hogy külön tárolóterületre kimásoljuk azon kulcsokat,
amelyek értékei ismeretében gyakran akarunk az adatrekordok-
hoz (a táblázat soraihoz) férni, és mindegyik kulcsérték mellé el-
helyezzük azon címet, ahol a kulcshoz tartozó rekordot (sort)
megtaláljuk. Az SQL rendszerek ezen tevékenységeket a szabvá-
nyos definíció után automatikusan végzik. Az indexek a saját te-
rületükön rendezetten helyezkednek el, így adott kulcsérték
vagy mintára illeszkedõ kulcsok keresése gyorsabb lesz. Az in-
dex alkalmazása során a rendszer az indexben keresi a kívánt
kulcsértéket vagy értékeket, majd az azok mellé írt címen meg-
találja az alap adattábla rekordját (sorát), illetve rekordjait. Meg-
jegyzem, nem kötelezõ indexeket készíteni, vannak esetek, ami-
kor nincs rá szükség, így csak tárterületet foglalna. Tehát index
létesítésekor mérlegelendõ, milyen adatkezeléseket tudunk az-
zal gyorsítani! Egyedi (UNIQUE) indexnek nevezzük azokat,
amelyekben adott, tetszõleges kulcsérték legfeljebb egyszer for-
dulhat elõ. Célszerû minden táblának definiálni egyedi indexet.
Egyedi indexet csak olyan táblára definiálhatunk, amelyben a
megadott egyedi kulcs értéke sosem ismétlõdik. Bármely táblá-
hoz létesíthetünk több indexet, akár több egyedi indexet is.
Egyedi index általános megadása:

CREATE UNIQUE INDEX index_neve ON tábla(
oszlop1 ASC vagy DESC, oszlop2, ...);

CREATE UNIQUE INDEX film_index ON film(fkod ASC);
A film táblában az fkod mezõhöz egyedi indexet hoz létre.

Minden index nevének egyedinek kell lennie saját adatbázisá-
ban, saját tulajdonosa alatt. Az indexnév legnagyobb megenge-
dett hossza az SQL változattól függ, általában 18 karakter. Meg
kell nevezni az adattáblát (csak egyet szabad), majd zárójelek
között adjuk meg azt az oszlopnevet, amely alapján a kulcsot
származtatjuk (több oszlopot is felsorolhatunk, vesszõvel elvá-
lasztva). Minden kulcsképzõ oszlop neve után megjelölhetjük,
hogy növekvõ vagy csökkenõ legyen a rendezés (ASC, DESC).
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CREATE INDEX film_index2 ON film(hossz);
A film tábla hossz mezõjéhez indexet hoz létre.

DROP INDEX film_index2 ON film;
Törli a film táblában a film_index2 nevû indexet.

5) Export, import:
Néha szükségünk van arra, hogy az elkészített tábláinkat, le-
kérdezéseinket más formátumban is lementsük, azaz expor-
táljuk. Általában az ismertebb formátumokba szeretnénk
menteni tábláinkat, ezek az XLS (EXCEL), DOC (WORD), PDF
(ADOBE ACROBAT READER), XML (HTML szerû tagolt szö-
veg, WEB böngészõvel is megnyitható), SQL és CSV (vesszõ-
vel elválasztott értékek). Nos a phpMyAdmin felületet hasz-
nálva ez gyerekjáték. Válasszuk ki bal oldalon az adatbázis-
ban lévõ egyik táblát, majd kattintsunk fent az Export gomb-
ra. A megjelenõ ablakban válasszuk ki a kívánt formátumot
(lásd elõzõek), például azt, hogy Microsoft Excel 2000, és je-
löljük be alul a Fájl név megadása felirattól balra lévõ kis
négyzetet, végül kattintsunk a Végrehajt gombra. A felbukka-
nó kis panelen válasszuk a Mentés lemezre lehetõséget, majd
az OK gombra kattintva a rendszer lementi a fájlt oda, ahová
az alapértelmezett Internet böngészõ programunk be van ál-
lítva (ez alapesetben a Dokumentumok mappa). Az exportálás
során a választott típustól függõen egyéb beállításokat is tehe-
tünk, de ez nem kötelezõ (egy kis szakértelmet igényel, ezért
aki nem biztos a dolgában, az hagyja az alapértékeket). Ha pa-
rancssorban  vagyunk,  akkor  pedig  a  SELECT  ...  INTO OUT-
FILE .. utasítást kell használnunk. Pontosan meg kell adnunk,
hogy mit akarunk exportálni, milyen néven (ékezetek nélkül),
milyen szerkezetû szövegfájl legyen illetve melyik meglévõ
táblából. Tekintsünk erre egy példát:
SELECT * INTO OUTFILE 'szoveg.txt'
FIELDS TERMINATED BY '\t'
LINES TERMINATED BY '\n'
FROM film;
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Az elõbbi feladatban a film táblából minden oszlop és sor ex-
portálásra került szoveg.txt néven a MySQL inf_erettsegi nevû
adatbázisát tartalmazó mappába. A szövegfájl mezõ elválasztói
TAB-ok, a sor elválasztók pedig az Új sor karakterek (NEW
line). Erre utalnak a \t illetve a \n záradékok. Ha a fájl kiterjesz-
téséhez CSV, XLS vagy DOC kerül, akkor ennek megfelelõen
egybõl a megadott típusú fájlhoz jutunk (szoveg.csv, szoveg.xls
vagy szoveg.doc). Természetesen a mezõ elválasztó karaktert is
kicserélhetjük pontosvesszõre vagy vesszõre (a \t helyett beír-
juk ezeket a karaktereket).
Az importálás az elõzõ folyamat (exportálás) fordítottja, azaz,
ilyenkor egy más formátumban lévõ kész táblázat adatait
szeretnénk betölteni egy adatbázis megfelelõ táblázatába. Ha
a phpMyAdmin felületet használjuk, akkor bal oldalon vá-
lasszunk egy adatbázist, azon belül egy megfelelõ szerkezetû
táblát (ami az importálandó szövegfájlban lévõ adatokat ké-
pes helyesen befogadni, azaz annyi, és olyan típusú oszlopot
tartalmazzon, amilyen az importálandó szövegfájlban van).
Ezután kattintsunk fent az Import gombra, majd a Tallózás
gomb segítségével keressük meg gépünkön az importálandó
szövegfájlt, jelöljük ki, majd nyissuk meg. Utána állítsuk be a
karakterkészletet cp 1250-re, lejjebb jelöljük be a CSV formá-
tumot és mellõzzük a dupla sorok elõfordulását (Ignore
duplicate rows lehetõséget szintén jelöljük be). Végül igen
fontos, hogy jobbra, a Mezõ vége, Mezõ lezárás, Mezõ
escape karakter és a Sorok vége szövegek után a megfelelõ
karakterek legyenek megadva, mert ha rosszat adunk meg,
nem jön létre az importálás. Ha nem tudjuk az importálandó
szöveges fájl szerkezetét, akkor nézzük meg egy ASCII szö-
vegszerkesztõ program segítségével (mondjuk a Total
Commander szerkesztõjével). Fontos tehát, hogy a megfelelõ
helyen a megfelelõ karakter legyen megadva! Például, ha a
szövegfájl tabulátorral tagolt, akkor:

Mezõ vége: \t
Mezõ lezárás: \t
Mezõ escape karakter: \
Sorok vége: auto
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Ha a szövegfájl pontosvesszõvel tagolt, akkor a \t karaktert ki
kell cserélni pontosvesszõre. Parancssoros üzemmód esetén a
már elõzõekben megismert utasítást használhatjuk:
LOAD DATA INFILE "film.txt" INTO TABLE film
FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n';
Természetesen itt is ki kell cserélni a \t paramétert pontosvesz-
szõre (;), ha az importálandó szövegfájlunk ilyen.
Megjegyzem, hogy a Microsoft Access és a Microsoft Excel prog-
ramokból közvetlenül nem tudunk táblázatokat exportálni
MySQL-be, de van megoldás. Excelben a Mentés másként pa-
ranccsal két megfelelõ formátumban is tudjuk menteni a táblá-
zatainkat: Szöveg (tabulátorral tagolt) illetve CSV (pontosvesz-
szõvel tagolt). Az Access-ben szintén két lehetõségünk van: Fájl
menü Exportálás parancs, majd választhatunk, hogy Microsoft
Excel-be vagy Szövegfájlok lehetõséggel általunk definiált szö-
vegfájlba menthetjük a kiválasztott táblát. Így már olyan fájlhoz
jutunk, amilyeneket az elõzõek szerint importálni tudunk egy
MySQL adatbázis megfelelõ szerkezetû táblázatába. Még egyre
felhívnám a figyelmet. Access-ben szinte mindig van fejlécso-
runk, ami a más formátumban való mentés után is megmarad.
Nos ezt az elsõ sort célszerû kitörölni egy tetszõleges szöveg-
szerkesztõ program segítségével, és csak ezután importáljuk az
adatokat. Egyszerû a magyarázat, ha ezt nem tennénk meg, két
fejlécünk lenne a MySQL táblában, hiszen ott már eleve van egy
fejlécsor, amikor létrehoztuk a táblázatot.

Ezzel végéhez értünk az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos ismere-
tek tárgyalásának. Természetesen mindezt a teljesség igénye nélkül
tettük, hiszen ez a könyv nem SQL server üzemeltetõknek készült,
hanem olyan felhasználóknak, akik szeretnek az informatika külön-
bözõ területeivel alap, illetve középszinten megismerkedni. Akinek
ezek után még több kedve lett adatbázis-kezelési feladatokat megol-
dani, sok sikert kívánok, hiszen ez egy érdekes terület, és még sok új-
donságot tartogat a témakör annak, aki mélyebbre szeretne ásni az
SQL rejtelmeiben.

- 551 -

AZ ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPJAI



Microsoft Access

Bevezetõ

Ebben a fejezetben a Microsoft Access 2003 programmal fogunk
megismerkedni, amely a Microsoft cég Office 2003 irodai program-
csomagjának része. Mint ahogyan az elõzõ fejezetekbõl azt már meg-
ismerhettük, ez a program is együttmûködik a többi Microsoft Office
alkalmazással (Word, Excel, PowerPoint). Az is természetes, hogy az
Access, a fõ funkciója mellett (adatbázis-kezelés) más dolgokra is ké-
pes. Lehet benne számolásokat végezni az egyszerûtõl, egész össze-
tett számításokig, ehhez még függvények is rendelkezésünkre állnak.
Alapvetõen persze arra való, hogy nagy mennyiségû adatokat tárol-
junk, kezeljünk benne, melyekkel különbözõ mûveleteket végezhe-
tünk. Leggyakrabban lekérdezéseket, ûrlapokat és jelentéseket ho-
zunk létre az adatbázis tábláiból. A táblázatokat mi hozzuk létre és
töltjük fel, illetve kész táblákat importálhatunk is, ha rendelkezünk
ilyenekkel. Ez a jobbik eset, hiszen sok munkát spórolhatunk meg, ha
kész táblákkal tudunk dolgozni.

Ebben a fejezetben nem tárgyaljuk az adatbázis-kezelés elméletét,
hiszen azt már megtettük Az adatbázis-kezelés alapjai fejezetben
(lásd elõzõekben). Mégis, ismétlésül tekintsük át a legfontosabb ide
tartozó fogalmakat, azért, hogy egy kicsit belerázódjunk újra ebbe a
témakörbe, így könnyebben tudunk majd haladni.

Adatbázis
Az adatok és a köztük lévõ összefüggések rendszere, amelyet
egymás mellett tárolunk.

Adatbázis-kezelõ rendszer
Az adatbázist és az információ nyeréshez szükséges szoftverek.

Információs rendszer
Olyan rendszer, amely a hardveren tárolt adatokból szoftverek
és egyéb alkalmazói programok segítségével lehetõvé teszi a fel-
használó számára az információ nyerését.

Tábla
A logikailag összetartozó adatokat foglalja össze. A tábla oszlo-
pokból és sorokból áll, melyeket attribútumoknak, illetve rekor-
doknak nevezünk.
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Rekord
A táblázat egy sora. Egy rekordban tároljuk az egymással össze-
függõ adatokat.

Mezõ
A táblázat egy oszlopának és sorának metszete, amelyben az
egyedek tulajdonságértékeit tároljuk.

Egyed
Az, amit le akarunk írni, amelynek az adatait tároljuk és gyûjt-
jük az adatbázisban. Az egyedet idegen szóval entitásnak ne-
vezzük. Egyednek tekinthetünk például egy személyt.

Elemei adat
A táblázat mezõiben szereplõ értékek, amelyek az egyed konk-
rét tulajdonságai.

Attribútum
Tulajdonság, az egyed valamely jellemzõje. Az egyed az attribú-
tumok összességével jellemezhetõ. Egy személy egy jellemzõje
lehet például a neve.

Egyedtípus
Az egyedre vonatkozóan megadott tulajdonságok összessége.
Egy személy leírható például a nevével, életkorával, testmagas-
ságával, a szeme és haja színével együttesen.

Egyedelõfordulás
Az egyedre vonatkozóan megadott konkrét tulajdonságok. Egy
egyedelõfordulás például Kis Ede, aki 29 éves, 183 cm magas,
kék szemû, barna hajú.

Elsõdleges kulcs
A táblázat rekordjainak egyértelmû azonosítója, értéke egyedi.

Idegen kulcs
Olyan azonosító amelynek segítségével egy másik táblázat el-
sõdleges kulcsára hivatkozhatunk.

Anomáliák
Egy nem megfelelõ modellbõl eredõ problémák, ellentmondások.
Egy relációs adatbázisban a következõ anomáliák léphetnek fel:
1) Bõvítési anomália: ha egy rekord felvételekor a már korábban

tárolásra került információkat is újra be kell vinni.
2) Törlési anomália: amikor az elem megszüntetésekor a nem

hozzá tartozó információk is elvesznek.

- 554 -

MICROSOFT ACCESS 2003



3) Módosítási anomália: amikor az elemi adat módosulásakor az
adatbázisban az elemi adat összes elõfordulási helyén el kell
végezni a módosítást.

Kapcsolatok
A táblák közti kapcsolatok az egyedek egymáshoz való vi-
szonyát írják le. Az egyedek közti kapcsolatot háromfélekép-
pen írhatjuk le.
1) Egy-egy (1:1) kapcsolat: az egyik tábla egy eleméhez a másik

tábla pontosan egy eleme kapcsolódik.
2) Egy-több (1:N) kapcsolat: az egyik tábla egy eleméhez a má-

sik tábla több eleme is tartozhat.
3) Több-több (N:M) kapcsolat: bármely tábla elemeihez a másik

tábla tetszõleges számú eleme tartozhat.
Normalizálás

A normalizálás folyamata során az adatbázisból kiküszöböljük a
különféle anomáliákat, a redundanciát (adattöbbszörözést), így
csökken az adatbázisfájl mérete, és az adatbázis tartalma logika-
ilag áttekinthetõbb lesz. Az adatbázis rendszernek az alábbi kö-
vetelményeknek kell megfelelni:
1) Biztosítsa nagy mennyiségû adat hatékony kezelését.
2) Egyszerre több felhasználó is használhassa.
3) Õrizze meg az adatok integritását, feleljen meg a megadott

szabályoknak.
4) Nyújtson adatvesztés elleni védelmet.
5) Tegye lehetõvé az egyes felhasználók hozzáférési jogainak

szabályozását.
6) Továbbfejleszthetõ legyen.

Adatmodell
Az adatmodell egyértelmûen meghatározza az adatbázis szer-
kezetét, magában foglalja az adatok típusát, kapcsolatát, a kor-
látozó feltételeket és az adatkezelési mûveleteket. A mai adatbá-
zisokban négyféle logikai adatmodellt használunk: a hierarchi-
kus, a hálós, az objektum orientált illetve a relációs adatmodellt.
A Microsoft Access a relációs adatmodellt használja. A relációs
adatmodellben az adatokat egymással logikai kapcsolatban álló
táblázatokba rendszerezzük. Egy táblázat oszlopainak és sorai-
nak a következõ feltételeknek kell megfelelniük:
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1) Minden oszlopnak egyértelmû neve van.
2) Minden sorban ugyanazok az oszlopok vannak.
3) Az oszlopokban található adatok meghatározott értéket ve-

hetnek fel.
4) Az oszlopok soronként csak egy értéket vehetnek fel.
5) A táblázatot a neve egyértelmûen azonosítja.

Adatbázis tervezése
Egy megfelelõen mûködõ adatbázis készítéséhez alaposan át
kell gondolnunk a megoldandó feladatot. Meg kell határoz-
nunk, hogy az egyedek mely tulajdonságait szeretnénk tárolni,
ez alapján kell definiálnunk az egyedtípusokat és az adatbázis
felépítését. A következõkben hét lépésben ismertetjük egy adat-
bázis tervezésének javasolt lépéseit:
1) Követelményelemzés
2) Egyedek, táblák meghatározása
3) Attribútumok, mezõk meghatározása
4) Az azonosítók meghatározása
5) A kapcsolatok meghatározása
6) Ellenõrzés
7) Adatbevitel és további objektumok létrehozása

Index
A táblákban való keresés és a sorba rendezés gyorsítására al-
kalmas eszköz. Az indexet leggyakrabban egy mezõ értékei
alapján hozzuk létre. Az index legegyszerûbben az indexelt
adatok sorba rendezett listájaként képzelhetõ el. Index létreho-
zásával az adatbázis mérete növekszik, hiszen magát az inde-
xet is az adatbázisban tároljuk. Sok index létrehozása lassítja a
rekordok létrehozását, törlését és módosítását, valamint jelen-
tõsen megnövelheti az adatbázis méretét, ezért általában csak
ahhoz a mezõhöz érdemes indexet létrehozni, amelynek érté-
kei alapján gyakran futtatunk lekérdezést, vagy gyakran vég-
zünk sorba rendezést. A tábla elsõdleges kulcsa mindig auto-
matikusan indexelésre kerül.

Normál formák
A redundanciák megszüntetésére használjuk. A normál formák
(NF) képzése során leegyszerûsítve, olyan relációk felírása a cél,
melyekben csak a reláció kulcsra vonatkozó tényeket tárolunk.
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Elsõ normál forma (1NF) - egy reláció elsõ normál formában
van, ha minden attribútuma egyszerû, nem összetett adat.
Második normál forma (2NF) - a reláció elsõ normál formában
van és minden nem elsõdleges attribútuma teljes funkcionális
függõségben van az összes reláció kulccsal.
Harmadik normál forma (3NF) - a reláció második normál for-
mában van és nem tartalmaz funkcionális függõséget a nem el-
sõdleges attribútumok között.

Indítás, megjelenés

A Microsoft Access 2003 programot háromféleképpen is indíthat-
juk. Az elsõ, egyben a leggyakrabban használt megoldás: START me-
nü, Programok (vagy Minden program), Microsoft Office és végül
Microsoft Office Access 2003. Egy másik megoldás lehet: START me-
nü (vagy Minden program), Új office dokumentum, Üres adatbázis
majd az OK gombra kattintunk. Végül egy újabb, de nem nagyon
használt indítás: START menü, Futtatás, majd írjuk be, hogy msaccess
és kattintsunk az OK gombra. Bárhogyan is indítjuk el a programot,
megjelenik a nyitóképernyõ, melyen a következõ részeket láthatjuk:

Címsor - az ablakok tetején látható vízszintes sáv, amelyben az ab-
lak neve olvasható. Sok ablaknál a címsor tartalmazza még a prog-
ram ikonját, a Teljes méret, a Kis méret, az Elõzõ méret és a Bezárás
gombokat, valamint a környezetfüggõ súgót megjelenítõ gombot.
Ha az Elõzõ méret vagy az Áthelyezés parancsokat is tartalmazó
menüt szeretnénk megjeleníteni, kérjünk helyi menüt a címsoron.
Menü - a címsor alatt található, parancsok listája, mely a menüso-
rokban vagy eszköztárakon lévõ menükre kattintva jeleníthetõ
meg. Az Access valamennyi parancsát és beállítási lehetõségét cso-
portosított formában érhetjük el. Alaphelyzetben az egyes menük-
ben csak az általunk leggyakrabban használt parancsok listáját je-
leníti meg. A teljes parancslista megjelenítéséhez kattintsunk a me-
nü legalján látható lefelé mutató dupla nyílra. Ha az eszköztárak
valamelyik ikonja mellett egy lefelé mutató fekete háromszöget lá-
tunk, erre kattintva újabb menü nyílik meg. A menüsor jobb szélén
az adatbázisra vonatkozó méretezõ gombok láthatók (Kis méret,
Elõzõ méret, Bezárás).
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Eszköztárak - a menü alatt helyezkednek el, alapesetben csak az
Adatbázis eszköztár látható. A rajtuk lévõ ikonok segítségével a leg-
gyakrabban használt parancsokat érhetjük el. További eszköztárakat
is megjeleníthetünk a Nézet menü Eszköztárak almenüjének segítsé-
gével (Munkaablak, WEB). Természetesen ugyanígy ki is kapcsol-

hatjuk õket. Itt említem meg, hogy a Nézet Munkaablak parancsára
kattintva, a képernyõ jobb oldalán megjelenik a Munkaablak, mely
segíthet a feladatok hatékony, gyors elvégzésében. Ha az Access
programot úgy indítjuk, hogy a START menü Programok (vagy
Minden program) almenüjére kattintunk, majd a Microsoft Office
menü Microsoft Office Access 2003 parancsára, akkor az Access in-
dulásakor automatikusan megjelenik a Munkaablak. A Munkaabla-
kot bezárhatjuk a rajta lévõ Bezárás gombbal (X), vagy lenyithatjuk
a hozzá tartozó menüt a lefelé mutató fekete háromszöggel.
Munkaterület - a képernyõ legnagyobb része, mely két részre oszt-
ható. Bal oldalon látszanak az Adatbázis-objektumok és Csopor-
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tok, jobb oldalon pedig a kiválasztott objektum elemei.
Állapotsor - alul látható, keskeny vízszintes sáv, mely a kurzor ak-
tuális pozíciójáról és az Access bizonyos üzemmódjainak állapotá-
ról szóló információkat tartalmaz.

Táblák

Legfontosabb adatbázis-objektum, hiszen ez mindennek az alapja.
Az adatainkat táblázatba, vagy táblázatokba kell rendezni, hogy az-
tán ezekbõl lekérdezéseket, ûrlapokat és jelentéseket készíthessünk.
Induláskor az adatbázisunk még üres, nekünk kell feltölteni adatok-
kal. Ha már az indulásról beszélünk, említsünk meg egy fontos dol-
got. Az Access kilóg a sorból, olyan értelemben, hogy a többi Office
alkalmazással szemben, itt már induláskor meg kell adni a fájl (adat-
bázis) nevét és helyét. Word, Excel és PowerPoint esetén ezt megte-
hetjük akár a végén is (persze ez nem célszerû, nehogy adatveszté-
sünk legyen egy esetleges áramszünet miatt). Táblát létrehozni négy
féleképpen lehet:

1) Tervezõ nézetben
2) Varázsló segítségével
3) Adatok beírásával
4) Importálással/Csatolással

Tábla létrehozása tervezõ nézetben
Kattintsunk bal oldalon a Táblák objektumra, majd pedig jobb ol-
dalon a Tábla létrehozása Tervezõ nézetben feliratra duplán klikk-
elve (vagy kijelöljük és ENTER-t ütünk, esetleg helyi menü, majd
Megnyitás parancs). Ezt követõen a megjelenõ ablakban megad-
hatjuk a leendõ táblázatunk Mezõneveit (oszlopfeliratokat), a
megfelelõ Adattípusait illetve Leírásokat is fûzhetünk az egyes
mezõkhöz. Ez nyilván nem kötelezõ, csak akkor szoktunk leíráso-
kat (megjegyzéseket) tenni, ha bonyolult táblázatot hozunk létre.
Ezek segítségével emlékeztethetjük magunkat arra, hogy melyik
mezõnek mi is a szerepe, ha netán elfelejtettük volna. Ha adtunk
leírást, akkor az megjelenik az állapot sorban, amikor a mezõt ki-
választjuk az ûrlapon. Tulajdonképpen egy rácsos táblázatot lá-
tunk, melybe írhatunk is. Írni a Mezõnevek és a Leírás oszlopokba
tudunk, az Adattípus oszlopba kattintva, egy legördülõ menübõl
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kiválaszthatjuk a megfelelõ adattípust minden mezõhöz (ezt vagy
megadják nekünk, vagy mi döntjük el). Beíráskor a TAB billentyû-
vel is tovább mehetünk a következõ cellára, de az egérrel is bele-
kattinthatunk a szerkesztendõ cellába. Az Adatbázis-kezelés feje-
zetben már láttuk, hogy különbözõ adattípusok állnak a rendelke-
zésünkre táblák létrehozására. Azt is tudjuk már, hogy egyáltalán
nem mindegy, hogy melyik mezõnek milyen adattípust definiá-
lunk, hiszen ez késõbb, a különbözõ mûveleteknél, számításoknál
akár hibát is okozhat. A Microsoft Access 2003 programban a kö-
vetkezõ adattípusokból választhatunk:

Szöveg - szöveg adattípust használunk olyan adatok tárolására,
mint nevek, címek, számítást nem igénylõ számok (telefonszám,
postai irányítószám stb.). A Szöveg típusú mezõ legfeljebb 255
karaktert tud tárolni, de az alapértelmezett mezõméret 50 karak-
ter. A beírható karakterek maximális száma a Szöveg típusú me-
zõ Mezõméret tulajdonságában adható meg.
Feljegyzés - a Feljegyzés adattípust akkor használjuk, ha 255 ka-
rakternél többet kell tárolni. A Feljegyzés mezõ legfeljebb 65 536
karaktert tud tárolni. Ha formázott szöveget vagy hosszú doku-
mentumot szeretnénk tárolni, akkor Feljegyzés helyett OLE ob-
jektum típusú mezõt kell létrehozni.
Szám - a Szám mezõt matematikai számításokhoz használt nu-
merikus adatok tárolásához használjuk, kivételt képeznek a
pénznemeket és a nagy pontosságú számításokat igénylõ mûve-
letek. A Szám mezõben tárolható numerikus értékek fajtáját és
méretét a Mezõméret tulajdonság beállításával lehet meghatá-
rozni. Egy Bájt mezõméret például csak egész számokat tárol 0
és 255 között (tizedeseket nem), és azok a lemezterület 1 bájtját
foglalják el. Szám adattípusú mezõk esetén a Mezõméret tulaj-
donság beállítása határozza meg az adott számtípust: Bájt,
Egész, Hosszú egész, Egyszeres, Dupla, Decimális vagy Több-
szörözési azonosító. Ha egy mezõt Szám adattípusúvá konver-
tálunk, esetleg meg kell változtatni a mezõben tárolt értékek
Mezõméret beállítását is. Ha a Mezõméret beállítást nagyobb
(például Dupla) vagy kisebb (például Egész) értékre állítjuk, ak-
kor gyõzõdjünk meg arról, hogy a mezõben tárolt értékek elfér-
nek-e az új mezõméretben. Ha olyan Mezõméret beállításra vál-
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tunk, amely nem engedi meg az aktuális értékekben a tizedes-
vesszõt, akkor a számok kerekítettek lesznek. Ha például egy
mezõ Dupla beállítását Hosszú egész beállításra változtatjuk,
akkor a tizedes törteket a legközelebbi egész értékre kerekíti a
program. Ha pedig a menteni kívánt tábla olyan értékeket tar-
talmaz, amelyek túl nagyok az új tárolási mérethez, a Microsoft
Access figyelmeztet, hogy ha mégis végrehajtjuk a mentést, eze-
ket az értékeket törli, és Null értékre cseréli.
Dátum/Idõ - dátumok és idõpontok kifejezésére használatos. 8
bájt hosszúságú.
Pénznem - pénznem mezõt használunk, ha el szeretnénk kerül-
ni a kerekítést a számítások során. A Pénznem mezõ 15 jegy
pontosságú a tizedesvesszõtõl balra, 4 jegy pontosságú attól
jobbra. A Pénznem mezõ 8 bájtnyi lemezterületet foglal.
Számláló - automatikusan beszúrt egyedi sorszám (egyesével
növekvõ), illetve véletlenszerûen generált szám új rekord hoz-
záadásakor. Hossza 4 bájt illetve 16 bájt a Többszörözési azono-
sító esetén.
Igen/Nem - olyan mezõk, amelyek csak két érték egyikét tartal-
mazhatják (Igen/Nem, Igaz/Hamis, Be/Ki). A NULL értékek
nem megengedettek, 1 bit hosszúságúak.
OLE objektum - OLE objektumok (például Microsoft Word do-
kumentumok, Microsoft Excel táblázatok, képek, hangok vagy
más bináris adatok) számára, melyek más programban készül-
tek az OLE protokoll használatával. Legfeljebb 1 gigabájt, a le-
mezterület szab határt. Az OLE egy programintegrációs techno-
lógia, melynek segítségével információt oszthatunk meg több
program között. Minden Office program támogatja az OLE tech-
nológiát, így csatolt és beágyazott objektumok használatával in-
formációt oszthatunk meg köztük.
Hiperhivatkozás - hiperhivatkozások használatához. A hiperhi-
vatkozás lehet UNC elérési út, a fájlokra vonatkozó egységes
névadási elõírás, mely lehetõséget ad a fájlok helyének gépfüg-
getlen meghatározására. A meghajtóbetûjel és az elérési út meg-
határozása helyett az UNC-név a 

\\kiszolgáló\megosztás\elérési út\fájlnév
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szintaxist alkalmazza, vagy URL cím, az Interneten vagy
Intraneten lévõ objektumok, dokumentumok, webhelyek vagy
más célok protokollját és helyét meghatározó cím, például

http://www.microsoft.com/
Legfeljebb 64 000 karakter lehet.
Keresés varázsló - segítségével olyan mezõ hozható létre, amely
lehetõvé teszi, hogy kombinált lista használatával másik táblából
vagy értéklistából válasszunk értékeket. Amikor ezt az adattí-
pust kiválasztjuk, elindul egy varázsló. Hossza általában 4 bájt.

Az elõzõekbõl látszik, hogy egy megfelelõ adattípus kiválasztása
nem is olyan egyszerû feladat. De azért ne keseredjünk el, ritka az,
amikor ennyire bonyolult adattípust kell választanunk, fõleg mi
csak alap, illetve középfokon ismerkedünk az Access használatá-
val. Az is vigasztaljon minket, hogy általában nekünk nem kell
adatbázist tervezni, ezt megteszik helyettünk az e téren magasan
képzett szakemberek, tehát nem nekünk kell a mezõk adattípusát
eldönteni, mi csak végrehajtjuk a feladatot. Ha pedig magunknak
tervezünk egy adatbázist, annak nyilvánvalóan meg tudjuk adni a
megfelelõ adattípusokat, hiszen nem valószínû, hogy bonyolult
adatbázist tervezünk. Aki pedig olyan szinten áll, annak az adattí-
pusok sem jelentenek problémát.
E pár vigasztaló gondolat után kanyarodjunk vissza a táblákhoz,
és kezdjük el a konkrét munkát, hiszen csak így lehet megismerni
egy tábla létrehozásának folyamatát. Mivel a mezõnevek és adattí-
pusok beírásával kezdjük a munkát, nézzük meg elõtte részletesen,
hogy melyik adattípushoz milyen további szabályozásokat tehe-
tünk. A következõkben felsoroljuk az összes ilyen szabályozási le-
hetõséget, természetesen nem mindegyik adattípusnál lehet mind-
egyiket állítani. Mindig csak azok a lehetõségek jelennek meg,
amelyek az adott típushoz használhatók. Ahhoz, hogy ezeket a
szabályozásokat használni tudjuk, kattintsunk bele az adattípust
tartalmazó cellába, majd lent, az Általános fülön már látjuk is azo-
kat a lehetõségeket, amelyek megfelelnek az adattípusnak. Az álta-
lános fül mellett látunk még egy Megjelenítés fület is, erre kattint-
va Szöveg, Szám és Igen/Nem adattípusoknál tovább szabályoz-
hatjuk a mezõ megjelenését. Ezzel majd késõbb foglalkozunk. Ösz-
szefoglalva tehát a mezõtulajdonságok olyan jellemzõk, melyekkel
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tovább pontosítható, hogyan lehet a mezõkben tárolni, beírni és
megjeleníteni az adatokat. A beállítható tulajdonságok a mezõ
adattípusától függnek. Most már tényleg vegyük sorra õket:
Mezõméret

Szöveg esetén a mezõbe írható karakterek maximális számát ál-
líthatjuk be, de legfeljebb 255 lehet. Szám esetén pedig a tárolás
méretét szabályozhatjuk (Bájt, Egész, Hosszú egész, Egyszeres,
Dupla, Decimális vagy Többszörözési azonosító), Számláló tí-
pusnál Hosszú egész és Többszörözési azonosító lehet.

Formátum
A  mezõ  megjelenését  szabályozhatjuk  a  képernyõn  Szám,
Dátum/Idõ, Pénznem, Számláló és Igen/Nem adattípusok ese-
tén.  Pontosan  úgy  mûködik,  mint  a  Microsoft  Excel  program-
ban, amit már áttekintettünk.

Beviteli maszk
Egy mintát adhatunk meg, de csak Szöveg vagy Dátum/Idõ
típusú adatokra. Ehhez kattintsunk a mezõbe, majd a jobbra
megjelenõ kis gombra, melyen három pontot látunk. A felbuk-
kanó panelen választhatunk az elõre elkészített, beépített
minták közül majd kattintsunk a Befejezés gombra. Ha nem
felel meg az elvárásainknak egyik sem, akkor válasszuk ki va-
lamelyiket (lehetõleg azt, amelyik legjobban hasonlít arra,
amilyet szeretnénk), majd a Tovább gombra kattintva átala-
kíthatjuk a mintát. Miután mindent megadtunk, kattintsunk a
Befejezés gombra. Azt is megtehetjük (csak óvatosan), hogy a
beépített minták listáját szerkesztjük, azaz átalakíthatjuk, tö-
rölhetünk a minták közül illetve általunk készített új mintát is
felvehetünk a minták közé. Ehhez kattintsunk a Lista szer-
kesztése gombra. A megjelenõ panelen ûrlapszerûen lapoz-
gathatjuk a mintákat, módosíthatjuk, illetve az utolsó lista-
elem után újat definiálhatunk.

Cím
Egy Ûrlapon használt mezõ felirata, ha nem adjuk meg, akkor a
mezõnév lesz a felirat

Alapértelmezett érték
Új rekordok esetén automatikusan ez az érték kerül a mezõbe.
Beírhatunk a mezõbe adatot, vagy belekattintunk és a jobbra
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megjelenõ három pontra kattintva a felbukkanó panelen vá-
laszthatunk a beépített függvények, állandók és operátorok kö-
zül, azaz akár egy képletet is szerkeszthetünk (lásd késõbb),
ilyenkor a számított eredmény lesz ez az érték.

Érvényességi szabály
A mezõbe írható értékeket korlátozó kifejezés, amit vagy be-
írunk, vagy az elõzõ pontba leírtak szerint szerkesztünk.

Érvényesítési szöveg
Tiltott értékek megadásakor megjelenõ hibajelzés, azaz, ha nem
megfelelõ a beírt adat (ellentmond az érvényességi szabálynak),
az itt megadott szöveg jelenik meg adatfeltöltéskor.

Kötelezõ
Kötelezõ adatot megadni a mezõben, vagy sem. Ha Igenre állít-
juk, akkor addig nem enged tovább a rendszer, még be nem
írunk valamit ebbe a mezõbe.

Nulla hosszúság engedélyezése
Nulla hosszúságú karakterlánc engedélyezése a mezõben. A
nulla hosszúságú karaktersorozat egy karaktert nem tartalmazó
karaktersorozat. A nulla hosszúságú karaktersorozatot annak
jelzésére használjuk, hogy egy mezõ szándékosan nem tartal-
maz értéket. Bevitele két idézõjel beírásával történik, amelyek
között nincs szóköz ("").

Indexelt
Engedélyezi vagy tiltja az indexelést. Ha engedélyezzük, akkor
két eset lehetséges: lehet azonos vagy sem. Ha tehát indexelt, de
nem lehet azonos, akkor a mezõbe tilos azonos értékeket írni.

Unicode-tömörítés
Unicode tömörítés engedélyezése ennél a mezõnél. A Micro-
soft Access 2000 és az újabb verziók az Unicode (Unicode:
Az Unicode Consortium által kifejlesztett karakterkódolási
szabvány. Mivel az Unicode egy karaktert több bájton tárol,
lehetõvé teszi a világ majdnem összes írott nyelvének egyet-
len karakterkészleten történõ ábrázolását) karakterkódolási
eljárással ábrázolják a Szöveg, Feljegyzés, vagy
Hiperhivatkozás típusú mezõk adatait. Az Unicode minden
karaktert két bájton ábrázol, tehát a Szöveg, Feljegyzés és
Hiperhivatkozás típusú adatok tárolása több helyet igényel,
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mint az Access 97-ben vagy a korábbi verziókban, amelyek-
ben minden karakter egy bájtot vett igénybe. Az Unicode
karakterábrázolás e jellemzõjének ellensúlyozására és a tel-
jesítmény optimalizálására a Szöveg, Feljegyzés és
Hiperhivatkozás típusú mezõk Unicode-tömörítés (Unicode
Compression) tulajdonságát Igen értékre állíthatjuk. Ha a
mezõ Unicode-tömörítés tulajdonságának értéke Igen, a
rendszer minden olyan karaktert, amelynek elsõ bájtja 0 ér-
tékû, tároláskor tömörít, és kiolvasáskor visszaállít. Mivel a
latin betûs karakterek elsõ bájtja 0, az Unicode rendszerû
karakterábrázolás nincs hatással arra, hogy mennyi tároló-
terület szükséges a csak latin betûs karakterekbõl álló tömö-
rített adatok számára. Egyetlen mezõn belül az Unicode kó-
dolású karakterek tetszõleges kombinációja tárolható. Ha
azonban egy karakter elsõ bájtja nem 0, a karaktert a prog-
ram nem tömöríti. A Feljegyzés típusú mezõkben az adatok
tömörítésére csak akkor kerül sor, ha a tömörítés után az
adat  tárolásához  4096  bájtnyi  vagy  kevesebb  tárolóterület
szükséges. Ez azt eredményezi, hogy a Feljegyzés típusú
mezõk esetén elõfordulhat, hogy az egyik rekordban lesz tö-
mörítés, a másikban azonban nem.

IME-mód
A megfelelõ tulajdonságok beállításával szabályozhatjuk az IME
(Input Method Editor) mûködését a táblák egy-egy mezõjénél
vagy az ûrlapok egy-egy vezérlõeleménél. Az IME olyan prog-
ram, amely lehetõvé teszi kelet-ázsiai, azaz hagyományos kínai,
egyszerûsített kínai, japán vagy koreai szöveg begépelését azál-
tal, hogy a billentyûparancsokat összetett kelet-ázsiai karakte-
rekké alakítja. Az IME a rendszer számára a billentyûzetkiosztás
egy típusa. Az IME Mode tulajdonság valamennyi kelet-ázsiai
nyelvre vonatkozik, míg az IME Hold és az IME Sentence Mode
csak a japán nyelvre. Szöveg, Feljegyzés vagy Hiperhivatkozás
típusú mezõk esetén használható.

IME-mondatmód
Lásd elõzõ pontban leírtak, a mondatok visszaalakításának
módját szabályozhatjuk. Ezzel és az elõzõ ponttal nekünk nem
kell foglalkozni.
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Intelligens címkék
Ha bizonyos mûveletek elvégzését az intelligens címkékre bíz-
zuk, idõt takaríthatunk meg. A Microsoft Office XP részeként
bemutatott intelligens címkék leegyszerûsítik a leggyakoribb
Office feladatok végrehajtását, és ellenõrizhetõbbé teszik az au-
tomatikus szolgáltatásokat. A Microsoft Outlook névjegyalbu-
mának bõvítése egy új névvel például olyan mûvelet, amely
végrehajtható a Személynév intelligens címkével. Intelligens
címkéket elhelyezhetünk táblában vagy lekérdezésben, illetve
ûrlapok, jelentések vagy adatelérési lapok vezérlõelemeinél.
Kattintsunk tehát bele a mezõbe, majd a jobb oldalon megjelenõ
három pontra. A felbukkanó panelen válasszunk Intelligens
címkét (Dátum, Személynév). Ha például a Személynév címkét
adtuk meg, akkor az Adatlap nézetben (lásd késõbb) ezeknél a
mezõknél a jobb alsó sarokban egy kis lila háromszög jelenik
meg. Vigyük oda az egérkurzort, majd a felbukkanó kis i betût
tartalmazó körre kattintva egy legördülõ menübõl kiválaszthat-
juk a megfelelõ mûveletet, amit ezzel az Intelligens címkével vé-
gezhetünk (Levél küldése, Találkozó ütemezése, Névjegykártya
megnyitása, Hozzáadás a névjegyalbumhoz). Dátum címke vá-
lasztás esetén két mûvelet jelenik meg, Találkozó ütemezése il-
letve Saját naptár megjelenítése. A További intelligens címkék
gombra kattintva a Microsoft honlapjáról újabb Intelligens cím-
kéket tölthetünk le.

Tizedes helyek
A Tizedeshelyek tulajdonság alapértelmezett beállítása Automa-
tikus, de ezenkívül bármely 0 és 15 közötti érték megadható. Ha
az Automatikus beállítást választjuk, akkor a Pénznem, Rögzí-
tett, Szabványos, Százalék és Tudományos beállítású Formátum
tulajdonsággal rendelkezõ mezõk két tizedesjegyet jelenítenek
meg. A Tizedeshelyek tulajdonságnak nincs hatása, ha a Formá-
tum tulajdonság nincs beállítva.

Új érték
Számláló típusú mezõnél a számok generálásának módját ad-
hatjuk meg. Alapvetõen kétféle szabályozást alkalmazhatunk:
Növekvõ, vagy Véletlenszerû elõállítást. Alapesetben a számok
növekvõ sorrendben generálódnak.
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Végül lássuk, hogy mit szabályozhatunk a Megjelenítés fülre kat-
tintva, melyet már az elõzõekben említettünk.

A Szöveg, Szám vagy Igen/Nem mezõk számára alapértelmezé-
sû vezérlõelem típust adhatunk meg. A vezérlõ a grafikus fel-
használói felület objektuma (például szövegdoboz, jelölõnégy-
zet, görgetõsáv vagy parancsgomb), mellyel a felhasználók ve-
zérelhetik a programot. A vezérlõkkel adatokat vagy beállításo-
kat jeleníthetünk meg, mûveleteket hajthatunk végre, vagy
könnyebben kezelhetõvé tehetjük a felhasználói felületet. A Szö-
veg és Szám mezõknél az alapértelmezésû vezérlõelem típus be-
viteli mezõ, kombinált lista vagy lista (csak ûrlapoknál) lehet.
Az Igen/Nem mezõknél az alapértelmezésû vezérlõelem típus
jelölõnégyzet, beviteli mezõ vagy kombinált lista lehet. Miután
beállítottuk egy mezõ alapértelmezés szerinti vezérlõelem típu-
sát, a Microsoft Access ilyen típusú vezérlõelemben fogja meg-
jeleníteni a mezõ adatait a táblán alapuló adatelérési lapon.
Ezenkívül automatikusan ilyen típusú vezérlõelemet készít a
mezõ számára, amikor azt egy ûrlapra vagy jelentésre felveszik.
Az adatelérési lap az Access által közzétett weblap, amely egy
adatbázishoz kapcsolódik. Az adatelérési lapon megtekinthe-
tõk, bõvíthetõk, szerkeszthetõk és más módon kezelhetõk az
adatbázisban tárolt adatok. Az adatelérési lap tartalmazhat más
forrásokból (például Excelbõl) származó adatokat is.
Miután részletesen áttekintettük az adattípusokat és azok to-
vábbi szabályozási lehetõségeit, hozzunk létre egy egyszerû
adatbázist két táblával. Az adatbázisunk neve legyen Iskola, a
két tábla pedig Tanulók illetve Eredmények. Ha még nem in-
dítottuk el az Access 2003 programot, akkor tegyük meg, és ad-
juk az Iskola nevet a fájlnak (a fájl az adatbázis). Ha viszont már
benne vagyunk az Access programban, akkor kattintsunk a Fájl
menü Új parancsára, majd jobb oldalon válasszuk az Üres
adatbázis feliratot, adjuk meg a nevet, és kattintsunk a Létre-
hozás gombra. A két táblában a következõket fogjuk nyilván-
tartani: a Tanulók táblában az iskolába járó gyerekek általános
adatait, az Eredmények táblában pedig a gyerekek jegyeit, per-
sze nyilván a nevüket is, hiszen akkor nem látnánk, hogy kinek
a jegyeirõl van szó. A táblákat a következõ szintaktikai szabály
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alapján szokás megadni. Leírjuk a tábla nevét, majd melléje zá-
rójelben a mezõket vesszõvel elválasztva, az elsõdleges kulcsot
félkövér stílussal. Alája pedig oszlopszerûen a mezõneveket a
hozzájuk tartozó tudnivalókkal (megjegyzés, adattípus, méret,
stb.). Persze ezt nem kötelezõ megadni, olyankor mi határoz-
zuk meg a mezõhöz illõ adattípust, egyéb szabályozást. Néz-
zük a mi feladatunkat:

Tanulók (Azon, Név, Szül_idõ, Szül_hely, Anyja neve, Lakóhely,
Cím, Telefon, E-mail)

Azon szöveg
Név szöveg

Szül_idõ Dátum/Idõ
Szül_hely szöveg
Anyja neve szöveg
Lakóhely szöveg
Cím szöveg
Telefon szöveg
E-mail szöveg

Eredmények (Azon, Név, Magyar, Történelem, Matematika,
Földrajz, Biológia, Informatika, Testnevelés)

Azon szöveg
Név szöveg
Magyar szám
Történelem szám
Matematika szám
Földrajz szám
Biológia szám
Informatika szám
Testnevelés szám

Kattintsunk tehát a Tábla létrehozása Tervezõ nézetben felirat-
ra, majd a Mezõnevek oszlopban sorra írjuk be a mezõneveket,
mellette pedig az Adattípus oszlopban válasszuk ki a megfelelõ
adattípusokat. Az Azon mezõ kulcs mezõ, ezt be kell állítani.
Ehhez jelöljük ki az Azon sort úgy, hogy mellette, bal oldalon rá-
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kattintunk a kis szürke üres négyzetre. Ezt követõen fent, az
eszköztáron rákattintunk az Elsõdleges kulcs ikonra (a kis ké-
pen egy kulcs látható). Ennek hatására most már egy kis kulcs
látható a sor elején. Levenni ugyanígy tudjuk a kulcsot, ha vélet-
lenül rossz mezõhöz tettük. Itt jegyzem meg, hogy a Tervezõ né-
zet (amiben most vagyunk) tulajdonképpen olyan, mint egy Ex-
cel tábla, sorokból és oszlopokból áll, így pontosan olyan mûve-
leteket lehet a sorokkal (rekordokkal) végezni, mint Excelben.
Lehet tehát sorokat törölni, beszúrni, kivágni illetve másolni.
Mint bármely Windows alkalmazásban, a helyi menük most is
nagy segítséget nyújtanak. Jelöljünk ki egy, vagy több sort, majd
kérjünk felette helyi menüt, és máris választhatunk, hogy mit
akarunk csinálni a sorokkal. Beszúrás esetén annyi sort szúr be
föléje, ahányat kijelöltünk. A mezõk sorrendjét is könnyen meg-
változtathatjuk, jelöljük ki valamelyik sort (rákattintunk bal ol-
dalon a szürke kis négyzetre), majd az egérrel húzzuk a megfe-
lelõ helyre fel, vagy le. Ha valamilyen oknál fogva egy táblában
több mezõ is kulcs, akkor jelöljük ki ezeket (ha nem egymás alatt
vannak, akkor a CTRL billentyû lenyomva tartása mellet kattint-
sunk az egérrel a sorkijelölõ kis négyzetekre), majd kattintsunk
az eszköztáron a kulcs ikonra. Természetesen, ha egymás alatt
vannak a mezõk, akkor az egérrel jelöljük ki közülük a felsõt, és
húzzuk lefelé az egeret (ezek a szokásos mûveletek a Windows
alkalmazásokban). A Szül_idõ mezõhöz válasszunk Rövid dá-
tum formátumot a tanult módon, a Telefon mezõhöz pedig egy
Beviteli maszkot, itt van beépített telefonszám maszk, ez pont jó
lesz nekünk. Elõtte figyelmeztet minket, hogy mentsük a táblát.
Tegyük meg, adjuk a Tanulók nevet a táblának. A Név mezõt le-
gyen kötelezõ kitölteni. Az Azon mezõnek is állítsunk be masz-
kot, mely legyen a következõ: T00, ami azt jelenti, hogy a rend-
szer automatikusan beírja a nagy T betût, a két nullával pedig je-
leztük, hogy két számjegyet írhatunk. Ehhez kattintsunk a Bevi-
teli maszk mezõbe, majd jobbra, mellette a három pontra. Men-
teni kell a táblát, utána a megjelenõ panelen kattintsunk a Lista
szerkesztése feliratra, majd lent, a kis fekete háromszög plusz
csillag gombra kattintva az utolsó minta maszk után egy üresre
állhatunk, és megtervezzük a saját beviteli maszkunkat. A Le-
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írás mezõbe adjunk neki nevet, mondjuk azt, hogy Tanuló azono-
sító, a Beviteli maszk mezõbe írjuk be, hogy T00, a Helyõrzõ
mezõbe kattintva fogadjuk el az alulvonás karaktert, a Minta-
adat mezõbe kattintva írjunk két nullát (persze az fog megjelen-
ni, hogy T00) és a Maszktípus mezõben megint csak fogadjuk el
a Szöveg/Kötetlen lehetõséget. Végezetül kattintsunk jobbra, a
Bezárás gombra, így a mi maszkunk is bekerül a minták közé,
melyet legközelebb is felhasználhatunk. Most válasszuk ki a
minták közül a miénket, azaz, amit most készítettünk el, kattint-
sunk végig a Tovább gombra, utoljára pedig a Befejezés gomb-
ra. Az adatfeltöltés során csak a számjegyeket kell beírnunk (két
számjegyet írjunk, tehát 01, 02, ... stb.) a T betût nem. Azt a rend-
szer automatikusan beírja a maszk miatt! Miután készen va-
gyunk, menjünk át Adatlap nézetre, hogy fel tudjuk tölteni a
táblát. Ehhez kattintsunk a Nézet menü Adatlap nézet paran-
csára, vagy az eszköztáron a bal szélsõ ikonra (Nézet ikon).
Alapesetben pont az Adatlap nézet van beállítva, így ez a leg-
gyorsabb megoldás. A feltöltéskor a cellák között a TAB billen-
tyûvel, a kurzor billentyûkkel illetve az egérrel közlekedhetünk.
Az Azon és a Telefon mezõkben szépen látszik a maszk (minta),
így csak úgy, és annyi számjegyet írhatunk, amennyit a maszk
tartalmaz (így a telefonszámok is egységesek lesznek). A Név
mezõt kötelezõ kitölteni, tehát addig nem mehetünk tovább,
míg ebbe a mezõbe nem írunk valamit. Legyenek a mintaadatok
a következõk:

Azon
T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07
Név
Zsuzsa, Péter, Judit, Tamás, Mari, Zsuzsa, Dani
Szül_idõ
1991.02.14, 1991.05.23, 1992.11.20, 1991.07.22, 1992.09.10,
1991.04.12, 1992.12.17
Szül_hely
Szekszárd, Pécs, Szekszárd, Pécs, Szekszárd, Pécs, Szekszárd
Anyja neve
Éva, Ildikó, Mária, Éva, Tünde, Márta, Zsuzsa
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Lakóhely
Tolna, Paks, Tolna, Szekszárd, Tolna, Paks, Tolna
Cím
Kossuth u. 2., Petõfi-tér 4., Sport u. 14., Fõ u. 1., Mogyoró u. 16.,
Rákóczi u. 16., Víztorony u. 7.
Telefon
743452244, 752453366, Üres, 742451789, 742251177, Üres,
742556777
E-mail
Üres, peter@valami.hu, Üres, tamas@balaton.com, mari@vala-
mi.hu, zsuzsa@frimail.com, Üres

Mivel nem fértek el az oldalon egy táblázatban az adatok, így
balról jobbra, vesszõvel elválasztva adtam meg a feltöltendõ
adatokat,  ugyanígy  írjuk  be  a  mezõ  értékeket.  Ahová  azt  ír-
tam, hogy üres, ott a mezõ nincs kitöltve. Beíráskor elõfordul-
hat, hogy egy mezõben nem fér el az adat, így nem látszik ren-
desen. Ugyanúgy, mint Excelben, kattintsunk duplán a mezõ-
nevek közötti elválasztó rácsvonalon fent a fejlécsorban, és
máris automatikusan a legszélesebb bejegyzéshez igazodik az
oszlopszélesség. Ha végeztünk az adatfeltöltéssel, zárjuk be a
táblát a Fájl menü Bezárás parancsával, vagy jobbra fent, az
alsó x-el (Bezárás gombbal). Ha kérdezi, hogy mentse-e, akkor
ezt engedjük neki.
Ezután nekiláthatunk a második táblázatunknak, kattintsunk is-
mét duplán a Tábla létrehozása Tervezõ nézetben feliratra, és
máris kezdhetjük ennek a táblának a szerkezetét kialakítani. Itt
említeném meg, hogy ugyanezt elérhetjük úgy is, hogy a Beszú-
rás menü Tábla parancsára kattintva, a megjelenõ kis ablakban
válasszuk a Tervezõ nézet lehetõséget, majd kattintsunk az OK
gombra. A tanult módon írjuk be a mezõneveket és válasszuk ki
hozzájuk az adattípusokat. Ne felejtsük el az Azon mezõhöz ki-
választani az általunk elkészített maszkot! Ha ezzel is készen
vagyunk, akkor zárjuk be, és mentsük le Eredmények néven
(bár ezt már a maszk készítése elõtt meg kellett tennünk). Jó ta-
nácsként megemlítem, hogy egy táblázatban a mezõnevek és
adattípusok definiálása után azonnal jelöljük ki a kulcsot (eset-
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leg kulcsokat), mert ha nincs kulcs, mentéskor õ akar kulcsot ad-
ni, tehát jobb, ha ezt megelõzzük. Ha több kulcsot akarunk meg-
adni, akkor jelöljük ki a megfelelõ mezõket és ezután kattint-
sunk az eszköztáron a kulcs ikonra. Nagyon ritkán elõfordulhat
az is, hogy nem akarunk kulcsot, ilyenkor, ha rákérdez (Akar
most egy elsõdleges kulcsot létrehozni?), válasszuk a Nem gombot.
Mivel ebben a táblában két mezõ is van, mely megegyezik a Ta-
nulók táblában lévõkkel, ezért az Eredmény tábla adatfeltölté-
sét egyszerûsíthetjük a következõképpen. Nyissuk meg a már
feltöltött Tanulók táblánkat (dupla kattintással, Helyi menüvel
vagy az Eszköztár Megnyitás parancsával). Jelöljük ki az Azon
és a Név oszlopokat úgy, hogy az Azon mezõnévre kattintunk a
fejlécben, majd az egérgomb lenyomva tartása mellett jobbra
húzzuk az egeret a Név mezõre, végül felengedjük az egérgom-
bot. Vegyük észre, hogy amikor a mezõnévre visszük az egér-
kurzort, egy lefelé mutató fekete nyíl lesz belõle! Miután kijelöl-
tük ezt a két oszlopot, kattintsunk az eszköztáron a Másolás
ikonra (vagy Helyi menü Másolás parancs, vagy Szerkesztés
menü Másolás parancs) és zárjuk be ezt a táblát.
Nyissuk meg az Eredmények táblát, jelöljük ki ugyanezt a
két oszlopot, és kattintsunk az Eszköztár Beillesztés paran-
csára. Felbukkan egy információs panel, mely tájékoztat,
hogy valahány rekordot be fog illeszteni, kattintsunk az
Igen gombra. Így megspóroltuk ezeknek az adatoknak a be-
írását, ezt az eljárást mindig megtehetjük, ha ugyanazok az
oszlopok szerepelnek különbözõ táblázatokban. természete-
sen a többi adatot kézzel be kell írnunk. Íme az Eredmények
tábla minta adatai:
Azon
T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07
Név
Zsuzsa, Péter, Judit, Tamás, Mari, Zsuzsa, Dani
Magyar
4, 5, 2, 3, 4, 5, 2
Történelem
3, 4, 4, 3, 5, 5, 2
Matematika
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3, 2, 2, 4, 5, 3, 2
Földrajz
4, 5, 3, 4, 2, 5, 5
Biológia
4, 5, 3, 4, 5, 5, 5
Informatika
4, 5, 2, 3, 4, 4, 5
Testnevelés
5, 4, 4, 5, 5, 5, 5
Vigyázat, most, mint az látszik is, a tantárgyak jegyeit lefelé kell
beírni ebben a sorrendben, hiszen a minta adatokban egy-egy
tantárgy jegyei vannak felsorolva, de világos, hogy egy tanuló
minden tantárgyból csak egy jegyet kap mondjuk az év végi bi-
zonyítványában! Miután beírtuk a hiányzó adatokat, zárjuk be a
táblát, nyilván mentsük a változást.

Készen van és fel is van töltve ennek az egyszerû adatbázisnak
mindkét táblája, de még nem végeztünk. Általában, ha több táb-
lánk van egy adatbázisban, azokat össze kell kapcsolnunk. Erre
azért van szükség, mert a késõbbiekben különbözõ lekérdezéseket
fogunk készíteni a táblákból, és vannak olyan esetek, amikor a le-
kérdezésbe több táblából kell kiszûrni adatokat. Ha nem lennének
helyesen összekapcsolva a táblák, a rendszer hamis eredményeket
adna, ezért igen fontos az összekapcsolás. Egy komoly, több táblás
adatbázis összekapcsolása nehéz feladat, ezt az adatbázis tervezõ-
je teszi meg, nem nekünk kell kitalálni a kapcsolatokat. Komoly
adatbázisokat jól felkészült szakemberek terveznek, ez nem ennek
a könyvnek a feladata. Mi mások által helyesen megtervezett adat-
bázisokat létrehozunk, módosítunk, lekérdezéseket, ûrlapokat és
jelentéseket hozunk létre. Nagyon egyszerû adatbázisokat persze
mi is tervezhetünk, lásd a mostani feladat, itt a kapcsolatokat is ne-
künk kell beállítani, ami most nem nehéz. Két táblánk van, rögtön
láthatjuk, hogy a tanulók azonosítója játszik központi szerepet az
adatbázisunkban, ezért a két táblát az Azon mezõ segítségével kell
összekapcsolnunk. Általában is igaz, hogy táblákat a kulcsmezõk-
kel szokás összekötni. Nézzük tehát, hogy ezt miképpen tegyük.
Kattintsunk az Eszközök menü Kapcsolatok parancsára, majd a
felbukkanó panelen látjuk az adatbázisban lévõ táblázatokat (most
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kettõt) illetve, ha már vannak, akkor a Lekérdezések fülön a létezõ
lekérdezéseket. Válasszuk ki azokat a táblázatokat illetve lekérde-
zéseket (a CTRL billentyû lenyomva tartása mellett), amelyeket ösz-
sze szeretnénk kapcsolni és kattintsunk a Hozzáadás gombra. Ha
már van lekérdezésünk is az adatbázisban, célszerû a Mindkettõ
fülre kattintani, így könnyebben tudunk válogatni a táblák és lekér-
dezések között. Ezután kattintsunk a Bezárás gombra, és jöhet az
összekapcsolás. A képernyõn most látjuk a hozzáadott táblákat, je-
len esetben a Tanulók és az Eredmények táblákat. Amennyiben nem
látszanak rendesen a mezõnevek, növeljük meg a táblák ablakainak
méretét úgy, hogy az egérrel megfogjuk a szélét vagy sarkát, és húz-
zuk addig, míg megfelelõ méretû nem lesz. A táblákat a címkéjük-
nél fogva vihetjük is a képernyõn. Az is jól látszik, hogy a kulcsme-
zõk félkövér betûstílussal vannak kiemelve. Az összekapcsolás a
gyakorlatban igen egyszerû (a megtervezés a nehéz), ehhez vigyük
az egérkurzort az egyik tábla összekapcsolandó mezõje fölé, majd
az egérgomb lenyomva tartásával húzzuk az egeret a másik tábla
összekapcsolandó mezõje fölé és engedjük el az egér gombját. Most
elõugrik a  Kapcsolatok szerkesztése ablak, ahol különbözõ beállí-
tásokat tehetünk, ha akarunk. A kapcsolatok tehát igen fontosak,
ezért idõzzünk el egy kicsit, és tekintsünk át néhány fontos ide tar-
tozó fogalmat.
Kapcsolatok:
Az adatbázisábrán a táblák között kapcsolatokat hozhatunk létre,
így jelezve, hogy az egyik tábla oszlopai hogyan kapcsolódnak a
másik tábla oszlopaihoz.
A táblakapcsolat fogalma - a relációs adatbázisokban a kapcsolatok
lehetõvé teszik hogy elkerüljük a redundáns adatok tárolását. Ha
könyvekkel kapcsolatos adatok nyomon követésére szolgáló adat-
bázist tervezünk, valószínûleg létrehozunk egy könyvek nevû táb-
lát, amely az egyes könyvek legfontosabb adatait tárolja, így a cí-
met, a kiadás dátumát és a kiadót. Felmerülhet, hogy a kiadóról to-
vábbi adatok is szükségesek, például a telefonszám, a cím és az irá-
nyítószám. Ha ezeket az adatokat is a könyvek táblában tárolnánk,
a kiadók minden könyvénél megismétlõdnének. Ebben az esetben
helyesebb, ha a kiadók adatait csak egyszer, egy különálló, példá-
ul kiadók nevû táblában tároljuk. Ekkor a könyvek táblában egy
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mutatót kell elhelyezni, amely a kiadók tábla megfelelõ bejegyzé-
sére mutat. Az adatok összehangoltságának biztosítására érvénye-
sítenünk kell a hivatkozási integritást a könyvek és a kiadók tábla
között. A hivatkozási integritás segít abban, hogy az egyik tábla
adatai megfeleljenek egy kapcsolódó másik tábla adatainak. Példá-
ul a könyvek tábla minden címének a kiadók táblában lévõ adott
kiadóval kell kapcsolatban állnia. Az adatbázisba nem vehetõ fel
olyan kiadó könyvcíme, amely nem létezik az adatbázisban.
A táblakapcsolatok típusai - a kapcsolat a kulcsoszlopok egyezõ ada-
tai alapján mûködik, ezek az oszlopok általában azonos nevûek
mindkét táblában. A legtöbb esetben a kapcsolatnál az egyik tábla
elsõdleges kulcsa (amely az egyes sorok egyedi azonosítója) és a
másik tábla idegen kulcsának bejegyzése egyezik. Például a forga-
lom úgy hozható összefüggésbe egy adott könyvcímmel, hogy
kapcsolatot létesítünk a könyvek tábla címazonosító oszlopa (el-
sõdleges kulcs) és a forgalom tábla címazonosító oszlopa (idegen
kulcs) között. A táblák közötti kapcsolatok három típusát külön-
böztetjük meg. A létrehozott kapcsolat típusa az összefüggésben
lévõ oszlopok definiálásának módjától függ.

Egy-a-többhöz kapcsolatok
Az egy-a-többhöz a leggyakrabban használt kapcsolattípus. En-
nél az A tábla tetszõleges sorához több sor tartozhat a B táblában,
de a B tábla egyes soraihoz csak egy-egy sor tartozhat az A táb-
lában. Például a kiadók és a könyvek tábla kapcsolat egy-a-több-
höz típusú: minden kiadó több könyvet is megjelentethet, de
minden könyvcím csak egyetlen kiadótól származhat.
Egy-a-többhöz kapcsolat akkor jön létre, ha a kapcsolt oszlopok
közül csak az egyik elsõdleges kulcs, illetve ha csak az egyik ren-
delkezik egyedi korlátozással. Az egy-a-többhöz kapcsolat el-
sõdleges kulcs oldalát a kulcs szimbólum jelöli. A kapcsolat ide-
gen kulcs oldalát a végtelen (fektetett nyolcas) szimbólum jelzi.
Több-a-többhöz kapcsolatok
A több-a-többhöz kapcsolatnál az A tábla tetszõleges sorához
több sor is tartozhat a B táblában, és megfordítva. Ez a fajta kap-
csolat úgy hozható létre, hogy definiálunk egy harmadik táblát,
az ún. illesztõtáblát, amelynek elsõdleges kulcsa az A tábla és a B
tábla idegen kulcsát tartalmazza. Például a szerzõk és a könyvek
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tábla több-a-többhöz kapcsolattal rendelkezik, ha egy-a-többhöz
kapcsolatot definiáltunk ezekbõl a táblákból a könyvszerzõk táb-
lához. A könyvszerzõk tábla elsõdleges kulcsa a szerzõazonosító
oszlop (a szerzõk tábla elsõdleges kulcsa) és a címazonosító osz-
lop (a könyvek tábla elsõdleges kulcsa) kombinációja.
Egy-az-egyhez kapcsolatok
Az egy-az-egyhez kapcsolatnál az A tábla tetszõleges sorához
kizárólag egyetlen sor tartozhat a B táblában, és megfordítva.
Egy-az-egyhez kapcsolat akkor jön létre, ha mindkét kapcsolt
oszlop elsõdleges kulcs, illetve ha mindkettõ egyedi korlátozás-
sal rendelkezik. Ez a fajta kapcsolat nem túl gyakori, mert az
ilyen módon kapcsolódó adatok egyetlen táblán belül is tárolha-
tók. Használatára a következõ esetekben kerülhet sor:

1) Sok oszlopból álló tábla felosztása.
2) Tábla adott részének elkülönítése biztonsági okokból.
3) Rövid ideig szükséges adatok tárolása, amelyek így egy-

szerûen eltávolíthatók a tábla törlésével.
4) A fõtábla részhalmazára érvényes adatok tárolása.

Az egy-az-egyhez kapcsolat elsõdleges kulcs oldalát a kulcs
szimbólum jelöli, a kapcsolat idegen kulcs oldalát szintén a
kulcs szimbólum jelzi.

A hivatkozási integritás fogalma - a hivatkozási integritás olyan sza-
bályok rendszere, amelyek biztosítják az összefüggésben álló táb-
lák sorai közötti kapcsolat érvényességét és a kapcsolódó adatok
véletlen törlésének vagy módosításának megakadályozását. A hi-
vatkozási integritás érvényesítésekor a következõ szabályokat kell
figyelembe venni:

A kapcsolódó tábla idegen kulcs oszlopába nem lehet olyan
értéket beírni, amely a kapcsolódó tábla elsõdleges kulcsá-
ban nem található meg. Az idegen kulcs oszlopba Null érték
bevihetõ. Például nem rendelhetünk munkát olyan alkalma-
zotthoz, aki nem szerepel az alkalmazottak táblában, de azt
jelezhetjük az alkalmazottak tábla munkaazonosító oszlopá-
ban a Null értékkel, hogy az adott alkalmazotthoz még nincs
munka rendelve.
Nem lehet az elsõdlegeskulcs-táblából olyan sorokat törölni,
amelyhez a kapcsolódó táblában sorok tartoznak. Nem törölhe-
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tünk például olyan sort a munkák táblából, amelyhez az alkal-
mazottak táblában alkalmazott van rendelve.
Nem lehet az elsõdleges táblában az elsõdleges kulcs értéket mó-
dosítani, ha az adott sorhoz kapcsolódó sorok tartoznak. Nem tö-
rölhetünk például az alkalmazottak táblából olyan alkalmazot-
tat, akihez a munkák táblában hozzárendelt munka tartozik.
A hivatkozási integritás akkor állítható be, ha a következõ felté-
telek mindegyike teljesül:

1) Az elsõdleges tábla megfelelõ oszlopa elsõdleges kulcs
vagy egyedi korlátozással rendelkezik.

2) A kapcsolódó oszlopok adattípusa és mérete azonos.
3) Mindkét tábla ugyanahhoz az adatbázishoz tartozik.

Kaszkádolt frissítés - jelöljük be a Hivatkozási integritás megõrzése,
majd a Kapcsolt mezõk kaszkádolt frissítése négyzetet, ha az el-
sõdleges tábla elsõdleges kulcsában lévõ érték megváltoztatásakor
automatikusan frissíteni szeretnénk a kapcsolódó tábla hozzá tar-
tozó értékeit is. Jelöljük be a Hivatkozási integritás megõrzése
négyzetet és töröljük a Kapcsolt mezõk kaszkádolt frissítése
négyzet jelölését, ha nem szeretnénk engedélyezni az elsõdleges
tábla elsõdleges kulcsában lévõ érték megváltoztatását azokban az
esetekben, amikor a kapcsolt táblában tartozik hozzá rekord.
Illesztés típusa - ha a Kapcsolatok ablakban meghatározzuk egy
kapcsolat típusát, ez nincs hatással magára a kapcsolatra, csupán
arra, hogy milyen legyen az illesztés típusa alapértelmezés szerint,
amikor a Microsoft Access adatbázisban a kapcsolódó táblák alap-
ján lekérdezést hozunk létre. A késõbbiekben az újabb lekérdezé-
sek elkészítésekor az alapértelmezést tetszés szerinti illesztési tí-
pusra változtathatjuk. Az illesztés egy tábla vagy lekérdezés egyik
mezõje és egy másik tábla vagy lekérdezés ugyanolyan adattípusú
mezõje közötti összefüggés. Az illesztés szabja meg az adatok kap-
csolatát. A nem egyezõ rekordok az illesztés típusától függõen ki-
zárhatók vagy felvehetõk az eredménylistára. Alapvetõen három
illesztés típus létezik:

Szoros illesztés - belsõ illesztés, azaz olyan illesztés, amelynél
két tábla rekordjai csak akkor kerülnek be egy lekérdezés ered-
ményhalmazába, ha az illesztett mezõk értékei kielégítik a meg-
adott feltételt. A lekérdezésekben olyan belsõ illesztés az alapér-
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telmezett, amelynél a rekordok csak akkor kerülnek az ered-
ményhalmazba, ha az illesztett mezõk értékei megegyeznek.
Bal oldali laza illesztés - olyan külsõ illesztés, amelyben az SQL-
utasításokat használó lekérdezés LEFT JOIN mûveletének bal
oldalán levõ tábla minden rekordja hozzáadódik a lekérdezés
eredményéhez, még akkor is, ha a jobb oldali táblában nincs az
illesztett mezõnek megfelelõ rekord.
Jobb oldali laza illesztés - olyan külsõ illesztés, amelynél a lekér-
dezés SQL-utasításában a RIGHT JOIN mûvelet jobb oldalán lé-
võ összes rekord bekerül a lekérdezés eredményébe, még akkor
is, ha bal oldali tábla illeszkedõ mezõjében nincs megfelelõ érték.

Térjünk vissza a mi adatbázisunkhoz, és az elõzõek tudatában néz-
zük meg tábláink kapcsolatát. Alapvetõen ez egy roppant kicsi
adatbázis, két kis táblázattal. Mi most a két tábla Azon mezõjét
kapcsoljuk össze, melyek teljesen megegyeznek, ezért egy-az-egy-
hez kapcsolatot definiálunk, ami nem nagyon használatos. De ha
belegondolunk, ennél a feladatnál nem tehetünk mást, hiszen a ta-
nulókat egyértelmûen beazonosítja az Azon mezõ, így minden
azonosítóhoz csak egy tanuló tartozhat, és visszafelé is, azaz, min-
den tanulót (rekordot) egy, és csakis egy azonosító határoz meg.
Ezen az sem változtat, hogy van a tanulók között azonos nevû
(Zsuzsa), de ezek különbözõ tanulók, hiszen a többi adatuk (pl.
anyja neve) más. Valójában csak azért készítettünk két táblát, mert
túl széles lenne a táblázat, ha egyet definiálnánk (a tanuló adatai,
8-12 tantárgy, átlagok, stb.). Tehát nyissuk meg a kapcsolatok abla-
kot (eszköztáron Kapcsolatok ikon vagy Eszközök menü Kapcso-
latok parancs), adjuk hozzá mindkét táblánkat (dupla kattintások-
kal is megtehetjük), majd kattintsunk a Bezárás gombra a Tábla
megjelenítése panelen. Vigyük az egérkurzort a Tanulók tábla
Azon mezõje fölé, majd az egérgomb lenyomva tartása mellet húz-
zuk az egérkurzort az Eredmények tábla Azon mezõje fölé, végül
engedjük fel az egér gombját. Jelöljük be a Hivatkozási integritás
megõrzése és a Kapcsolt mezõk kaszkádolt frissítése lehetõségeket, majd
kattintsunk az OK gombra, végül zárjuk be a Kapcsolatok ablakot
és mentsük a változást. Ha ezek után megnyitjuk bármelyik táblát,
észrevehetjük, hogy bal oldalon az Azon mezõ elõtt keletkezett
egy új oszlop, melyben plusz (+) jeleket látunk. Ezekre kattintva le-
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nyílik egy kis tábla, amely mutatja az adott rekordhoz tartozó má-
sik táblabeli adatokat. Ez egy nagyon jó szolgáltatás, segíti áttekin-
teni az adatbázisunk tábláit és kapcsolatait. A plusz jelre kattintás
után egy mínusz (-) jel látszik, erre kattintva pedig visszazáródik
az elõzõleg lenyílt altábla.

Tábla létrehozása adatok beírásával
Ha ezt a lehetõséget választjuk táblázatok létrehozásához, akkor

egybõl az adatbeírással kezdhetjük a munkát. Ilyenkor a megjelenõ
ablakban egy rácsos táblázatot látunk, az oszlopfejlécek (mezõne-
vek) rendre Mezõ1, Mezõ2, Mezõ3, ..., Mezõ10, melyeket természe-
tesen a végén módosíthatunk. Nos írjuk be a megfelelõ adatokat, a
munka során most is a kurzorbillentyûkkel, vagy a TAB billentyû-
vel vagy pedig az egérrel mozoghatunk a cellák között. Miután fel-
töltöttük a táblát, térjünk át Tervezõ nézetre (az eszköztár Tervezõ
nézet ikon, vagy Nézet menü Tervezõ nézet parancs), hogy át tud-
juk írni a mezõneveket, illetve az elõzõekben leírtak szerint be tud-
juk állítani  az  adattípusokat  és  ki  tudjuk jelölni  az  elsõdleges  kul-
csot (kulcsokat), ha kell. Természetesen ugyanúgy definiálhatunk
kapcsolatokat a táblák között, mint ha tervezõ nézetben hoztuk vol-
na létre a táblákat. Gyakorlatilag itt csak arról van szó, hogy elõbb
töltjük fel adatokkal a táblát, és utána alakítjuk ki a típusokat és kul-
csokat illetve mezõneveket. Arra is lehetõségünk van, hogy az
Accessre bízzuk az adattípusok megadását! Az adatfeltöltés után
egyszerûen mentsük a táblát, a rendszer a felesleges oszlopokat és
sorokat kitörli, elemzi a beírt adatainkat, és ha megfelelõen írtuk be
az adatokat, hozzárendeli a megfelelõ adattípust. Természetesen a
mezõket nem tudja helyettünk elnevezni, és a részletesebb beállítá-
sokat sem tudja elvégezni (formátum, maszk, stb.), de azért ez is egy
hasznos szolgáltatása a programnak.
Tábla létrehozása varázsló segítségével

Kezdõknek talán a leg kedveltebb megoldás, mert egy kérdés soro-
zattal végigvezet minket az Access egy folyamaton, ahol a megfelelõ
választásokkal elkészíti helyettünk a táblát. A felbukkanó panelen
mindenfélét választhatunk, majd a Tovább gombra kattintva jön a
következõ ablak, ahol megint választhatunk, és így tovább, a végén
pedig a Befejezés gombra kattintva elkészül a választásainknak meg-
felelõ táblázat. Persze az így elkészült táblázatot is szerkeszthetjük
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utólag, ha áttérünk Tervezõ nézetre. Az elõzõekben leírtak szerint
most is mindenfélét megváltoztathatunk, ha akarunk (mezõnevek,
formátumok, adattípusok, maszkok, ...).
Tábla létrehozása importálással

Ez számunkra a leg kedvezõbb megoldás, mert ilyenkor nem ne-
künk kell a táblázatot megtervezni és feltölteni, hanem egy elõre el-
készített táblázatot hozunk be az adatbázisunkba. Ehhez kattintsunk
a Fájl menü Külsõ adatok átvétele almenüjének Importálás paran-
csára. A felbukkanó Importálás ablakban keressük meg ezt a bizonyos
kész táblázatot a számítógépünkön (tallózzunk a mappáink között,
esetleg váltsunk meghajtót), ha megtaláltuk, válasszuk ki és kattint-
sunk az Importálás gombra, jobbra lent. Felhívom a figyelmet arra,
hogy alapesetben az Access a saját formátumában akar importálandó
objektumot keresni, de nekünk legtöbbször más formátumban van-
nak a táblázatok megadva (szövegfájl tabulátorral vagy pontosvesz-
szõvel elválasztva, Excel tábla, ...), ezért alul, a Fájltípus mezõben
nyissuk meg a nyíl segítségével a legördülõ menüt, és válasszuk ki a
megfelelõ típust, majd ezután keressük a táblázatot a gépünkön. Ter-
mészetesen, ha egy másik Access adatbázisból akarunk táblát behoz-
ni a mi adatbázisunkba, akkor nem kell a fájltípust átállítani. Ilyenkor
válasszuk ki ezt a bizonyos másik adatbázist, kattintsunk az Impor-
tálás gombra és a megjelenõ panelen látni fogjuk ennek az adatbázis-
nak az objektumait (táblák, lekérdezések, ûrlapok, jelentések, lapok,
makrók, modulok). Válasszuk ki ezek közül azt, amelyiket importál-
ni akarjuk (a CTRL billentyû lenyomva tartása mellett egyszerre töb-
bet is választhatunk), végül kattintsunk az OK gombra. Ha viszont
más típusú táblát szeretnénk importálni, akkor ki kell választani a
megfelelõ fájltípust (mondjuk Szöveg), tallózással keressük meg a
fájlt, majd kattintsunk az Importálás gombra. Szövegfájl esetén (ez a
leggyakoribb) elindul a Szövegimportáló varázsló, mely kérdésekkel
végigvezet az importálás folyamatán. Szokás szerint a választások
után a Tovább gombra kattintva kapjuk a következõ kérdést, a végén
pedig a Befejezés gomb segítségével fejezzük be az importálás folya-
matát. A munkát nagymértékben könnyíti, hogy a minta ablakban lát-
hatjuk a választásunk eredményét, így tudjuk, hogy most jól, vagy
rosszul választottunk. Általában igaz, hogy nyugodtan rábízhatjuk
magunkat az Accessre, fogadjuk el, amit õ felkínál választásnak, mert
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az legtöbbször jó, hiszen menet közben õ elemzi az importálandó ál-
lomány szerkezetét, és kiválasztja a legmegfelelõbb megoldást. Az el-
sõ kérdésnél azt kell eldöntenünk, hogy az importálandó állomány
határolt formátumú, vagy sem (a mezõk valamilyen határoló karak-
terrel vannak-e elválasztva, vagy sem). Az esetek döntõ többségében
határolt formátumúak az importálandó táblák, ennek megfelelõen
kattintsunk a Tovább gombra. A következõ panelen a határoló karak-
terek típusát kell megadnunk (tabulátor, vesszõ, pontosvesszõ, szó-
köz, esetleg egyéb karakter megadása). A minta ablakban rögtön lát-
juk is az állomány tagolását, ha ez rendezetlen, akkor nem jót válasz-
tottunk, ha viszont oszlopszerûen rendezett, akkor megfelelõ a vá-
lasztásunk. Itt van még egy fontos dolog, amit el kell dönteni a min-
ta alapján. Az esetek nagy részében a megadott táblában benne van-
nak az oszlopfejlécek (mezõnevek) is, így be kell jelölnünk lent, Az el-
sõ sor tartalmazza a mezõneveket lehetõséget. Természetesen, ha az
importálandó állományban nincsenek benne a mezõnevek, akkor ezt
a kis négyzetet hagyjuk üresen. A Tovább gombra kattintva azt állít-
hatjuk be, hogy az importálandó tábla hova kerüljön, egy új táblába,
vagy pedig egy meglévõbe. Legtöbbször egy új táblába importálunk,
válasszuk ezt és kattintsunk a Tovább gombra. Ennél a lépésnél beál-
líthatjuk minden mezõ adattípusát, de ha ezt nem tesszük, az sem baj,
hiszen az importálás után a tervezõ nézetben ugyanúgy megtehetjük.
Menjünk tovább, most az elsõdleges kulcsot állíthatjuk be. Három le-
hetõség közül választhatunk: Az Access adjon elsõdleges kulcsot a táblá-
hoz; Magam választom ki és Ne legyen elsõdleges kulcs. Itt értelemszerû-
en azt válasszuk, amit a feladat kér, illetve amit az importálandó állo-
mány megkövetel. Ha az importálandó állományban van elsõdleges
kulcs, akkor a Magam választom ki üres mezõbe kattintva, a legör-
dülõ menübõl válasszuk ki azt a mezõt, ami az elsõdleges kulcs. Ha
nem tudjuk, hogy van-e kulcs az állományban, akkor válasszuk a Ne
legyen kulcs lehetõséget, ez nem nagy baj, hiszen az importálás után
a Tervezõ nézetben bármikor létrehozhatunk utólag is elsõdleges
kulcs mezõt, illetve kijelölhetünk kulcsnak egy vagy több mezõt. Ha
biztosan tudjuk, hogy nincs kulcs az importálandó állományban, de
kell, akkor válasszuk Az Access adjon elsõdleges kulcsot a táblához
megoldást. Balra lent van még egy gombunk, a Speciális gomb. Erre
kattintva megjelenik az Import specifikáció ablak, ahol különbözõ to-
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vábbi szabályozásokat adhatunk meg az importálandó állománnyal
kapcsolatban. Ha nem muszáj, ezt ne piszkáljuk, de szükség esetén
állíthatunk Fájlformátumot (Határolt, Rögzített), Mezõhatárolót, Szö-
vegjelölõt, Nyelvet, Kódlapot, Dátum Idõpont és Számformátumot,
Mezõnevet, Adattípust, Indexelést illetve kihagyhatunk mezõket az
importálásból. Ha mégis állítottunk itt valamit, akkor kattintsunk az
OK gombra, ha nem, akkor a Mégse gombra. Ismét kattintsunk a To-
vább gombra és elérkeztünk az utolsó lépéshez. Adjunk nevet a táb-
lázatnak, vagy hagyjuk meg azt, amit felkínál. Ha szeretnénk a táblá-
zatunkat megvizsgáltatni a rendszerrel az importálás után, akkor je-
löljük be ezt a lehetõséget, végül kattintsunk a Befejezés gombra. Ha
egy Excel fájlt importálunk, hasonlóan kell eljárnunk, mint azt az
elõbbiekben ismertetett Szöveg fájl importálásakor tettük. Most elin-
dul a Táblázat importálása varázsló, mely végigvezet minket az im-
portálás menetén. Szintén látjuk a minta ablakban az importálandó
adatokat. Az elsõ ablakban arról dönthetünk, hogy a mezõneveket
tartalmazza-e az elsõ sor, vagy sem. A Tovább gombra kattintva az
elõzõekben leírt módon mehetünk végig az importálás folyamatán.
Tábla létrehozása csatolással

A csatolás segítségével külsõ forrásból származó táblát kapcsolha-
tunk az adatbázishoz, mely automatikusan követi a forrástábla válto-
zásait, illetve korlátozott mértékben lehetõvé teszi a forrástábla ada-
tainak módosítását. Kattintsunk a Fájl menü Külsõ adatok átvétele
almenü Csatolás parancsára, majd keressük meg gépünkön a csatol-
ni kívánt fájlt és kattintsunk a Csatolás gombra. A továbbiakban pon-
tosan úgy járjunk el, mint ahogyan azt az elõzõekben tettük. A csato-
lás során tehát az adatok nem kerülnek ténylegesen az adatbázisunk-
ban és az adatok mind az eredeti alkalmazásban, mind egy Access
fájlban is megtekinthetõk és szerkeszthetõk.
Mûveletek tábla rekordjaival

Miután feltöltöttük a táblánkat, a benne lévõ adatokat bármikor
módosíthatjuk. Nyissuk meg a módosítani kívánt táblát (dupla kat-
tintással vagy helyi menüvel) és a már beírt adatokat átírhatjuk vagy
törölhetjük. A sorokat (rekordokat) is törölhetjük, másolhatjuk illetve
áthelyezhetjük. Ezt legegyszerûbben úgy tehetjük meg, hogy kijelöl-
jük a megfelelõ sort (sorokat), majd a kijelölt sor fölött helyi menüt
kérünk, és kiválasztjuk a megfelelõ parancsot: Rekord törlése, Máso-
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lás, Kivágás. Új rekordot nagyon egyszerûen felvehetünk, kattint-
sunk bele az utolsó üres sor elsõ cellájába, és máris írhatunk.
Mûveletek táblákkal

A táblákkal is elvégezhetjük a szokásos alapmûveleteket: Átne-
vezés, Másolás, Beillesztés illetve Törlés. Kérjünk helyi menüt a
tábla felett, és a megjelenõ listából válasszuk a megfelelõ parancsot:
Megnyitás, Kivágás, Másolás, Mentés másként, Törlés illetve Átne-
vezés. Ezek nagyon egyszerûen használható mûveletek, válasszuk
tehát azt, amire szükségünk van és végezzük el. Ha például másol-
ni szeretnénk egy táblát, akkor jelöljük ki, kattintsunk az eszköztá-
ron a Másolás ikonra, majd ugyancsak az eszköztáron a Beillesztés
ikonra. Ezt követõen a megjelenõ panelen adjunk nevet a másolat
táblának, illetve megadhatjuk, hogy mit illesszen be a rendszer eb-
be az új táblába: Csak struktúra, Struktúra és adat vagy Adat hozzáfû-
zése meglévõ táblához. Ha a Mentés másként parancsot választjuk a
helyi menüben egy tábla felett, akkor a felbukkanó panelen adjunk
nevet a másolat objektumnak, az alatta lévõ mezõben a legördülõ
listából válasszuk ki a másolat objektum típusát: Tábla, Ûrlap, Jelen-
tés vagy Adatelérési lap. Fontos mûvelet még az Exportálás is, néz-
zük hogyan hajthatjuk végre. Jelöljük ki a táblát,  majd kérjünk fe-
lette helyi menüt és válasszuk az Exportálás parancsot. A megjele-
nõ ablakban válasszuk ki azt a meghajtót és mappát ahová expor-
tálni szeretnénk a táblát, majd a Fájlnév mezõbe adjunk neki nevet,
végül a Fájltípus mezõ legördülõ listájában állítsuk be azt a típust,
amibe exportáljuk a táblánkat:

dBASE III IV 5
Microsoft Excel 3 4 5-7 97-2003
HTML dokumentumok
LOTUS 1-2-3 WJ2 WK1 WK3
Paradox 3 4 5 7-8
Szövegfájlok
Microsoft Word körlevél, stb.
Az exportálás típusa attól függ, hogy utána mit szeretnénk csinál-

ni az exportált állománnyal, milyen programmal szeretnénk azt fel-
dolgozni, használni. Leggyakrabban Microsoft Excel illetve Szöveg-
fájl formátumban szoktunk exportálni, de természetesen bármi más-
ban is megtehetjük. Miután választottunk tehát fájltípust, kattintsunk
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az Exportálás gombra. Típustól függõen az exportálás azonnal végre-
hajtódik (pl. Microsoft Excel), de lehet, hogy egy varázsló vezet végig
az exportálás folyamatán, ahol néhány egyszerû kérdésre kell választ
adnunk (pl. Szövegfájl).

A gyakorlás érdekében hozzuk létre a következõ egyszerû adatbá-
zist. Az adatbázis neve konyvek legyen, és két táblából álljon: Kiadók
illetve Könyvek. Itt látható a táblák szerkezete és a hozzájuk tartozó
minta adatok. A tanultak alapján hozzuk létre és töltsük fel adatokkal
ezt az adatbázist.

Kiadók (Kiadó, Hely, Cím, Telefon, E-mail)
Kiadó szöveg
Hely szöveg
Cím szöveg
Telefon szöveg (Maszk: (00) 000-0000)
E-mail szöveg

Könyvek (ID, Kiadó, Cím, Szerzõ, Mûfaj, Új?)
ID szöveg (Maszk: K000)
Kiadó szöveg
Cím szöveg
Szerzõ szöveg
Mûfaj szöveg
Új? Igen/Nem

Minta adatok

Kiadók tábla:
Kiadó
Alexandra, Animus, Magvetõ, Móra, Szépirodalmi
Hely
Pécs, Budapest, Budapest, Budapest, Budapest
Cím
Üszögi-kiserdõ u. 1., Szerb Antal u. 22/a, Dankó u. 4-8., Váci út
19., Gyöngyvirág u. 41.
Telefon
72777100, 012008481, 012355520, 013204740, 012408256
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E-mail
online@alexandra.hu, info@animus.hu, magveto.kiado@lira.hu,
mora@mora.hu, szepirodalmi@freestart.hu

Könyvek tábla:
ID
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Kiadó
Móra, Móra, Animus, Magvetõ, Alexandra, Szépirodalmi, Szép-
irodalmi
Cím
Légy jó mindhalálig, Egri csillagok, Harry Potter, Sorstalanság,
A három testõr Afrikában, Tóték, Rokonok
Szerzõ
Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, J. K. Rowling, Kertész Imre,
Rejtõ Jenõ, Örkény István, Móricz Zsigmond
Mûfaj
Regény, Regény, Kaland, Dráma, Kaland, Dráma, Regény
Új?
Nem, Nem, Igen, Igen, Nem, Nem, Nem

Kapcsoljuk össze a táblákat úgy, hogy az elsõdleges tábla a Kiadók
tábla legyen. A Kiadók tábla Kiadó mezõjét kapcsoljuk össze a Köny-
vek tábla Kiadó mezõjével, így egy-a-többhöz kapcsolat jön létre. A
kapcsoltnál jelöljük be a Hivatkozási integritás megõrzése és a Kapcsolt
mezõk kaszkádolt frissítése lehetõségeket. Azért egy-a-többhöz kapcso-
lat, mert minden kiadó több könyvet is megjelentethet, de egy könyv
csak egy kiadóhoz tartozhat. Ez szépen látszik is, ha megnyitjuk a Ki-
adók táblát és az elsõ oszlopban lévõ plusz (+) jelekre kattintunk. A
legördülõ altáblában látható, hogy az adott kiadó mely könyvet, vagy
könyveket jelentette meg. A késõbbiekben ezzel az adatbázissal is
dolgozunk majd.

Lekérdezések

A lekérdezésekrõl már részletesen tanultunk Az adatbázis-kezelés
alapjai címû fejezetben. Most megnézzük, hogyan használhatjuk a le-
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kérdezéseket Microsoft Access 2003 környezetben. Szögezzük le új-
ból, hogy a lekérdezések segítségével egy vagy több tábla meghatáro-
zott feltételeknek megfelelõ adatait jeleníthetjük meg. A lekérdezés lé-
nyegében nem más, mint az adatok szûrésére és feldolgozására vo-
natkozó szabályrendszer, ezért a táblában szereplõ adatok változása
esetén a lekérdezés eredménye is módosul. A lekérdezések ered-
ményhalmazát (bizonyos megkötésekkel) a táblákhoz hasonlóan ke-
zelhetjük, ezért a lekérdezések nem csak táblákon, hanem más lekér-
dezések eredményhalmazán is alapulhatnak. A lekérdezésekkel több-
féleképpen tekinthetjük meg, módosíthatjuk és elemezhetjük az ada-
tokat, és rekordforrásként is használhatjuk azokat ûrlapokhoz, jelen-
tésekhez és adatelérési lapokhoz. Az adatelérési lap az Access által
közzétett weblap, amely egy adatbázishoz kapcsolódik. Az adateléré-
si lapon megtekinthetõk, bõvíthetõk, szerkeszthetõk és más módon
kezelhetõk az adatbázisban tárolt adatok. Az adatelérési lap tartal-
mazhat más forrásokból (például Excelbõl) származó adatokat is.

Kattintsunk bal oldalon az Objektumok listájában a Lekérdezések
feliratra, így jobb oldalon máris elkezdhetjük a munkát. Észrevehet-
jük, hogy lekérdezést kétféleképpen készíthetünk: Tervezõ nézetben
illetve Varázslóval. Mielõtt konkrét feladatokat készítenénk, nézzük
meg a lekérdezések típusait és funkcióit.

Választó lekérdezések - a választó lekérdezés a leggyakrabban
elõforduló lekérdezéstípus. Egy vagy több táblából hív le adatokat,
és az eredményt egy adatlapon jeleníti meg, ahol a rekordokat fris-
síteni lehet (bizonyos keretek között). A választó lekérdezés ezen-
kívül használható rekordok csoportosítására, valamint összegek,
átlagok és más jellemzõk kiszámítására.
Paraméteres lekérdezések - a paraméteres lekérdezés, végrehajtá-
sakor, a hozzá tartozó párbeszédpanelen kéri be a szükséges ada-
tokat, például a rekordok kikeresésének feltételeit vagy egy mezõ
leendõ értékét. Úgy is megtervezhetõ a lekérdezés, hogy egyszerre
több adatot, például két idõpontot kérjen be. Ezután a Microsoft
Access kikeresi az összes olyan rekordot, amely e két idõpont közé
esik. A paraméteres lekérdezések ûrlapok, jelentések és adatelérési
lapok alapjául is könnyen használhatók. Készíthetünk például ha-
vi jövedelemkimutatást paraméteres lekérdezés alapján. A jelentés
nyomtatásakor az Access egy párbeszédpanelen megkérdezi, hogy
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melyik hónap alapján szeretnénk a jelentést elkészíteni. Csak a
megfelelõ hónap nevét kell megadni, és a Microsoft Access ki-
nyomtatja a hozzá tartozó jelentést.
Kereszttáblás lekérdezések - a kereszttáblás lekérdezéssel szá-
mításokat végezhetünk az adatokon, és az adatokat elemzésük
megkönnyítése érdekében átszervezhetjük. A kereszttáblás lekér-
dezés összeget, átlagot, darabszámot és egyéb összegtípusokat
számít kétféle információ szerint csoportosított adatokra. A cso-
portosítás az adatlap bal oldalán, illetve elsõ sorában található
adatok szerint történik.
Módosító lekérdezések - a módosító lekérdezés több rekordot vál-
toztat meg egyetlen mûvelet során. A módosító lekérdezésnek
négy típusa van:

Törlõ lekérdezés - a törlõ lekérdezés egy rekordcsoportot töröl egy
vagy több táblából. Törölhetjük például a törlõ lekérdezéssel
azokat a termékeket, amelyek gyártása befejezõdött, vagy ame-
lyek iránt nincs kereslet. A törlõ lekérdezéssel csak teljes rekor-
dokat lehet törölni, a rekordok egyes mezõit nem. 
Frissítõ lekérdezés - a frissítõ lekérdezés globálisan változtatja
meg a rekordok egy csoportját egy vagy több táblában. Emelhet-
jük például a tejtermékek árát 10%-kal, vagy emelhetjük az azo-
nos munkakörben dolgozók fizetését. A frissítõ lekérdezéssel
már meglévõ táblák adatait lehet megváltoztatni.
Hozzáfûzõ lekérdezés - a hozzáfûzõ lekérdezés egy vagy több táb-
la rekordcsoportjait toldja más táblák végéhez. Vegyünk példá-
nak egy adatbázist, amely új vevõk adatait tartalmazza. Ahe-
lyett, hogy ezeket az adatokat mind újra beírnánk az adatbázi-
sunkba, egyszerûen hozzáfûzhetjük õket a Vevõk táblához.
Táblakészítõ lekérdezés - egy vagy több tábla adataiból új táblát
hoz létre. Segítségével olyan táblát is készíthetünk, amelyet más
Microsoft Access adatbázisba vagy régi adatokat tároló táblába
szeretnénk exportálni.

SQL lekérdezések - az SQL lekérdezés SQL utasításokból készül.
Az SQL nyelvet (Structured Query Language, strukturált lekérde-
zõnyelv) használhatjuk a relációs adatbázisok, mint például az
Access adatbázisok lekérdezésére, frissítésére és karbantartására.
Amikor Tervezõ nézetben lekérdezést hozunk létre, az Access fel-
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építi a megfelelõ SQL utasításokat. A lekérdezés Tervezõ nézeté-
ben, a tulajdonságlapon szereplõ tulajdonságok többségének van
egy-egy megfelelõje az SQL nézetben található záradékok és beál-
lítások között. Az SQL utasításokat bármikor megnézhetjük és mó-
dosíthatjuk SQL nézetben. Ha azonban SQL nézetben változtatunk
a lekérdezésen, elõfordulhat, hogy a lekérdezés nem úgy fog meg-
jelenni, amint elõzõleg a lekérdezés Tervezõ nézetében megjelent.
Néhány SQL lekérdezés, az ún. SQL-specifikus lekérdezések nem
hozhatók létre a tervezõrácsban. Átadó lekérdezésekhez, adatdefi-
niáló lekérdezésekhez és egyesítõ lekérdezésekhez közvetlenül
SQL nézetben kell elkészítenünk az SQL utasításokat. A segédle-
kérdezések SQL utasításait a tervezõrács Mezõ vagy Feltétel sorá-
ban kell megadni.
Az elõzõekben különbözõ lekérdezéseket tekintettünk át, közben
használtunk egy-két fogalmat, amit nem árt letisztázni.

Tervezõ nézet - a táblák, lekérdezések, ûrlapok, jelentések, mak-
rók és adatelérési lapok tervezési nézetét megjelenítõ ablak. Ter-
vezõ nézetben új adatbázis-objektumokat lehet létrehozni, illet-
ve módosítani lehet a régieket.
SQL nézet - az aktuális lekérdezés SQL-utasítását megjelenítõ,
vagy SQL-specifikus (egyesítõ, átadó vagy adatdefiniáló) lekér-
dezés létrehozására szolgáló ablak. Ha Tervezõ nézetben ho-
zunk létre lekérdezést, az Access SQL nézetben elkészíti annak
SQL-megfelelõjét.
SQL-specifikus lekérdezés - SQL-utasításból álló lekérdezés. A se-
gédlekérdezések, valamint az átadó, egyesítõ és adatdefiniáló
lekérdezések SQL-lekérdezések.
Tervezõrács - lekérdezés vagy szûrõ tervezésekor használható
rács a lekérdezés Tervezõ nézetében vagy az Irányított szû-
rés/rendezés ablakban.
Átadó lekérdezés - SQL-lekérdezés, amellyel közvetlenül egy
ODBC-adatbázis kiszolgálójának küldhetünk utasításokat. Áta-
dó lekérdezés használatakor közvetlenül a kiszolgáló tábláin
dolgozhatunk, és nem a Microsoft Jet adatbázis-kezelõ dolgoz-
za fel az adatokat.
Adatdefiniáló lekérdezés -  a  Data  Definition  Language  (DDL)
nyelv utasításait tartalmazó SQL-lekérdezés. Ezek az utasítá-
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sok objektumok létrehozását és módosítását teszik lehetõvé
az adatbázisban.
Egyesítõ lekérdezés - két vagy több választó lekérdezés eredmé-
nyét az UNION operátorral egyesítõ lekérdezés.
Segédlekérdezés - másik választó vagy módosító lekérdezésben
lévõ SQL SELECT utasítás.

Lekérdezés létrehozása varázsló segítségével
Az Egyszerû lekérdezés varázsló olyan választó lekérdezéseket

hoz létre, amelyek a táblák vagy lekérdezések megadott mezõinek
adatait nyerik vissza. Ezenkívül a varázslóval összeadhatók, megszá-
molhatók vagy akár átlagolhatók is a rekordok vagy ezek csoportjá-
nak értékei, valamint kiszámolható egy mezõ minimális és maximá-
lis értéke. Feltételek azonban nem adhatók meg az eredményül ka-
pott rekordok körének szûkítésére.

Most már tényleg kezdjük el a gyakorlati munkát, azaz hozzunk
létre különbözõ lekérdezéseket a már meglévõ adatbázisaink segítsé-
gével. Elõször nyissuk meg az iskola adatbázist (iskola.mdb), majd
kattintsunk bal oldalon a Lekérdezések objektumra. Ezt követõen
kattintsunk az Adatbázis eszköztár Új ikonjára, majd a megjelenõ ab-
lakban válasszuk az Egyszerû lekérdezés varázsló lehetõséget, végül pe-
dig kattintsunk az OK gombra. Azért ezzel kezdjük, mert a varázsló
segítségével igen könnyen és gyorsan létre tudunk hozni egyszerû
(választó) lekérdezéseket. Az Egyszerû lekérdezés varázsló végigvezet
minket egy folyamaton, mely során kiválaszthatjuk, hogy melyik táb-
lából melyik mezõket szeretnénk a lekérdezésünkben megjeleníteni.
Az elsõ panelen kiválaszthatjuk tehát, hogy melyik tábla melyik me-
zõjét szeretnénk megjeleníteni a lekérdezésben. Ehhez a Táblák/lekér-
dezések legördülõ listájából válasszuk ki a megfelelõ táblát, majd az
alatta lévõ Elérhetõ mezõk listájából dupla kattintással adjuk a lekérde-
zéshez a megfelelõ mezõket (ezt elérhetjük úgy is, hogy a >, >>, <,  <<
gombok valamelyikére kattintunk). Ha véletlenül hozzáadtunk egy
olyan mezõt, amit nem kellett volna, kattintsunk rá a Kijelölt mezõk lis-
tájában, majd kattintsunk a < gombra. Mi most szeretnénk a tanulók
nevét, lakóhelyét és a matematika tárgyból kapott jegyeiket látni. Vá-
lasszuk ki tehát elõször a Tanulók táblából a Név és Lakóhely mezõ-
ket, majd az Eredmények táblából a Matematika mezõt. Ekkor a Ki-
jelölt mezõk listájában ez a három mezõ látszik, ebben a sorrendben.
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Kattintsunk a Tovább gombra, és a következõ panelen kiválaszthat-
juk, hogy részletes, vagy összesítõ lekérdezést akarunk készíteni.
Most nem akarunk semmiféle összesítést, így válasszuk a Részletes
lehetõséget, majd ismét kattintsunk a Tovább gombra. Elérkeztünk
az utolsó kérdéshez, itt nevet adhatunk a lekérdezésünknek, illetve
arról dönthetünk, hogy egybõl megjelenítjük a lekérdezés eredmé-
nyét, vagy módosítani szeretnénk a lekérdezés tervet. Mi válasszuk a
Lekérdezés megnyitása az adatok megtekintése céljából lehetõséget és kat-
tintsunk a Befejezés gombra. Ezt követõen láthatjuk a lekérdezésünk
eredményét, azaz a tanulók neveit, lakhelyüket illetve a matematika
jegyeiket. Láthatjuk tehát, hogy könnyen és gyorsan tudunk így le-
kérdezéseket készíteni. Ha valamilyen feltételt is szeretnénk megad-
ni, akkor viszont nem használhatjuk a varázslót, ilyenkor Tervezõ né-
zetben kell dolgoznunk, lásd késõbb. Maradjunk azonban még egy
kicsit a varázslónál, és nézzük meg, hogyan tudunk egyszerû számí-
tásokat alkalmazni a lekérdezésekben. Kezdjük a leg gyakrabban
használt számítással egy iskolában, az átlag számítással. Indítsuk el
ismét a lekérdezés varázslót, válasszuk ki az Eredmények táblából a
tantárgyakat, majd a Tovább gombra kattintva jelöljük be az Össze-
sítés lehetõséget, utána kattintsunk az Összesítési beállítások gomb-
ra. A megjelenõ panelen minden tantárgynál jelöljük be az Átlag (Átl)
mezõket, kattintsunk az OK gombra, majd Tovább végül a Befejezés
gomb következik. A felbukkanó ablakban láthatjuk az egyes tantár-
gyak átlagát, ha nem egész érték, akkor tíz tizedes jegyre kerekítve
(ezt szabályozni lehet, lásd késõbb). Ha arra is kíváncsiak vagyunk,
hogy hány tanuló produkálta ezeket az átlagokat, akkor az összesítés
panelen, jobbra lent, jelöljük be a Rekordszámlálás lehetõséget is.
Amennyiben ezt megtesszük, azt is láthatjuk, hogy a mi esetünkben
hét tanuló tantárgyi átlagait látjuk. A tanulók átlagát nem tudjuk
megjeleníteni, hiszen az Átlag függvény csak mezõk átlagát számítja
ki, nem pedig rekordokét. A késõbbiekben azonban erre is találunk
majd megoldást. Összegezve tehát, a Varázsló segítségével könnyen
és gyorsan tudunk egyszerû, választó lekérdezéseket készíteni. Egy-
szerû számításokat is kérhetünk, mint azt az elõzõekben láttuk, de
sajnos feltételeket itt nem adhatunk meg (pl. csak azokat a tanulókat
szeretnénk látni, akik magyarból 3-asnál jobbak). Maradjunk még a
Választó lekérdezéseknél, hiszen ez a legtöbbször használt lekérdezés
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típus. A következõkben Varázsló nélkül, Tervezõ nézetben fogunk
dolgozni. Láthatjuk, hogy ekkor sokkal több eszköz áll rendelkezé-
sünkre, összetett, feltételekkel tarkított lekérdezéseket tudunk így ké-
szíteni.
Választó lekérdezés létrehozása Tervezõ nézetben

Kattintsunk bal oldalon a Lekérdezések objektumra, majd az
Adatbázis eszköztár Új gombjára. A megjelenõ ablakban válasszuk a
Tervezõ nézet lehetõséget, majd az OK gombra kattintva a felbukka-
nó panelen válasszuk ki azokat a táblákat illetve lekérdezéseket, ame-
lyeket szerepeltetni kívánunk a lekérdezésünkben. A választást meg-
tehetjük dupla kattintással, vagy kijelöléssel és a Hozzáadás gombra
történõ kattintással, végül pedig kattintsunk a Bezárás gombra.  A
képernyõ felsõ részén láthatjuk az elõbbiekben kiválasztott táblánkat
(vagy tábláinkat), alatta pedig a Tervezõrácsot. Ha elfelejtettünk egy
táblát hozzáadni a lekérdezéshez, azt utólag is könnyen megtehetjük.
Ehhez kérjünk helyi menüt az egérrel a a képernyõ azon sávjában,
ahol a táblák vannak, majd válasszuk a Tábla hozzáadása parancsot.
Ugyanilyen könnyen el is távolíthatunk táblát, ehhez kérjünk helyi
menüt a megfelelõ tábla felett, majd válasszuk a Tábla eltávolítása
parancsot. A képernyõ felosztását megváltoztathatjuk, így a táblák
jobban látszanak a mezõikkel együtt. Ehhez egérrel fogjuk meg a Ter-
vezõrács felett lévõ két dupla vonalat, és húzzuk lefelé az egeret. A
megnövelt, táblákat tartalmazó sávban most már a táblákat is megnö-
velhetjük, hogy minden mezõ látsszon. Szintén egérrel fogjuk meg a
tábla alsó szegélyét, és húzzuk az egeret lefelé. Ha a tábla sarkát fog-
juk meg, akkor függõlegesen és vízszintesen is növelhetjük a táblázat
méretét. A táblák a címkéjüknél fogva vihetõk is más helyre, ha ren-
dezni szeretnénk õket. A Tervezõrács a legfontosabb, hiszen ebben ál-
lítjuk össze a lekérdezésünket. A sorok elõtt balra, feliratok könnyítik
a munkánkat, hiszen láthatjuk, hogy abba a sorba mit szabad elhe-
lyeznünk, írnunk vagy választanunk.

Mezõ - a megfelelõ mezõ neve
Tábla - a mezõt tartalmazó tábla neve
Rendezés - rendezési szempont (Növekvõ vagy Csökkenõ)
Megjelenítés - a mezõ látható legyen a lekérdezésben, vagy sem
Feltétel - az adott mezõre vonatkozó valamilyen megszorítás
vagy - további megszorítás (logikai VAGY-al összekapcsolva)
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A vagy alatti további sorokban is feltételeket írhatunk, melyekkel
az adott mezõt szabályozhatjuk (ezekre majd késõbb nézünk példá-
kat). A Megjelenítés sorban a kis négyzetekben helyezhetjük el egér-
rel a pipákat, ilyenkor megjeleníti az adott mezõt a lekérdezésben, ha
üres, akkor nem. Van még egy sor, ami alapesetben nem látszik. Ez az
Összesítés sor, melyet akkor használunk, ha valamelyik mezõt (vagy
mezõket) összesíteni szeretnénk. Ehhez kattintsunk a Lekérdezés ter-
vezés eszköztáron az Összesítés ikonra (szumma). Ez az új sor a Táb-
la és a Rendezés sorok között jelenik meg, ha pedig újra rákattintunk,
akkor eltûnik. Akkor használjuk tehát, ha valamilyen oszlopfügg-
vényt akarunk végrehajtani valamelyik mezõn. Nézzük meg mit vá-
laszthatunk az Összesítés sor legördülõ listájából:

Group By - záradék, a megadott mezõlista azonos értékû rekord-
jait egyetlen rekorddá alakítja. Ha SQL összesítõ függvényt, példá-
ul Sum vagy Count függvényt adunk meg a SELECT utasításban,
akkor minden egyesített rekordhoz létrejön összegérték.
Sum - megadott mezõ értékhalmaz összegét számolja ki.
Avg - megadott mezõben található értékek halmazának aritmetikai
középértékét számolja ki.
Min - megadott mezõ eredményhalmazának minimális értékét ad-
ja vissza.
Max - megadott mezõ eredményhalmazának maximális értékét ad-
ja vissza.
Count - megszámlálja a lekérdezés eredményeként kapott rekor-
dokat.
StDev - becslést ad egy, a lekérdezés megadott mezejében találha-
tó értékhalmazzal jelölt sokaság vagy mintasokaság szórására. A
szórás azt mutatja meg, hogy egy valószínûségi eloszlásfüggvény
értékei miként szóródnak átlaguk körül, értéke pedig az átlagtól
való eltérések négyzetes momentumának (az eltérésnégyzetek
számtani középértékének) négyzetgyöke. Segítségével jellemezhe-
tõ adott értékek eltérése az átlagos értéktõl.
Var - becslést ad egy, a lekérdezés megadott mezõjében található
értékhalmazzal jelölt sokaság vagy mintasokaság varianciájára
(szórásnégyzetére).
First - egy lekérdezés eredményhalmazának elsõ rekordjából ad
vissza mezõértéket (az elsõnek rögzített rekordból).
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Last - egy lekérdezés eredményhalmazának utolsó rekordjából ad
vissza mezõértéket (az utolsónak rögzített rekordból).
Expression - számított mezõ, egy lekérdezésben definiált mezõ,
amely egy kifejezés eredményét jeleníti meg, nem pedig tárolt ada-
tokat. Valahányszor a kifejezés valamely értéke megváltozik, a me-
zõ értéke is újraszámításra kerül.
Where - záradék, mely meghatározza, hogy mely rekordokat vá-
lasztjuk ki.
A táblából (vagy táblákból) egy mezõt kétféleképpen adhatunk

hozzá a lekérdezésünkhöz, azaz, kétféleképpen helyezhetjük a Terve-
zõrácsba. Húzzuk egérrel a megfelelõ mezõt a Tervezõrács elsõ oszlo-
pa fölé, majd engedjük fel az egér gombját. Másik megoldás, hogy
kattintsunk duplán a megfelelõ mezõn az adott táblában, így automa-
tikusan bekerül a mezõ a Tervezõrács elsõ üres oszlopába. Ha egy
táblázat összes mezõjét a Tervezõrácsba szeretnénk tenni, akkor kat-
tintsunk duplán a tábla elsõ sorában látható csillag (*) karakterre. A
csillag (*) választásának az az elõnye az összes mezõ kijelölésével
szemben, hogy így a lekérdezés eredménye automatikusan magában
foglalja az alaptáblához és a lekérdezéshez a lekérdezés létrehozása
után hozzáadott mezõket is, míg a törölt mezõket automatikusan ki-
zárja. A csillag alkalmazása esetén csak akkor rendezhetjük a rekor-
dokat és csak akkor adhatunk meg feltételeket a mezõkhöz, ha a szó-
ban forgó mezõket külön is felvesszük a tervezõrácsra. Az összes me-
zõt úgy is beszúrhatjuk a Tervezõrácsba, hogy a táblában kijelöljük
mindegyiket (CTRL vagy a SHIFT billentyûk szokásos használatá-
val), majd a Tervezõrács elsõ oszlopa fölé húzzuk, végül felengedjük
az egér gombját. Miután így, vagy úgy elhelyeztük a megfelelõ táblák
megfelelõ mezõit a Tervezõrácsban, megtekinthetjük az eredményt,
vagy feladattól függõen különbözõ feltételekkel szûkíthetjük a lekér-
dezés eredményét, illetve az elõzõekben említett számításokat végez-
hetünk bizonyos mezõkön (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, StDev,
Var). A feladatok igen sokfélék lehetnek, így nincs általános orvosság!
Sajnos nekünk kell a feladat szövege alapján kitalálni, hogy melyik
tábla mely mezõi kellenek, kell-e valamilyen számítást vagy szûrést
végezni, csoportosítani, esetleg rendezni az adatokat. Ezt sok-sok
gyakorlással lehet fejleszteni, az egyszerû feladatokkal kezdve a ne-
hezebbekig bezárólag. A lekérdezésünk eredményét úgy tekinthetjük
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meg, hogy az Lekérdezés adatlap eszköztáron rákattintunk a Nézet
ikonra (alapesetben ez Adatlap nézetbe visz minket). Ha pedig újra
szerkeszteni akarjuk a lekérdezésünket, akkor ismét kattintsunk a
Nézet ikonra, ilyenkor a Tervezõ nézet az alapeset (ceruza és vonalzó
képe látszik az ikonon). A Nézet ikon mellett, jobbra látható egy lefe-
lé mutató háromszög, erre kattintva egy legördülõ listából más néze-
teket is választhatunk (Tervezõ nézet, Adatlap nézet, SQL nézet, Ki-
mutatás nézet illetve Kimutatásdiagram nézet). Most nézzünk né-
hány egyszerû feladatot lekérdezések létrehozásának gyakorlására.

1. feladat - keressük meg azokat a tanulókat, akik magyarból hár-
masnál jobbak.

Adjuk az Eredmények táblát a lekérdezéshez, majd a Név és a
Magyar mezõket szúrjuk be a Tervezõrácsba. Ezután a Tervezõ-
rács Magyar oszlopának Feltétel sorába írjuk be, hogy >3. Vált-
sunk Adatlap nézetre, így látjuk az eredményt (Zsuzsa, Mari,
Zsuzsa a magyar jegyeikkel együtt).

2. feladat - jelenítsük meg azoknak a tanulóknak a nevét, születési
dátumukat, akik Pécsen születtek és matematikából nem ötösök.

Adjuk a lekérdezéshez mindkét táblát, majd a Tanulók táblából
a Név, Szül_hely és a Szül_idõ mezõket, az Eredmények táblá-
ból pedig a Matematika mezõt adjuk a Tervezõrácshoz. Ezt kö-
vetõen a Tervezõrács Szül_hely mezõjének Feltétel sorába írjuk
be, hogy Pécs. A Matematika mezõ Feltétel sorába pedig azt ír-
juk, hogy <5. Az eredmény: Tamás és Zsuzsa, a kért adatokkal
együtt (Szül_hely, Szül_idõ és Matematika).

Számítások lekérdezésekben
Mielõtt folytatnánk a gyakorló feladatokat, ismerkedjünk meg egy

igen fontos dologgal, a számítások végrehajtásával. Sokféle számítást
lehet elvégezni a lekérdezésekben. Ki lehet például számítani bizo-
nyos mezõk értékének összegét vagy átlagát, két mezõ szorzatát, vagy
akár kiszámolhatjuk egy adott naptól számítva három hónap múlva
következõ dátumot. A számításokban a következõket alkalmazhatjuk:

1) Elõre definiált számítások, amelyeket összesítésnek neve-
zünk, és amelyekkel a lekérdezésben kombinált rekordcsopor-
tok vagy valamennyi rekord következõ összesítéseit lehet kiszá-
mítani: összeg, átlag, darabszám, minimum, maximum, szórás
és szórásnégyzet.
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2) Egyéni számítások, amelyek segítségével numerikus, dátum és szö-
veg jellegû számításokat lehet végrehajtani minden rekordon, akár
több mezõ adatait is figyelembe véve. Az ilyen típusú számításokhoz
új számított mezõt kell létrehozni közvetlenül a tervezõrácson.
Amikor számítás eredményét jeleníti meg a lekérdezés, az ered-

mény nem tárolódik ténylegesen az alapul szolgáló táblában. A Mic-
rosoft Access a lekérdezés futtatásakor minden egyes alkalommal új-
raszámítja ezeket az értékeket, tehát az eredmények mindig az adat-
bázis legfrissebb adatain alapulnak. Éppen ezért a számított eredmé-
nyeket nem lehet manuálisan frissíteni. Az elõre megadott számítá-
sok összesítõ függvénnyel számítás eredményének mezõben való
megjelenítéséhez használhatók. Az Access által kínált elõre definiált
számítások, de új, egyéni számításokat is létre lehet hozni. Az elõre
definiált számításokat, az ún. összesítõ függvényeket használjuk, ha
rekordcsoportokon vagy az összes rekordon a következõ számítások
valamelyikét szeretnénk elvégezni: összeg, átlag, darabszám, szórás
vagy szórás négyzete. Az összesítések néhány típusát az Egyszerû le-
kérdezés varázsló segítségével is végre lehet hajtani. Az összes ösz-
szegzéstípus meghatározásához a lekérdezés tervezõrácsának Össze-
sítés sora használható, ahol a mezõn elvégezni kívánt számítás össze-
sítõ függvényét kell megadni. A lekérdezés tervezõrácsában feltételek
megadásával befolyásolhatjuk a számításokat, és ezzel más-más le-
kérdezési eredményeket állíthatunk elõ. A következõket tehetjük:
korlátozhatjuk, mely csoportokat érintsék majd a számítások; meg-
szabhatjuk, milyen eredményeket szeretnénk látni a csoportokon
végzett számítások után illetve meghatározhatjuk, mely rekordok ve-
gyenek majd részt a csoportosításban és a számításokban.

Az egyéni számítás numerikus, dátum és szöveg típusú számítá-
sokat tesz lehetõvé minden egyes rekordon, akár több mezõ adatait
is figyelembe véve. Egyéni számítással például össze lehet szorozni
egy mezõ értékét valamely beállított értékkel, ki lehet vonni egy-
másból két különálló mezõben lévõ dátumot, értékeket lehet egyesí-
teni Szöveg típusú mezõben, vagy akár segédlekérdezéseket is létre
lehet hozni. A tervezõrács Összesítés sorának használatával rekord-
csoportokon is elvégezhetõ a számítás, és összeget, átlagot, darab-
számot vagy más típusú összesítést lehet kiszámítani a számított
mezõn. Egyéni számításokhoz új számított mezõt kell létrehozni
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közvetlenül a tervezõrácson. Számított mezõt a lekérdezés tervezõ-
rácsának üres mezõ cellájába beírt kifejezéssel hozhatunk létre. A ki-
fejezés több számításból is állhat. A számítás eredményét a számí-
tott mezõre megadott feltétellel lehet befolyásolni. A számítások
eredményét nem kell feltétlenül mezõben megjeleníteni. Feltétel-
ként is lehet õket használni azon rekordok meghatározásához, ame-
lyeket a lekérdezés kiválaszt, vagy amely rekordokon bizonyos mû-
veletet végre szeretnénk hajtani.

Az összesítõ függvények a számításokba nem vonják be az üres
(Null) értéket tartalmazó rekordokat. A Count függvény például a
Null értéket tartalmazó rekordokat nem számítja bele az eredményül
adott rekordszámba. Ha a Null értéket tartalmazó rekordokat is be
szeretnénk venni az eredménybe, a Count függvényt csillag (*) he-
lyettesítõ karakterrel kell használni.

A számítások végzésekor különbözõ operátorokat (mûveleti jele-
ket, szimbólumokat) használunk, most nézzük meg ezeket:

In - segítségével meghatározhatjuk, hogy egy kifejezés értéke
egyenlõ-e a megadott listában szereplõ értékek bármelyikével. Ha
a kifejezés értéke megtalálható az értéklistában, az In operátor
True, ellenkezõ esetben pedig False értéket ad vissza. Az ellenkezõ
értelmû feltétel kiértékelését, azaz annak vizsgálatát, hogy a kifeje-
zés nem szerepel az értéklistában, a Not logikai operátor segítségé-
vel végezhetjük el.
Between...And - megadja, hogy egy kifejezés értéke a meghatáro-
zott tartományba esik-e. Ha a kifejezés értéke érték1 és érték2 közé
esik (vagy azokkal egyenlõ), a Between...And operátor True (igaz),
egyéb esetben pedig False (hamis) értéket ad vissza. A Not logikai
operátor segítségével a kiértékelés feltétele ellenkezõjére fordítha-
tó (vagyis a vizsgálat arra irányul, hogy a kifejezés az érték1 és az
érték2 által megadott tartományon kívülre esik-e). A Between...And
segítségével meghatározható, hogy egy mezõ értéke a megadott
tartományba esik-e.
Like - segítségével karakterlánc kifejezést hasonlíthatunk össze
egy SQL-kifejezésben található mintával. A Like operátorral ke-
reshetjük meg egy mezõ azon értékeit, amelyek illeszkednek az
általunk megadott mintához. A minta lehet teljes egészében
megadott érték (például: Like "Kovács"), de értéktartomány ke-
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resése esetén használhatunk helyettesítõ karaktereket is (példá-
ul: Like "Ko*"). Kifejezésben a Like operátorral mezõértéket ka-
rakterlánc-kifejezéssel hasonlíthatunk össze. Ha például a Like
"C*" mintát adjuk meg egy SQL-lekérdezésben, eredményként az
összes C betûvel kezdõdõ mezõértéket kapjuk meg. Paraméteres
lekérdezés alkalmazásakor a felhasználótól menet közben is be-
kérhetõ a keresendõ minta.
NOT a feltétel logikai ellentettje
AND minden feltételnek teljesülnie kell
OR bármelyik feltétel teljesülése elegendõ
= egyenlõ
<> nem egyenlõ
> nagyobb, mint
< kisebb, mint
>= nagyobb vagy egyenlõ
<= kisebb vagy egyenlõ
IS NULL ill. IS NOT NULL- annak vizsgálata, hogy az oszlop tar-
talma vagy a kifejezés eredménye üres-e.
ALL - annak vizsgálata, hogy egy allekérdezés eredményhalmazá-
nak minden sora megfelel-e a megadott feltételnek.
EXISTS ill. NOT EXISTS - annak vizsgálata, hogy egy allekér-
dezés visszaadott-e valamilyen (nem megadott) eredményt.
Most térjünk vissza a gyakorlati feladatok folytatásához, és néz-

zünk olyan feladatokat, ahol valamilyen számítást kell elvégeznünk.
3. feladat - számítsuk ki a tantárgyak átlagát 2 tizedes jegyre.

Adjuk az Eredmények táblát a lekérdezéshez, majd szúrjuk be a
tantárgyakat a Tervezõrácsba. Ezt követõen kapcsoljuk be az
Összesítés sort a Tervezõrácson úgy, hogy az Eszköztáron rákat-
tintunk az Összesítés ikonra (Szumma ikon). Minden tantárgy
oszlopában, az Összesítés sorban nyissuk le a legördülõ menüt,
és válasszuk az Avg (átlag) parancsot. Ha átkattintunk Adatlap
nézetre, máris látjuk az egyes tantárgyak átlagait. Végül állítsuk
be a két tizedes jegyet, és tegyünk még egy finomítást, azaz vál-
toztassuk meg az oszlopfeliratokat egy beszédesebb feliratra. A
Tizedeshelyek tulajdonság alapértelmezett beállítása Automati-
kus, de ezenkívül bármely 0 és 15 közötti érték megadható. Ha
az Automatikus beállítást választjuk, akkor a Pénznem, Rögzí-
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tett, Szabványos, Százalék és Tudományos beállítású Formátum
tulajdonsággal rendelkezõ mezõk két tizedesjegyet jelenítenek
meg. A Tizedeshelyek tulajdonságnak nincs hatása, ha a Formá-
tum tulajdonság nincs beállítva. A számítás után az
AvgOfMagyar, ..., stb. feliratok láthatóak az oszlopokon. Jó len-
ne, ha inkább azt olvasnánk, hogy Magyar átlag, Történelem át-
lag, ..., stb. Elõször tehát állítsuk be a tizedes jegyek számát. Eh-
hez Tervezõ nézetben vigyük az egeret a Magyar oszlop fölé,
majd kérjünk helyi menüt és válasszuk a Tulajdonság parancsot.
A megjelenõ panel Általános fülén a Formátum mezõbe kattint-
va válasszuk a Rögzített lehetõséget, majd a Tizedes helyek me-
zõben pedig válasszuk a 2-õt. Végül a Mezõtulajdonságok pa-
nelt zárjuk be a szokásos módon, azaz kattintsunk az ablak Be-
zárás gombjára (x). Ismételjük meg az elõzõeket minden tan-
tárgynál és máris látjuk a változást. Jöjjön most az oszlopfelirat-
ok megváltoztatása. Ehhez az Eszköztár Nézet ikonja mellett lé-
võ lefelé mutató kis háromszögre kattintsunk, majd válasszuk
az SQL nézet parancsot. Most láthatjuk, hogy valójában a háttér-
be az Access SQL nyelven hajtja végre azokat az utasításainkat,
amelyeket mi grafikus felületen kattintásokkal mondunk neki.
Nos itt minden tantárgynál az Avg parancs után, egy As felira-
tot követõen láthatóak a jelenlegi oszlopfeliratok, vagyis
AvgOfMagyar, ..., stb. Ezeket írjuk tehát át arra, hogy Magyar
átlag, Történelem átlag, ..., stb. Vigyázat, mivel ezek az oszlop-
feliratok nem egy szóból állnak (van bennük space), tegyük õket
szögletes zárójelek közé (pl. [Magyar átlag]).

4. feladat - számítsuk ki a tanulók átlagait.
Adjuk az Eredmények táblát a lekérdezéshez, majd szúrjuk be a
Név mezõt a tervezõrácsba. A Tervezõrács következõ üres osz-
lopának Mezõ sorába írjuk be a következõt: Tanulói átlagok:
(Magyar+Történelem+Matematika+Földrajz+Biológia+Informa
tika+Testnevelés)/7. Az Avg függvényt most nem tudjuk hasz-
nálni, mert az mezõfüggvény, tehát egy megadott mezõ átlagát
számolja. Nekünk most különbözõ mezõk (tantárgyak) átlagát
kellett kiszámolni, ezért egyenként összeadva, és a végén a tan-
tárgyak számával elosztva kaptuk meg a helyes eredményt. Így
szoktuk kiszámolni az év végi átlagunkat magunknak!
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5. feladat - készítsünk lekérdezést, mely tartalmazza a tanulók ne-
veit, születési dátumait és az átlagukat.

Adjuk hozzá a lekérdezéshez a Tanulók és az Eredmények táb-
lákat, majd a Tanulók táblából a Név és a Szül_idõ mezõket
szúrjuk be a Tervezõrácsba. A Tervezõrács következõ üres osz-
lopába pedig az elõzõek szerint írjuk be a számítás képletét az
oszlop felirattal együtt, azaz: Tanulói átlagok:  (Magyar+Törté-
nelem+Matematika+Földrajz+Biológia+Informatika+Testneve-
lés)/7. A tizedes helyek számát most is beállíthatjuk.

A kifejezésszerkesztõ
A kifejezések a Microsoft Access mûveleteinek alapvetõ részét ké-

pezik. A kifejezés szimbólumok (azonosítók, operátorok és értékek)
kombinációja, amely adott eredményt szolgáltat. Mikor használjunk
kifejezést? Olyan tulajdonság beállításához, amely számított vezérlõ-
elemet definiál, érvényességi szabályt hoz létre, vagy alapértelmezett
mezõértéket állít be. Feltétel kifejezésének megadásához, számított
mezõ létrehozásához, valamint lekérdezés vagy szûrõ rekordjainak
frissítéséhez. Feltétel beállításához mûvelet vagy mûveletsor makró-
ban történõ végrehajtására, illetve argumentumok megadásához több
mûvelethez. Argumentumok megadásához több függvényhez, utasí-
táshoz és metódushoz a Microsoft Visual Basic for Applications eljá-
rásokban. SQL lekérdezés szerkesztéséhez a Lekérdezés ablak SQL
nézetében, vagy SQL utasítás használatához tulajdonság beállításánál
vagy argumentumban. A kifejezések értéke lehet:

Literális érték - minden olyan érték (szám, karaktersorozat vagy dá-
tum), amelyet a Microsoft Access pontosan leírása szerint értékel ki.
Dátum- és idõérték - a kifejezésben kettõs keresztek (#) közé zárt
elemek dátum- vagy idõértéket jelentenek. A Microsoft Access a
kettõs kereszttel körülvett értéket automatikusan dátum- és idõér-
tékként értékeli ki, és lehetõvé teszi, hogy az értéket tetszõleges dá-
tum- és idõformátumban megadjuk. Az érvényességi és feltételes
kifejezésekben nem kell kettõs keresztek közé tenni a dátum- és
idõértéket, ha a mezõ adattípusa Dátum/Idõ. Az értéket bármely
szokásos dátum- vagy idõformátumban megadhatjuk, a Microsoft
Access automatikusan beilleszti az érték elé és mögé a megfelelõ
jeleket. A Microsoft Access a Windows Vezérlõpulton megadott te-
rületi beállításoknak megfelelõen jeleníti meg az értékeket. A dá-
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tum formátuma a Formátum (Format) tulajdonság segítségével
módosítható.
Szöveg - a kifejezés eleme körül az idézõjelek (") azt jelzik, hogy az
elem szöveg. Érvényességi vagy feltételes kifejezésben a szöveget
beírhatjuk idézõjelek nélkül is, és a Microsoft Access az idézõjele-
ket automatikusan kiteszi. Ha például a Párizs kifejezést írjuk be, a
Microsoft Access a következõt jelzi ki: "Párizs". Ha azt szeretnénk,
hogy a kifejezés idézõjelek közötti karaktersorozatot hozzon létre,
a beágyazott karaktersorozatot vagy aposztrófok vagy három pár
idézõjel közé tehetjük.
Állandó - az állandó olyan értéket képvisel, amely nem változik. A
True, a False és a Null például olyan állandó, amelyet a Microsoft
Access automatikusan definiál. A Microsoft Visual Basic for
Applications programban megadhatjuk a saját állandóinkat, ame-
lyeket azután felhasználhatunk a Visual Basic eljárásokban.
Függvény - a függvény a számítás vagy más mûvelet eredménye-
ként kapott értéket adja vissza. A Microsoft Access számos beépí-
tett függvénnyel rendelkezik.
Mezõ-, vezérlõelem- és tulajdonságazonosító - az azonosító egy
mezõ, egy vezérlõelem vagy egy tulajdonság értékére utal.
Ha egy azonosítóban egy mezõ, vezérlõelem vagy tulajdonság

szögletes zárójelben ([ ]) van, az azt jelzi, hogy az elem egy tábla,
lekérdezés, ûrlap, jelentés, mezõ vagy vezérlõelem neve. Az azono-
sítóban az objektum nevét szögletes zárójelbe tesszük, ha az szó-
közt vagy speciális karaktert (például aláhúzást) tartalmaz. Ha a
név nem tartalmaz szóközt vagy különleges karaktert, írhatjuk
szögletes zárójel nélkül is. A Microsoft Access automatikusan kite-
szi a szögletes zárójelet (a két késõbb említett eset kivételével). Az
azonosítóban a ! és a . (pont) operátor arra használható, hogy jelez-
ze az utána következõ elem típusát. A ! operátor jelzi, hogy felhasz-
náló által definiált elem következik. A ! operátort használjuk példá-
ul, ha egy megnyitott ûrlapra, egy megnyitott jelentésre, illetve a
megnyitott ûrlap vagy jelentés egy vezérlõelemére hivatkozunk. A
. (pont) operátor általában azt jelzi, hogy az utána következõ rész a
Microsoft Access által definiált elem. A . (pont) operátorral hivat-
kozhatunk például ûrlap, jelentés vagy vezérlõelem tulajdonságá-
ra. A . (pont) operátor használható SQL utasításban, Microsoft
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Visual Basic for Applications metódusban vagy gyûjteményben lé-
võ mezõértékre való hivatkozásnál is.

A kifejezések elkészíthetõk a Kifejezésszerkesztõvel, de magunk
is megírhatjuk ezeket. Ha olyan kifejezést adunk meg, amely hosz-
szabb, mint a tulajdonságlap, a tervezõrács vagy a mûvelet argu-
mentumának beviteli területe, a kifejezést a Nagyítás panelen is be-
írhatjuk. A Nagyítás panel megnyitásához nyomjuk meg a
SHIFT+F2 billentyûket, amikor a fókusz (a felhasználói bevitel foga-
dásának képessége az egérrõl, illetve billentyûzetrõl) a kifejezés be-
vitelének helyén van. Ha a kifejezést tulajdonságlapon, tervezõrá-
cson vagy mûveleti argumentumban adjuk meg, a Microsoft Access
a következõ mûveleteket hajtja végre. Különbözõ karaktereket il-
leszt be, ha a fókusz megváltozik. A kifejezés bevitelének helyétõl
függõen a Microsoft Access automatikusan beszúrja a szögletes zá-
rójeleket ([ ]) az ûrlapok, a jelentések, a mezõk vagy a vezérlõelemek
neve elé és mögé, a számjeleket (#) a dátumok elé és mögé, valamint
az idézõjeleket (") a szöveg elé és mögé. Felismeri a területre jellem-
zõ függvényneveket, tulajdonságneveket és listaelválasztókat a
nemzeti verzióknál. Ha a kifejezésben függvényt vagy tulajdonsá-
got adunk meg, a Microsoft Access nemzeti változatainak legtöbbjé-
ben az alábbiakra van lehetõségünk: A honosított nevet (saját nyel-
vünkön) írhatjuk be a tulajdonságlapra, tervezõrácsra vagy mûvele-
ti argumentumba. Saját országunk listaelválasztóját használhatjuk,
ha a függvénynél egynél több argumentumot adunk meg. A listael-
választót a Windows Vezérlõpulton a területi beállítások Szám pa-
nellapján adhatjuk meg. A legtöbb nemzeti változatnál az alapértel-
mezett listaelválasztó a pontosvesszõ (;). A Microsoft Visual Basic
for Applications kódban azonban az angol függvény- és tulajdon-
ságneveket kell megadni, és listaelválasztóként vesszõt (,) kell hasz-
nálni. A Kifejezésszerkesztõ három részbõl áll:

Kifejezésmezõ - a szerkesztõ felsõ részében egy kifejezésmezõ ta-
lálható, ahol a kifejezést építhetjük fel. A kifejezés matematikai
vagy logikai mûveleti jelek, állandók, függvények, valamint me-
zõk, vezérlõk és tulajdonságok nevének bármilyen kombinációja,
melynek eredménye egyetlen érték. A kifejezések számításokat,
karaktereken értelmezett mûveleteket vagy adattesztelést végez-
hetnek. A szerkesztõ alsó részében hozhatók létre a kifejezés ele-
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mei, amelyeket azután beilleszthetünk a kifejezésmezõbe. A kifeje-
zés egyes részeit közvetlenül is beírhatjuk a kifejezésmezõbe.
Operátorok gombjai - a szerkesztõ középsõ részén a gyakran
használt operátorok gombjai találhatók. Az operátor egy kifejezés-
ben végrehajtandó számítást maghatározó jel vagy szimbólum. Lé-
teznek matematikai, összehasonlítási, logikai és hivatkozási mûve-
leti jelek. Ha valamelyik gombra rákattintunk, a Kifejezésszerkesz-
tõ a beszúrási pontnál beilleszti a megfelelõ operátort a kifejezés-
mezõbe. A kifejezésekben használható operátorok teljes listájához
kattintsunk a középsõ panel bal alsó mezõjében az Operátorok
mappára, majd a kívánt operátorkategóriára. A jobb oldali panelen
megjelenik a kijelölt kategória összes operátora.
Kifejezéselemek - a szerkesztõ alsó részében három mezõ találha-
tó: a bal oldali mezõ tartalmazza azokat a mappákat, amelyek fel-
sorolják a táblák, a lekérdezések, az ûrlapok és a jelentések adatbá-
zis-objektumait, a beépített és a felhasználó által definiált függvé-
nyeket, az állandókat, az operátorokat és a gyakori kifejezéseket.
Az állandó olyan érték, amely nem számítás eredménye, így nem
is változik. A 210 számérték és a "Negyedéves kereset" értékek pél-
dául állandók. A kifejezések, illetve a kifejezésekbõl származó érté-
kek nem állandók. A középsõ mezõ a bal oldali mezõben kijelölt
mappa elemeit vagy elemkategóriáit sorolja fel. Ha a bal oldali me-
zõben például a Beépített függvények elemre kattintunk, a közép-
sõ mezõben megjelenik a Microsoft Access függvényeinek listája.
A jobb oldali mezõben jelenik meg a bal oldali és a középsõ mezõ-
ben kijelölt elemek értékeinek listája, ha van értékük. Ha például a
bal oldali mezõben a Beépített függvények elemre kattintunk, a kö-
zépsõ mezõben pedig egy függvénykategóriára, a jobb oldali me-
zõben megjelenik a kijelölt kategóriába tartozó összes beépített
függvény listája.
Az elõzõekben megismert Kifejezésszerkesztõt most nézzük meg a

gyakorlatban, azaz oldjunk meg feladatokat ennek segítségével. Lát-
ni fogjuk, hogy így könnyebben és gyorsabban tudunk dolgozni,
ezenkívül a hibázási lehetõséget is csökkenti, hiszen nem kézzel írjuk
be például a mezõneveket, hanem kattintással szúrjuk be azokat. Az
egyszerûség kedvéért használjuk most is az elõzõekben már elkészí-
tett iskola adatbázisunkat. Nyissuk meg tehát ezt az adatbázist, a fel-
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adat legyen ismét az átlagok kiszámolása. Elõször a tantárgyak, majd
pedig a tanulók átlagát számoljuk ki lekérdezés segítségével úgy,
hogy most használjuk a Kifejezésszerkesztõt.

6. feladat - készítsünk lekérdezést, amely megadja a tantárgyi átla-
gokat két tizedes pontossággal.

Kattintsunk duplán a Lekérdezés létrehozása Tervezõ nézetben fel-
iratra (jobb oldalon fent), majd adjuk a lekérdezéshez az eredmé-
nyek táblát. Kérjünk helyi menüt a Tervezõrács elsõ oszlopának
Mezõ sora felett, majd válasszuk a Szerkesztés parancsot. A meg-
jelenõ Kifejezésszerkesztõ ablakban fent, az üres ablakrészben
villog a kurzor, várja a megfelelõ képletet, kifejezést. Írjuk be
azt, hogy "Magyar átlag:", majd alul, az elsõ oszlopban kattint-
sunk duplán a Függvények feliratra, azt követõen pedig a Beépí-
tett függvényekre. Tõle jobbra, a következõ két oszlopban láthat-
juk a függvénykategóriákat, illetve a bennük lévõ függvényeket.
A Microsoft Accessben összesen 156 beépített függvény van,
melyek segítik a munkánkat. Keressük meg az átlag kiszámítá-
sát végzõ függvényt. Sajnos itt nincsenek magyarul a függvény-
nevek, minden angolul van. Az átlagot az Avg függvénnyel tud-
juk kiszámoltatni, ezt az Összes, vagy az SQL összesítés kategóri-
ákban találjuk meg. Kattintsunk duplán az Avg függvény nevé-
re, vagy jelöljük ki, és kattintsunk fent, a Beillesztés gombra.
Ennek hatására a "Magyar átlag:" után a <<kif>>Avg(<<kif>>)
szöveg jelenik meg. Az elsõ <<kif>> szöveget töröljük ki, erre
nincs szükségünk (rákattintunk egyet, majd a billentyûzet Delete
gombjával töröljük). Az Avg függvény után lévõ <<kif>> fel-
iratra kattintva kijelöljük azt, majd a bal oldali oszlopban kat-
tintsunk duplán a Táblák feliratra, majd ezt követõen válasszuk
az eredmények táblát. Tõle jobbra (a középsõ oszlopban) látjuk
a benne lévõ mezõket. Kattintsunk duplán a Magyar mezõre,
így az bekerül az Avg függvény argumentumába. Végezetül
kattintsunk fent, az OK gombra. A többi tantárgy átlagát ugyan-
így számolhatjuk ki a Tervezõrács következõ oszlopaiban.
Tipp: Ha még gyorsabban akarjuk elkészíteni az átlagok kiszá-
mítását, akkor készítsünk el egyet a Kifejezésszerkesztõvel,
majd a beírt kifejezést másoljuk le. A következõnél csak illesz-
szük be ezt, és a megfelelõ helyeken javítsuk a kifejezést a tan-
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tárgynak megfelelõen! Végezetül állítsuk be a tizedes helyek
számát kettõre, a következõképpen. Kattintsunk a Tervezõrács
elsõ oszlopának valamelyik sorára, majd az Lekérdezéstervezés
eszköztáron a Tulajdonságok ikonra. A megjelenõ Mezõtulaj-
donságok panel Formátum sorában válasszuk a Szabványos le-
hetõséget. Ezután kattintsunk a következõ oszlop valamelyik
sorára, és ismét válasszuk a Formátum mezõ Szabványos lehe-
tõségét. Ismételjük ezt az eljárást az utolsó tantárgyig, végül zár-
juk be a Mezõtulajdonságok panelt a Bezárás (x) gombbal.

Kereszttáblás lekérdezés
Ismerkedjünk meg egy újabb lekérdezéssel, a kereszttáblás lekér-

dezéssel. A kereszttáblás lekérdezés valamely mezõbõl származó ösz-
szesített értékeket (pl.: összegeket, darabszámokat, átlagokat stb.) je-
lenít meg, és azokat az adatlap bal oldalán fentrõl lefelé felsorolt
egyik értékhalmaz (mezõ) és az adatlap tetején vízszintesen felsorolt
másik értékhalmaz (mezõ) alapján csoportosítja. E lekérdezés segítsé-
gével az eredeti adatforrásaink értékei szerinti kigyûjtés (statisztika)
készíthetõ. Például az iskolai nyilvántartásból összesíthetjük a diákok
létszámát vagy átlagát lakóhely vagy osztály szerint. Másképpen fo-
galmazva, a kereszttáblás lekérdezés segítségével olyan összesítést
készíthetünk, amely kettõ vagy több mezõ kiválasztott adatai alapján
összesíti egy harmadik mezõ adatait. Az oszlop-és sorfejléceknek
mindig csoportosított adatoknak kell lenniük, az érték viszont nem
lehet csoportosított adat! Bonyolultabb összesítéseknél több sorfejlé-
cet is megadhatunk (maximum hármat), de oszlopfejléc és érték min-
dig csak egy lehet. Legegyszerûbben a varázsló segítségével tudunk
ilyen lekérdezést készíteni. Ahhoz, hogy kipróbáljuk ezt a lekérdezés
típust, hozzunk létre egy új adatbázist uzlet néven, melyben egy cég
üzletkötõinek forgalmát tartjuk nyilván havi bontásban. Az adatbázi-
sunkban egy tábla legyen, a következõ mezõkkel:

forgalom(ID, Név, Árucikk, Forgalom, Hónap)
ID Szöveg, elsõdleges kulcs
Név Szöveg
Árucikk Szöveg
Forgalom Pénznem
Hónap Szöveg
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Töltsük fel a táblát a következõ adatokkal:
F01 Péter Csoki 23400 Január
F02 Péter Kávé 45600 Január
F03 Péter Cukor 35700 Január
F04 Péter Kávé 25000 Január
F05 Péter Kávé 36754 Január
F06 Péter Csoki 12400 Január
F07 Péter Cukor 25700 Január
F08 Péter Csoki 37800 Január
F09 Péter Csoki 27900 Február
F10 Péter Kávé 18900 Február
F11 Péter Cukor 4500 Február
F12 Péter Kávé 45700 Február
F13 Péter Csoki 27985 Február
F14 Péter Kávé 18675 Február
F15 Péter Csoki 17600 Március
F16 Péter Cukor 76543 Március
F17 Péter Kávé 26789 Március
F18 Péter Kávé 27800 Március
F19 Péter Csoki 49800 Március
F20 Éva Kávé 25600 Január
F21 Éva Csoki 18900 Január
F22 Éva Cukor 11400 Január
F23 Éva Kávé 24600 Január
F24 Éva Csoki 65400 Január
F25 Éva Kávé 25700 Január
F26 Éva Csoki 19700 Január
F27 Éva Cukor 29700 Február
F28 Éva Kávé 35678 Február
F29 Éva Csoki 29845 Február
F30 Éva Kávé 47800 Február
F31 Éva Cukor 28900 Február
F32 Éva Csoki 37600 Február
F33 Éva Kávé 18900 Március
F34 Éva Csoki 37800 Március
F35 Éva Cukor 65300 Március
F36 Éva Kávé 37800 Március
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F37 Éva Cukor 45700 Március
F38 Éva Kávé 17800 Március
F39 Éva Csoki 98600 Március
F40 Éva Kávé 78700 Március

Miután létrehoztuk az adatbázist, és feltöltöttük a rekordokat, kat-
tintsunk bal oldalon a Lekérdezések objektumra, majd az Adatbázis
eszköztár Új ikonjára, és válasszuk a Kereszttáblás lekérdezés va-
rázsló lehetõséget. A felbukkanó Kereszttáblás lekérdezés varázsló
ablakban látjuk az elõzõekben létrehozott táblánkat. Mivel több tábla
vagy lekérdezés nincs ebben az adatbázisban, így kattintsunk alul a
Tovább gombra. A következõ panelen meg kell adnunk, hogy melyik
mezõt szeretnénk sorfejlécként használni. Kattintsunk duplán a Vá-
lasztható mezõk listájában a Név mezõre, ezzel az átkerül a Kijelölt
mezõk közé. Ismét kattintsunk a Tovább gombra, majd adjuk meg,
hogy melyik mezõ legyen az oszlopfejléc. Jelöljük ki a Hónap mezõt,
majd kattintsunk a Tovább gombra. Befejezésül azt a mezõt kell meg-
adnunk, amelybõl valamit ki szeretnénk számolni az oszlopok és so-
rok metszéspontjában. Válasszuk a Mezõk listájában a Forgalom me-
zõt, tõle jobbra, a Függvények közül pedig a Sum függvényt. Ha
ezen felül még a sorokat is szeretnénk összegezni, akkor az Igen, le-
gyenek sorösszegek felirattól balra található négyzetben hagyjuk
bent a pipát, ellenkezõ esetben vegyük azt ki. Ismét kattintsunk a To-
vább gombra, majd adjunk nevet a lekérdezésünknek (Pl. Üzletkötõk
összesített forgalma havonként) és kattintsunk a Befejezés gombra. Már-
is láthatjuk az üzletkötõink eredményeit. Vigyázat, növeljük meg az
oszlopszélességeket, ha az eredmények nem férnek bele a cellákba.

Éva (209 523 Ft, 191 300 Ft, 400 600 Ft)
Péter (143 660 Ft, 242 354 Ft, 198 532 Ft)
Természetesen varázsló nélkül is elkészíthetõ az elõzõ kereszttáb-

lás lekérdezés. Ehhez kattintsunk bal oldalon a Lekérdezések objek-
tumra, majd jobb oldalon kattintsunk duplán a Lekérdezés létreho-
zása tervezõ nézetben feliratra. Adjuk hozzá a Forgalom táblát a le-
kérdezéshez, majd nyissuk le a Lekérdezések menüt, és válasszuk a
Kereszttáblás lekérdezés parancsot. Dupla kattintásokkal adjuk a
Tervezõrácshoz a Név, Hónap illetve Forgalom mezõket. A Tervezõ-
rács Kereszttábla sorában válasszuk a Név oszlopnál a Sorfejléc,  a
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Hónap oszlopnál az Oszlopfejléc, a Forgalom oszlopnál pedig az Ér-
ték lehetõséget. Az Összesítés sorban a Név és a Hónap oszlopnál le-
gyen a Group By, a Forgalom oszlopnál pedig a Sum függvény.

Ebbõl a példából láthatjuk tehát, hogy milyen esetekben hasznos a
kereszttáblás lekérdezés használata. Természetesen számos példával
alá lehetne még támasztani ennek a lekérdezésnek a létjogosultságát,
de ez az egy feladat is elég arra, hogy megérezzük az ilyen lekérdezé-
sek szerkezetét.
Azonosakat keresõ lekérdezés varázsló

Megkeresi a többször elõforduló mezõértékeket egy táblában vagy
lekérdezésben. Ezzel a lekérdezés varázslóval tehát választó lekérde-
zést készíthetünk annak megállapítására, hogy a tábla tartalmaz-e is-
métlõdõ rekordokat. Kereshetünk például azonos értékeket a Cím
mezõben, ha ellenõrizni szeretnénk, hogy egy szállító rekordja hány-
szor szerepel a táblában, vagy kereshetünk azonos értékeket a Város
mezõben, és így kideríthetõ, hány szállító lakik ugyanabban a város-
ban. Nyissuk meg az iskola adatbázisunkat, és keressük meg azokat
a tanulókat, akik ugyanabban a városban születtek. Kattintsunk bal
oldalon a Lekérdezések objektumra, majd az Adatbázis eszköztár Új
ikonjára. A megjelenõ ablakban válasszuk az Azonosakat keresõ le-
kérdezés varázsló feliratot, és kattintsunk lent az OK gombra. A kö-
vetkezõ ablakban választhatunk, hogy melyik táblából vagy lekérde-
zésbõl szeretnénk az azonosakat megkeresni, mi most válasszuk a Ta-
nulók táblát. A Tovább gombra kattintva adjuk meg, hogy melyik
mezõ tartalmazza az azonos információt. Természetesen a felada-
tunknak megfelelõen most válasszuk a Születési hely mezõt, így kat-
tintsunk duplán erre a mezõre. A Tovább gombra kattintva dönthe-
tünk arról, hogy a lekérdezésben akarunk-e még más mezõket is
megjeleníteni. Ha igen, akkor válasszuk ki azokat, ellenkezõ esetben
az azonos rekordok számát adja meg a lekérdezés. Mivel azt a felada-
tot tûztük ki magunknak, hogy az azonos településen született tanu-
lókat szeretnénk látni, így válasszuk a Név mezõt dupla kattintással.
Kattintsunk megint a Tovább gombra, adjunk nevet a lekérdezésnek
(Pl. Azonos településen született tanulók), majd kattintsunk a Befejezés
gombra. Eredményül három tanulót kapunk (Tamás, Klári, Éva), hi-
szen a minta táblázatunkban az öt tanuló közül hárman születtek
Szekszárdon, a másik két tanuló más-más helyen (Paks, Pécs).
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Nem egyezõket keresõ lekérdezés varázsló
Olyan rekordokat (sorokat) keres egy táblában, amelyekhez nincs

kapcsolódó rekord (sor) egy másik táblában. Ezzel a lekérdezés va-
rázslóval tehát választó lekérdezést készíthetünk, és kikereshetjük az
egyik táblából azokat a rekordokat, amelyekhez a másik táblában
nem kapcsolódnak rekordok. Kikereshetjük például azokat a vevõ-
ket, akiknek nincs megrendelése. Nyissuk meg ismét az iskola adat-
bázisunkat, majd a tanulók táblában vegyünk fel egy újabb rekordot
tetszés szerinti adatokkal. Például:

T06, Gábor, Éva, Pécs, 1990.05.17., Fadd, Kossuth u. 3., 745678921

Az eredmények táblába ne vegyük fel ezt a tanulót. Most készí-
tünk egy olyan lekérdezést, amely megkeresi a tanulók táblában azt
a rekordot (Gábor), amelyhez nem kapcsolódik rekord az eredmé-
nyek táblában. Kattintsunk bal oldalon a Lekérdezések objektumra,
majd az Adatbázis eszköztáron az Új ikonra. Ezután válasszuk a
Nem egyezõeket keresõ lekérdezés feliratot, majd kattintsunk az
OK gombra. A megjelenõ ablakban válasszuk a tanulók táblát, hiszen
ebbõl fogjuk majd kiválasztani azt a mezõt (Név), amihez nem kap-
csolódik az eredmények táblában rekord (nincs benne a Gábor nevû
tanuló). Ezt követõen kattintsunk az Tovább gombra, és válasszuk az
eredmények táblát. Megint a Tovább gombra kattintunk, majd a
megjelenõ ablak bal, illetve jobb oldali listájában jelöljük ki a Név me-
zõt (ezt fogjuk keresni), és kattintsunk a közöttük látható <=> jelre.
Ezt követõen ismét a Tovább gombra kell kattintanunk, majd választ-
hatunk mezõket, hogy mi jelenjen meg a lekérdezésben. Ha nem vá-
lasztunk semmit, akkor a rekord összes mezõje megjelenik a lekérde-
zés eredményében, ha pedig választunk mezõket, akkor csak azokat
fogjuk látni. Most mi ne válasszunk semmit, hiszen minden mezõt
szeretnénk látni a megtalált rekordból, így kattintsunk a Tovább
gombra. Végezetül adjunk nevet a lekérdezésnek, és kattintsunk a
Befejezés gombra.
Paraméteres lekérdezés

Ha ismételten futtatni szeretnénk ugyanazt a lekérdezést, de
mindig más értékekkel, akkor érdemes paraméteres lekérdezést
használni. A paraméter olyan érték helyõrzõje, amelyet a lekérde-
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zés futtatásakor írunk be. Tulajdonképpen egy választó lekérdezés-
rõl van szó, ahol a Tervezõrács egy oszlopának Feltétel sorába
szögletes zárójelek közé beírunk egy kérdést (szöveget), amivel je-
lezzük, hogy az általunk beírt adatnak megfelelõ rekordokat szeret-
nénk látni. A paraméteres lekérdezés tehát egy olyan lekérdezés,
amelyben a felhasználó egy vagy több feltételt határoz meg interak-
tív módon. A paraméteres lekérdezés tulajdonképpen nem is külön
lekérdezéstípus, inkább a lekérdezés rugalmasságát növelõ mód-
szer. Tekintsük ismét az iskola adatbázisunkat, készítsünk olyan le-
kérdezést, amely azokat a tanulókat mutatja, akiknek a születési
helyét mi adjuk meg. Kattintsunk bal oldalon a Lekérdezések ob-
jektumra, majd jobb oldalon duplán a Lekérdezés létrehozása ter-
vezõ nézetben feliratra. Adjuk hozzá a tanulók táblát a lekérdezés-
hez, majd minden mezõt rakjunk a Tervezõrácsba. A Születési hely
oszlop Feltétel sorába szögletes zárójelek között írjuk be azt, hogy
Hol született? Mentsük a lekérdezést valamilyen néven (Pl. Azonos
településen született tanulók), majd dupla kattintással futtassuk (in-
dítsuk el). Egy kis panelen megjelenik az általunk beírt kérdés, és
villog a kurzor az alatta lévõ mezõben. Várja, hogy adjuk meg a te-
lepülés nevét.  Írjuk be, hogy Szekszárd. Ekkor az összes olyan ta-
nulót mutatja, akik Szekszárdon születtek (Éva, Klári, Tamás). Ha
ismét lefuttatjuk, és most azt írjuk be, hogy Pécs, akkor két tanulót
kapunk eredményül (Zoltán, Gábor).

Befejezésül ismerkedjünk meg a lekérdezések egy speciális cso-
portjával, a módosító lekérdezésekkel. A módosító lekérdezés több
rekordot változtat meg egyetlen mûvelet során. A módosító lekérde-
zésnek négy típusa van: törlõ, frissítõ, hozzáfûzõ és táblakészítõ.

Törlõ lekérdezés - egy rekordcsoportot töröl egy vagy több táblá-
ból. Törölhetjük például a törlõ lekérdezéssel azokat a termékeket,
amelyek gyártása befejezõdött, vagy amelyek iránt nincs kereslet.
A törlõ lekérdezéssel csak teljes rekordokat lehet törölni, a rekor-
dok egyes mezõit nem.
Frissítõ lekérdezés - globálisan változtatja meg a rekordok egy
csoportját egy vagy több táblában. Emelhetjük például a tejtermé-
kek árát 10%-kal, vagy emelhetjük az azonos munkakörben dolgo-
zók fizetését. A frissítõ lekérdezéssel már meglévõ táblák adatait
lehet megváltoztatni.
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Hozzáfûzõ lekérdezés - egy, vagy több tábla rekordcsoportjait
toldja más táblák végéhez. Vegyünk példának egy adatbázist,
amely új vevõk adatait tartalmazza. Ahelyett, hogy ezeket az ada-
tokat mind újra begépelnénk, egyszerûen hozzáfûzhetjük õket a
Vevõk táblához.
Táblakészítõ lekérdezés - egy vagy több tábla adataiból új táblát
hoz létre.

Törlõ lekérdezés
Segítségével tehát megadott rekordokat törölhetünk egy táblából,

ezért óvatosan bánjunk vele, mert a kitörölt rekordok nem állíthatók
vissza. Gyakorlás képpen az iskola adatbázisunk tanulók tábláját
fogjuk használni, ezért elõtte készítsünk róla másolatot. Kattintsunk
bal oldalon a Táblák objektumra, majd a CTRL billentyût lenyomva
tartva vigyük az egérkurzort a tanulók tábla fölé, húzzuk egérrel egy
üres helyre, majd engedjük fel az egér gombját. Így létrejött egy tanu-
lók másolata tábla, ezzel dolgozzunk a továbbiakban. Most kattint-
sunk bal oldalon a Lekérdezések objektumra, majd jobb oldalon dup-
lán a Lekérdezés létrehozása tervezõ nézetben feliraton. Adjuk hoz-
zá a tanulók másolata táblát a lekérdezéshez, majd nyissuk le a Le-
kérdezés menüt, és válasszuk a Törlõ lekérdezés parancsot! Ezt kö-
vetõen tegyük a Tervezõrácsba azokat a mezõket, amelyekkel meg-
adjuk, hogy mely rekordokat fogjuk törölni. Mi most töröljük azokat
a tanulókat, akik Pécsen születtek és Pakson laknak, ezért a Születé-
si hely, illetve a Lakhely mezõket adjuk a Tervezõrácshoz dupla kat-
tintással. Ezután a Születési hely oszlop Feltétel sorába írjuk be,
hogy Pécs, a Lakhely oszlop Feltétel sorába pedig azt, hogy Paks. Ké-
szen is vagyunk, mentsük le a lekérdezésünket valamilyen néven,
majd futtassuk le (kattintsunk duplán a lekérdezés nevén). Vegyük
észre, hogy most más ikon van a lekérdezésünk elõtt, mint eddig. Egy
piros kereszt és egy felkiáltójel figyelmeztet arra, hogy ez nem akár-
milyen lekérdezés, óvatosan bánjunk vele. Ezután, ha megnyitjuk a
tanulók másolata táblát, nem találjuk Zoltánt, hiszen õ született Pé-
csen, és lakik Pakson.
Frissítõ lekérdezés

Ezt a lekérdezést tehát arra használjuk, hogy egy meglévõ tábla
meglévõ mezõjében lévõ adatokat megváltoztassunk. Leggyakrab-
ban áremeléseknél hasznos, de számtalan más esetben is jó szolgála-
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tot tesz. Mi most az egyszerûség kedvéért használjuk ismét az iskola
adatbázisunk tanulók másolata tábláját. Tételezzük fel, hogy elron-
tottuk az adatfelvitelt, és a faddi gyerekek valójában Gerjenben lak-
nak. Készítsünk egy Frissítõ lekérdezést, amellyel a hibánkat köny-
nyen és gyorsan orvosolhatjuk (valóságos helyzetben akár több száz
adatot is elronthattunk volna). Nyissuk meg az iskola adatbázisunkat
(ha még nincs nyitva), majd kattintsunk bal oldalon a Lekérdezések
objektumra, jobb oldalon pedig duplán a Lekérdezés létrehozása ter-
vezõ nézetben feliratra. Adjuk hozzá az tanulók másolata táblát a le-
kérdezéshez, majd kattintsunk a Lekérdezés menüre, és a lenyíló me-
nüben válasszuk a Frissítõ lekérdezés parancsot. Adjuk a Lakhely
mezõt a Tervezõrácshoz, majd a Módosítás sorba  írjuk  be,  hogy
Gerjen, a Feltétel sorba pedig azt, hogy Fadd. Mindig a Módosítás
sorba kell megadni az új értéket, a Feltétel sorba pedig azt, amit meg
akarunk változtatni. Ha nem írunk semmit a Feltétel sorba, akkor az
összes értéket átírja az újra! Mentsük le a lekérdezést valamilyen né-
ven, és futtassuk le. Nyissuk meg a tanulók másolata táblát, most már
nem látunk faddi gyereket, csak két Gerjenben lakó tanulót (Péter,
Gábor). Most egy ceruza és egy felkiáltójel látszik a lekérdezés neve
elõtt, jelezve, hogy ez szintén nem választó lekérdezés.
Hozzáfûzõ lekérdezés

Ezzel a lekérdezéssel tehát egy meglévõ tábla rekordjait bõvíthet-
jük egy másik tábla rekordjaival, feltételeket is megadhatunk. A lekér-
dezés létrehozásakor elõször azt a táblát kell megadni (hozzáadni a
lekérdezéshez), amelybõl rekordokat akarunk adni egy másik táblá-
hoz. Utána, a Hozzáfûzõ lekérdezés megadásakor kell azt a táblát ki-
választanunk, amelynek a rekordjaihoz akarunk hozzáfûzni újabb re-
kordokat. Ügyelnünk kell arra, hogy a kulcs mezõknek kiemelkedõ
szerepe van (nem lehet azonos, illetve kötelezõ kitölteni)! Ezért a hoz-
záfûzés elõtt vizsgáljuk meg, hogy megfelelnek-e ezeknek a feltéte-
leknek a táblák. Legtisztább, hogy a hozzáfûzés elõtt abban a táblá-
ban, amihez rekordokat fogunk fûzni, vegyük le a kulcsot a megfele-
lõ mezõrõl (ha volt ilyen mezõ), és alul, a tulajdonságoknál a Kötele-
zõ mezõt állítsuk Nem-re. Ha viszont mindkét táblában ugyanolyan
nevû kulcsmezõ van, és az adattípusuk Számláló, akkor nincs sem-
milyen probléma. A hozzáfûzést végre tudjuk hajtani, és abban a táb-
lában, amiben a hozzáfûzött rekordok kerültek, a kulcsmezõ újraszá-
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mozódott a számláló adattípus miatt. Megjegyzem még, hogy a hoz-
záfûzött rekordok mindig felülre kerülnek. Fontos megemlíteni azt is,
hogy a rekordok szerkezetének nem kell megegyezni, a lényeg, hogy
legyen pontosan olyan nevû és típusú mezõ a hozzáfûzendõ rekord-
ban, amilyen abban a táblában van, amihez rekordokat toldunk. Lás-
suk, hogy mûködik a gyakorlatban. Természetesen most is az iskola
adatbázisunkat használjuk. Nyissuk meg (ha még nincs nyitva), majd
vegyünk fel egy új táblát (Újabb tanulók néven), amibõl rekordokat fo-
gunk hozzáfûzni a tanulók másolata táblához. Ebben a táblában le-
gyen három mezõ: Azon (Számláló, Kulcs), Név (Szöveg), Lakhely (Szö-
veg). Töltsük fel adatokkal ezt a táblát, például a következõkkel (az
Azon mezõt a program tölti fel):

Marci, Fadd
Anikó, Szekszárd
Vilmos, Paks
Készítsünk másolatot a tanulók tábláról, ha még nincs, majd ebben

a táblában változtassuk meg a kulcsmezõ típusát Számláló típusra.
Ehhez elõször vegyük le az Azon mezõrõl a kulcsot, töröljük ki a me-
zõt, szúrjunk be felülre egy új sort, majd ebbe írjuk be, hogy Azon és
a típusát állítsuk Számlálóra. Zárjuk be a táblát, majd kattintsunk bal
oldalon a Lekérdezések objektumra, jobb oldalon pedig duplán a Le-
kérdezés létrehozása tervezõ nézetben feliratra. Adjuk a lekérdezés-
hez az Újabb tanulók táblát, ezután nyissuk le a Lekérdezés menüt,
és válasszuk a Hozzáfûzõ lekérdezés parancsot. A felbukkanó pane-
len, a Táblanév mezõt nyissuk le, és válasszuk a tanulók másolata
táblát, végül kattintsunk az OK gombra. Helyezzük mindhárom me-
zõt a Tervezõrácsba (Azon, Név, Lakhely), mentsük a lekérdezést vala-
milyen néven, és futtassuk le. Utána nyissuk meg a tanulók másola-
ta táblát, és látjuk az eredményt, azaz fent a hozzáfûzött rekordokat,
amelyekben csak három mezõ van kitöltve. Megjegyzem, hogy a sor-
rend bármikor megváltoztatható, ehhez a táblában valamelyik mezõ
(vagy mezõk) szerinti rendezést kérünk. A gyakorlatban ez úgy törté-
nik, hogy a táblázatban kijelöljük azt az oszlopot (rákattintunk az osz-
lop fejlécére), ami szerint rendezni akarjuk az adatainkat, majd az
Tábla adatlap eszköztáron rákattintunk a Rendezés - növekvõ (AZ
és egy lefelé mutató nyíl), vagy a Rendezés - csökkenõ (ZA és egy le-
felé mutató nyíl) ikonra. Lehetõség van egyszerre több szempont sze-
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rint rendezni a táblánkat, de ebben az esetben a mezõknek egymás
mellett kell lennie a táblában, mégpedig balról jobbra, a rendezés
szempontjainak megfelelõen. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a tábla ter-
vezõ nézetében átrendezzük a mezõket a megfelelõ sorrendben, va-
gyis egymás alatt legyenek a megfelelõ mezõk. Legkönnyebben egér-
rel tudjuk a mezõket áthúzni (vontatni) egy másik helyre. Kijelöljük a
mezõt (rákattintunk a tõle balra lévõ üres, szürke négyzetre), majd az
egérgomb lenyomva tartása mellett az új helyére húzzuk, végül felen-
gedjük az egérgombot. Ezután visszatérünk Adatlap nézetbe, majd
kijelöljük a megfelelõ oszlopokat, és az elõzõekben már említett mó-
don rendezzük azokat.
Táblakészítõ lekérdezés

Táblakészítõ lekérdezéssel sorokat másolhatunk új táblába, amely
hasznos lehet az adatok részhalmazának létrehozásához vagy tábla
tartalmának másolásához az egyik adatbázisból egy másikba. A táb-
lakészítõ lekérdezés hasonlít a hozzáfûzõ lekérdezéshez, de új táblá-
ba másolja a sorokat. Táblakészítõ lekérdezés létrehozásakor a követ-
kezõket kell megadni:

1) Az új adatbázistábla nevét (céltábla). 
2) Azokat a táblákat, amelybõl a sorokat másoljuk (forrástáblák). A

másolás történhet egyetlen táblából vagy illesztett táblákból.
3) A forrástábla azon oszlopait, amelyek tartalmát másolni sze-

retnénk.
4) Rendezési sorrendet, ha a sorokat adott sorrendben szeret-

nénk másolni.
5) Keresési feltételeket a másolni kívánt sorok megadásához.
6) A csoportosítási beállításokat, ha csak összesített adatokat

szeretnénk másolni.
Természetesen most is az iskola adatbázisunkat fogjuk használni,

úgyhogy nyissuk meg, ha még nem lenne nyitva. Készítsünk egy
kombi nevû új táblát a már meglévõ tanulók illetve eredmények táb-
lák felhasználásával. Az új táblában hét mezõ legyen, a tanulók táb-
lából az Azon, Név, Anyja neve, Lakhely mezõk, az eredmények táblá-
ból pedig a Magyar, Töri és Matek mezõk. Az új táblában az adatok le-
gyenek névsorba rendezve, csak azok a tanulók szerepeljenek, akik
magyarból ötösök. Kattintsunk bal oldalon a Lekérdezések objek-
tumra, majd jobb oldalon duplán a Lekérdezés létrehozása tervezõ
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nézetben feliratra. Adjuk a lekérdezéshez a tanulók és az eredmé-
nyek táblákat, majd tegyük a Tervezõrácsba a megfelelõ mezõket.
Kattintsunk duplán a tanulók táblában az Azon, Név, Anyja neve és a
Lakhely mezõkre, az eredmények táblában pedig a Magyar, Töri illet-
ve Matek mezõkre. Ezután a Név oszlop Rendezés sorában válasszuk
a Növekvõ lehetõséget, a Magyar oszlop Feltétel sorába pedig írjuk
be, hogy 5. Mentsük a lekérdezést valamilyen néven, futtassuk le,
majd kattintsunk bal oldalon a Táblák objektumra, jobb oldalon látni
fogjuk az elõbb létrehozott kombi táblánkat. Nyissuk meg dupla kat-
tintással, és látjuk az eredményt, vagyis azt a három tanulót abc-be
rendezve, akik magyarból ötösök. Természetesen azt a további hat
mezõt is látjuk, melyeket mi adtunk meg.

Ûrlapok

Az ûrlap az adatbázis-objektumok egyik típusa, melyet elsõsor-
ban az adatbázis adatainak bevitelére és megjelenítésére haszná-
lunk. Az ûrlap kapcsolótáblaként is üzemelhet, amelyrõl az adatbá-
zis többi ûrlapja vagy jelentése megnyitható. Készíthetõ belõle egyé-
ni párbeszédpanel is, amely a felhasználótól adatokat kér be, majd
ezek alapján megadott mûveletet hajt végre. Az ûrlapok általában
az adatbázis egy vagy több táblájához és lekérdezésekhez kötõdnek.
Az ûrlap rekordforrása az alapul szolgáló táblák vagy lekérdezések
mezõire hivatkozik. Az ûrlap nem feltétlenül tartalmaz minden me-
zõt az alapul vett táblákból és lekérdezésekbõl. A kötött ûrlap tárol-
ja és visszakeresi az alapjául szolgáló rekordforrás adatait. A többi
információt, így a címet, a dátumot, az oldalszámot az ûrlap terve
adja. Az ûrlapot az adatok elemzéséhez Kimutatás vagy Kimutatás-
diagram nézetben is megnyithatjuk. Ezekben a nézetekben igény
szerint változtathatjuk az ûrlap elrendezését az adatok különbözõ
szempontú vizsgálatához. Újra és újra átrendezhetjük a sorfejeket,
az oszlopfejeket és a szûrõmezõket, amíg a kívánt elrendezés létre
nem jön. Az elrendezés megváltoztatásakor az ûrlap minden alka-
lommal automatikusan újraszámítja az adatokat az új elrendezés-
nek megfelelõen. Az ûrlapon szereplõ adatok szakaszokra osztha-
tók. Minden ûrlapon van egy törzsszakasz, de ûrlapfejet, oldalfejet,
oldallábat  és  ûrlaplábat  is  felvehetünk  rá.  Mindegyik  szakasznak
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meghatározott rendeltetése van, és ezek megadott sorrendben jelen-
nek meg az ûrlapon.

Ûrlapfej - olyan adatokat jelenít meg, amelyek minden rekord
esetében ugyanazok, így például az ûrlap címét. Az ûrlapfej Ûr-
lap nézetben a képernyõ tetején látható, nyomtatásban pedig az
elsõ oldal tetején.
Oldalfej - itt jeleníthetjük meg az ûrlapok egyes oldalainak tetején
a címet, az oszlopfejléceket, a dátumot és az oldalszámokat. Az ûr-
lapok oldalfeje csak az ûrlap kinyomtatásakor jelenik meg.
Törzs - itt található az ûrlap fõ része. Ez a szakasz általában a re-
kordforrás mezõihez kötött vezérlõelemeket tartalmaz, de lehet-
nek benne kötetlen vezérlõelemek is. A törzsszakasz tartalmazza a
rekordokat, megjeleníthetünk benne egyetlen rekordot, illetve any-
nyit, amennyi elfér.
Oldalláb - itt lehet megadni azokat az adatokat, amelyeket az ûrlap
oldalak alján kívánunk elhelyezni, például az oldalra vonatkozó
összegzéseket, dátumot és oldalszámozást. Az ûrlapok oldallába
csak az ûrlap kinyomtatásakor jelenik meg.
Ûrlapláb - olyan rekordokat jelenít meg, amelyek minden rekord
esetében ugyanazok, például parancsgombok, vagy az ûrlap hasz-
nálatára vonatkozó utasítások. Az ûrlapláb Ûrlap nézetben a kép-
ernyõ alján, nyomatásban pedig az utolsó oldalon, az utolsó törzs-
szakasz után következik.
Az ûrlapokon elhelyezhetünk újabb ûrlapokat, ezeket segédûrlap-

oknak nevezzük. Természetesen a segédûrlapoknak is lehetnek sza-
kaszai. Az egyes szakaszok elrejthetõk, méretezhetõk, képek helyez-
hetõk el bennük és színes hátterük lehet. Tulajdonságaik között meg-
adható, hogyan jelenjen meg tartalmuk nyomtatásban.
Az ûrlap nézetei

Az ûrlapot különbözõ nézetekben használhatjuk, attól függõen,
hogy éppen mit szeretnénk csinálni az ûrlapunkkal. Ha létrehozzuk,
vagy szerkesztjük, akkor a Tervezõ nézetre van szükségünk. Adatfel-
töltés esetén használjuk az Adatlap nézetet. Ha csak egyszerûen bön-
gészünk az adataink között, legjobb választás az Ûrlap nézet. Az ada-
tok elemzésére és diagramon való szemléltetésére a Kimutatás és
Kimutatásdiagram nézetek valók. Tekintsük át röviden az elõbb em-
lített nézetek funkcióit.
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Tervezõ nézet - az ûrlap létrehozására szolgál, amely gyakorlati-
lag úgy mûködik, mint egy mindenféle hasznos eszközzel felsze-
relt munkaasztal. A Formázás eszköztáron a betûtípus, a betûmé-
ret, a szövegigazítás, a szegély- és a vonalvastagság, a színek és
különféle hatások adhatók meg. A vezérlõelemek igazításában a
vonalzók segíthetnek. A vezérlõelemek a grafikus felhasználói fe-
lület objektumai (pl. szövegdoboz, jelölõnégyzet, görgetõsáv
vagy parancsgomb), melyekkel a felhasználók vezérelhetik a
programot. A vezérlõkkel adatokat vagy beállításokat jeleníthe-
tünk meg, mûveleteket hajthatunk végre, vagy könnyebben ke-
zelhetõvé tehetjük a felhasználói felületet. A vezérlõelemeket a
törzsszakaszban vagy más szakaszokban helyezhetjük el. Az esz-
közkészlettel vezérlõelemek, például címkék és beviteli mezõk
vehetõk fel. Ebben a nézetben felül a Fõmenü található a legördü-
lõ almenükkel, alatta az Ûrlaptervezés eszköztár, lejjebb a Formá-
zás eszköztár és a képernyõ egy tetszõleges részén az Eszköz-
készlet eszköztár lebegõ objektuma látható. A vonalzók most is,
mint mindig, fent és balra találhatók. Természetesen az eszköztá-
rak ki/be kapcsolhatók a Nézet menü Eszköztárak almenüjével.
A Nézet menüben további fontos dolgokat is szabályozhatunk,
például az Oldalfej, Oldalláb, Ûrlapfej, Ûrlapláb látsszon, vagy
sem. A Tervezõ nézet használatára még visszatérünk, most csak a
megjelenésével foglalkoztunk.
Adatlap nézet -  a  rekordok  sorokba  és  oszlopokba  rendezve
láthatók, és így egyszerre több rekordot is áttekinthetünk.
Adatlap vagy Ûrlap nézetben a léptetõgombokkal közlekedhe-
tünk a rekordok között. A léptetõgombok a rekordok közötti
mozgáshoz használható gombok. A gombok az Adatlap és az
Ûrlap nézet ablakának bal alsó sarkában találhatók. A léptetõ-
gombokat a nyomtatási képnél is használhatjuk, ilyenkor az ol-
dalak közötti lapozásra szolgálnak. Természetesen a billentyû-
zettel is mozoghatunk a rekordok között (kurzor billentyûk,
TAB és ENTER billentyûk).
Ûrlap nézet - ebben a nézetben általában egyszerre csak egyetlen
rekordot láthatunk. A rekordok közötti mozgásra az elõbbiekben
leírtak vonatkoznak. Talán ez a legkényelmesebb nézet az adataink
böngészésére, illetve módosítására, új rekord felvitelére.
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Kimutatás nézet - az adatokat részletesen vagy összegezve láthat-
juk aszerint, hogy a mezõket milyen elrendezésben helyezzük el a
szûrõk, a sorok, az oszlopok és a részletek területén.
Kimutatásdiagram nézet - az adatokat képi formában szemléltet-
hetjük. Választhatunk diagramtípust, majd az adatok vizsgálatá-
hoz különféle elrendezésben helyezhetjük el a mezõket a szûrõk,
az adatsorok, a kategóriák és az adatok területén.

Ûrlap készítése varázslóval
Kezdjük a gyakorlati megoldásokat most is a legkönnyebb mód-

szerrel, azaz használjunk varázslót. Nyissuk meg az elõzõekben létre-
hozott uzlet adatbázisunkat. Kattintsunk bal oldalon az Ûrlapok ob-
jektumra, majd az Adatbázis eszköztáron az Új gombra. A megjelenõ
ablakban válasszuk az Ûrlap varázsló feliratot, végül kattintsunk az
OK gombra. A következõ panelen, a Táblák/lekérdezések legördülõ me-
zõben válasszuk a Forgalom táblát, majd lent, az Elérhetõ mezõk listá-
jából adjuk az ûrlaphoz a Név, Árucikk, Forgalom és Hónap mezõket.
A Tovább gombra kattintva eldönthetjük, hogy milyen típusú ûrlapot
akarunk létrehozni: Oszlopos, Táblázatos, Adatlap, Sorkizárt, Kimu-
tatás vagy Kimutatásdiagram típusút. Az ûrlap szerkezete, és funkci-
ója a feladatnak megfelelõen a következõ lehet:

Oszlopos - egyszerre egy rekordot mutat. Ilyenkor ennek a rekord-
nak a mezõi látszanak egymás alatt.
Táblázatos - egyszerre több rekordot láthatunk, a mezõk egymás
mellett helyezkednek el.
Adatlap - az ûrlap tartalmát Adatlap nézetben jeleníti meg, így a
rekordokat táblázatos formában látjuk. A nehezebb áttekinthetõség
miatt ritkábban használjuk.
Sorkizárt - annyi objektumot helyez egy sorba, amennyit az ûrlap
szélessége enged. Ezért a mezõk egymás mellett, de általában több
sorban találhatók az ûrlapon. A nehezebb áttekinthetõség miatt rit-
kábban használjuk.
Kimutatás - az adatok összegzésére használható, az ûrlap Kimuta-
tás nézetben jelenik meg.
Kimutatásdiagram - az adatok összegzésére használható, az ûrlap
Kimutatásdiagram nézetben jelenik meg.
Válasszuk az Oszlopos szerkezetet, és kattintsunk a Tovább

gombra. A következõ panelen 10 stílus közül választhatunk, kattint-
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sunk a nekünk tetszõre, majd ismét a Tovább gombra. Elérkeztünk a
befejezõ panelhez, itt nevet adhatunk az ûrlapunknak a Mi legyen az
ûrlap címe? mezõben. Lejjebb két lehetõség közül választhatunk, meg-
nyitjuk az ûrlapot megtekintésre vagy adatbevitelre, illetve tervezõ
nézetben módosítani szeretnénk azt. Alaphelyzetben a megtekintés
van, mi is hagyjuk így, majd kattintsunk a Befejezés gombra. Ezután
már láthatjuk is az ûrlapunkat. A rekordokat az ablak alsó részén ta-
lálható léptetõ gombokkal lapozhatjuk (a Rekord: felirat után látha-
tók). Nézzük sorban, balról jobbra haladva ezeket:

Függõleges vonal + balra nyíl - az elsõ rekordra lép
Balra nyíl - az elõzõ rekordra lép
Üres mezõ - rekord száma + ENTER, az adott rekordra lép
Jobbra nyíl - a következõ rekordra lép
Jobbra nyíl + függõleges vonal - az utolsó rekordra lép
Jobbra nyíl + csillag - új rekord bevitele
A képernyõ legnagyobb részén az ûrlap látható, a mezõket egymás

alatt látjuk. Mivel most csak négy mezõnk van, így az ûrlap nem töl-
ti ki a képernyõt. Több mezõ esetén a képernyõ nagyobb részét fog-
lalná el, illetve lehetõségünk van arra is, hogy kevés mezõ esetén
megnöveljük a betûméretet, így nagyobb, és jobban olvasható ûrlap-
hoz jutunk. Ezt a megoldást késõbb tárgyaljuk, az ûrlap tervezésénél.
Az elkészült ûrlapunkat tehát lapozhatjuk, nézhetjük, átírhatunk
benne adatokat, illetve új rekordot vihetünk fel. Érdekességképpen
kipróbálhatjuk ugyanezt a feladatot táblázatos, adatlap és sorkizárt
szerkezetben is! Végezetül nézzük meg a Forgalom táblánk egy érde-
kes, és hasznos ûrlap nézetét, a Kimutatás illetve Kimutatásdiagram
nézetét. Kattintsunk bal oldalon az Ûrlapok objektumra, majd az
Adatbázis eszköztáron az Új gombra. Válasszuk ismét az Ûrlap va-
rázsló lehetõséget és az OK gombot. A Forgalom tábla Név, Árucikk,
Forgalom, Hónap mezõit adjuk a Kijelölt mezõk listájához, majd kat-
tintsunk a Tovább gombra, és válasszuk a Kimutatás szerkezetet. A
Tovább gombra kattintva válasszunk stílust kedvünk szerint, majd is-
mét a Tovább gombra kattintva fejezzük be az ûrlapot. Adjunk nevet
neki, majd kattintsunk a Befejezés gombra. A megjelenõ ablakban be
kell állítanunk, hogy milyen kimutatást akarunk látni a táblázatunk
adataiból. Jobbra láthatjuk a Kimutatás mezõlistája panelt. Az ebben
lévõ mezõket a megfelelõ helyre kell húznunk az egér segítségével.
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Hogy melyik mezõt hová húzzuk, az attól függ, hogy milyen kimuta-
tást akarunk látni. A képernyõ legnagyobb részén, középen lesz látha-
tó majd a kimutatásunk. Felülre, balra és középre húzhatunk mezõket,
melyekre a megfelelõ szövegek figyelmeztetnek is. Legfelülre a szûrõ-
nek szánt mezõt, alá az oszlopnak, balra pedig a sornak szánt mezõket
helyezhetjük el. Középre kerül az a mezõ, melynek adataiból összege-
ket, illetve részösszegeket akarunk számolni. Mi most a Név mezõt
húzzuk balra, a sornak szánt területre, a Hónap mezõt felülre, az osz-
lopnak szánt területre és a Forgalom mezõt pedig középre, az összeg-
nek szánt területre. Szûrõt most nem alkalmazunk. Ezután máris lát-
hatjuk, hogy az egyes üzletkötõink (Éva és Péter) havonta mennyi üz-
letet kötöttek, és milyen értékben. A mezõknél látható plusz (+) illetve
mínusz (-) jelekkel kapcsolhatjuk be, hogy látszanak, vagy ne látszanak
az adatok. Alaphelyzetben jobb oldalon, és lent, a Végösszeg mezõk-
ben nem láthatók adatok. A plusz jelre kattintva azonban könnyen
megjeleníthetjük ezeket az összegeket is. Mit is látunk tehát: látjuk az
üzletkötõk havi kötéseinek összegeit, jobb oldalon a Végösszeg oszlop-
ban pedig az összes kötéseiket; illetve lent, a Végösszeg sorban pedig
az adott hónapban a két üzletkötõ által kötött összes tételt. Vegyük ész-
re, hogy most még semmilyen összesítés nem készült, csak a tételek lát-
hatók! A Név, Hónap és a Forgalom feliratok melletti lefelé mutató nyíl-
ra kattintva, a legördülõ listában azt is megadhatjuk, hogy milyen ada-
tok látszanak. Ha nem látszik minden adat valamelyik mezõben (álta-
lában a Végösszeg mezõkben), akkor kattintsunk bele, megjelenik jobb-
ra egy gördítõ sáv, ennek segítségével már minden adatot megnézhe-
tünk. Nos, akkor számoltassunk már valamit az adatainkból, hiszen
ezért vagyunk itt! A Végösszegek feliratok mellett, a mínusz (-) gomb-
bal kapcsoljuk ki az adatok megjelenést a jobb oldali oszlopban illetve
az alsó sorban. Ezután kérjünk helyi menüt valamelyik adat felett a ki-
mutatásban. Válasszuk az Automatikus számolás almenüt, ahol kat-
tintsunk arra a parancsra, amelyikkel a megfelelõ számolást szeretnénk
elvégeztetni. A következõ függvények állnak a rendelkezésünkre:

Összeg - az értékek összegét számítja ki.
Darabszám - az értékek számát határozza meg. Az üres értékeket
(például a nulla hosszúságú karakterláncot) figyelembe veszi, de a
null értékeket (azokat, amelyek hiányzó vagy ismeretlen adatokat
tartalmaznak) nem.
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Minimum - az összegzett mezõ legkisebb értékét adja vissza.
Maximum - az összegzett mezõ legnagyobb értékét adja vissza.
Átlag - az összegzett mezõ átlagát adja vissza.
Szórás - az összegzett mezõben lévõ értékek szórását adja, az érté-
keket egy sokaságból vett mintának tekintve.
Sokaság szórása - az összegzett mezõben lévõ értékek szórását ad-
ja, az értékeket a teljes sokaságnak tekintve.
Variancia - az összegzett mezõben lévõ értékek varianciáját adja, az
értékeket egy sokaságból vett mintának tekintve.
Sokaság varianciája - az összegzett mezõben lévõ értékek varian-
ciáját adja, az értékeket a teljes sokaságnak tekintve.
A mezõhöz használható összegzõ függvényeket a mezõben lévõ

adatok típusa határozza meg. Szöveget tartalmazó mezõhöz például
a Darabszám függvény használható, az Összeg, a Minimum vagy a
Maximum nem. Kattintsunk az Összeg feliratra, így az üzletkötõink
és a hónapok összegzési adatait láthatjuk jobb oldalon, és lent. A Ki-
mutatás mezõlistája panelen megjelenik egy Összesítés felirat (me-
zõ) is, és alatta az aktuális összesítés látszik (Forgalom összege). Ha
újabb összesítést választunk az elõzõekben leírt módon, például a Da-
rabszám függvényt, akkor további oszloppal, illetve sorral egészül ki
a kimutatásunk. Most már azt is láthatjuk, hogy Éva és Péter hány üz-
letet kötött összesen és havonta. Számoltassunk még átlagot, mini-
mumot és maximumot is, így ezeket is látni fogjuk. Természetesen a
Kimutatás mezõlistája panelen ezek a függvények is sorra megjelen-
nek. Ezek bármelyikén helyi menüt kérve, az Törlés parancsra kat-
tintva megszüntethetjük az adott számítást a kimutatásunkban.

Ha valamilyen szempont szerint szûrni akarjuk a kimutatásunkat,
akkor húzzuk a megfelelõ mezõt a Szûrõnek szánt területre. A mi
esetünkben ez legyen az Árucikk mezõ. Alapesetben persze minden
árucikket mutat, de az Árucikk mezõnév mellet lévõ lefelé mutató
nyílra kattintva megadhatjuk, hogy melyik árucikk forgalmára va-
gyunk kíváncsiak. Legyen ez most a kávé, így vegyük ki a pipát a cu-
kor és a csoki mezõk elöl, majd kattintsunk az OK gombra. Ekkor
minden adatot továbbra is látunk a kimutatásunkban, de most már
csak a kávéra vonatkozóan.

A Kimutatásdiagram kipróbálásához járjunk el úgy, ahogyan azt
az elõzõekben tanultuk, csak az ûrlap szerkezetének választásakor a
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Kimutatásdiagram lehetõséget jelöljük be. A továbbiakban ugyanúgy
tegyünk, ahogyan azt a Kimutatás szerkezetnél tettük, azaz húzzuk a
megfelelõ mezõket a megfelelõ helyekre. Ennél a szerkezetnél a kö-
vetkezõ elemekrõl beszélünk:

Rácsvonalak - a diagramra illeszthetõ vonalak, amelyek az adatok
megtekintését és kiértékelését teszik könnyebbé. A tengely osztás-
jeleitõl kiindulva végighúzódnak a rajzterületen.
Adatsorok, adatsornevek (a jelmagyarázat elemei) - a diagramon
megjelenõ összetartozó adatpontok csoportja. Az egyes adatsorok
egyedi színûek és formájúak, és a jelmagyarázatban a jelmagyará-
zatjel és az adatsor neve (jelmagyarázat-elem) alapján azonosítha-
tók. A legtöbb diagramban több adatsort is elhelyezhetünk.
Adatjelölõ - sáv, terület, körszelet vagy más szimbólum egy diag-
ramon, amely egy munkalapcella értékének felel meg. Az egymás-
sal összefüggõ adatjelölõk adatsort képeznek.
Kategória - a diagram egyes adatsorainak egy-egy pontjából létre-
jött összetartozó adatpontok csoportja. A legtöbb diagramon a ka-
tegóriák a kategóriatengely (x) mentén szerepelnek, amely általá-
ban vízszintes. Néhány diagramon azonban függõleges ez a ten-
gely (például a sávdiagramon).
Rajzterület - a tengelyek által határolt terület, itt találhatók az
adatsorok.
Jelmagyarázatjel - ábra, amely a diagram adatsoraihoz vagy kate-
góriáihoz rendelt mintázatokat és színeket mutatja. A jelmagyará-
zatjelek a jelmagyarázat-elemek bal oldalán láthatók.
Jelmagyarázat - a diagram adatsoraihoz vagy kategóriáihoz ren-
delt mintázatokat és színeket mutató diagramelem.
Mi most tegyük a következõket: húzzuk a Név mezõt alulra, a Ka-

tegóriának szánt mezõ helyére, a Hónap mezõt jobbra, az Adatsornak
szánt mezõ helyére és a Forgalom mezõt pedig felülre, az Adatoknak
szánt mezõ helyére. Ezután már látványosan (színekkel is kiemelve)
a szemünk elé kerül az üzletkötõink havi kötési adatai. Ha szûrni is
akarunk adatokat, akkor húzzuk a megfelelõ mezõt felülre, a Szûrõ-
nek szánt mezõ területére. Tegyük ezt mi az Árucikk mezõvel, és a le-
gördülõ listában vegyük ki a pipát a cukor elöl, így csak a csoki és a
kávé adatait látjuk a diagramon. Ha egy mezõt el akarunk távolítani
a diagramról, akkor kattintsunk re fent, bal oldalon vagy jobb oldalon
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a mezõ nevére, majd a billentyûzet Delete gombjával eltávolíthatjuk
ezt a mezõt a diagramról. természetesen tetszõlegesen variálhatjuk,
hogy melyik mezõt hova tesszük, így különbözõ szempontú kimu-
tatásdiagramokat hozhatunk létre. Alapesetben mindig összegzést lá-
tunk, de ez könnyen megváltoztatható úgy, hogy kattintsunk a Diag-
ram mezõlistája panelen a Forgalom mezõre, majd nyissuk le a
Kimutatásdiagram menüt. Itt az Automatikus számolás almenübõl
válasszunk egy másik függvényt, mondjuk a Darabszám függvényt.
Ezután a diagramon már az üzletkötések számát láthatjuk. Formáz-
hatjuk is szokásos módon a diagramot, azaz használjunk egy formáz-
ni kívánt objektum felett helyi menüt, majd válasszuk a Tulajdonsá-
gok parancsot. A felbukkanó panelen sokféle formai és egyéb beállí-
tást tehetünk, attól függõen, hogy milyen objektumot választottunk
formázásra. Ha a diagram területen kérünk helyi menüt, akkor fent,
a Típus parancsra kattintva megváltoztathatjuk a diagramunk típu-
sát is. Az elõzõekben láthattuk, hogy igen hasznosak lehetnek a Ki-
mutatás és a Kimutatásdiagram szerkezetû ûrlapok, így adott esetben
használjuk õket bátran.
AutóÛrlap létrehozása

Az AutoÛrlap olyan ûrlapot hoz létre, amely az alapul szolgáló
tábla, illetve lekérdezés valamennyi mezõjét és rekordját tartalmazza.
Amennyiben a kiválasztott rekordforrás kapcsolódó táblákat vagy le-
kérdezéseket tartalmaz, az ûrlap az ezekhez tartozó rekordforrások
valamennyi mezõjét és rekordját is tartalmazza. A leggyorsabb, és
egyben a legkönnyebb megoldás akkor, ha nem akarunk veszõdni az
ûrlappal, illetve, ha nem vagyunk gyakorlott Access felhasználók.
Kattintsunk bal oldalon az Ûrlapok objektumra, majd az Adatbázis
eszköztáron az Új gombra. A megjelenõ listában válasszuk valame-
lyik AutóÛrlap lehetõséget (AutóÛrlap: Oszlopos, AutóÛrlap: Táb-
lázatos, AutóÛrlap: Adatlap, AutóÛrlap: Kimutatás, AutóÛrlap:
Kimutatásdiagram). Lejjebb, ki kell választanunk azt a táblát vagy le-
kérdezést, amibõl az ûrlap készül, így kattintsunk az üres mezõ mel-
letti nyílra. A legördülõ listából válasszunk tehát egy táblát, mondjuk
mi most a Forgalom táblát. Az OK gombra kattintva pillanatok alatt
elkészül a választott ûrlapunk. Természetesen, ha kimutatást, vagy
kimutatásdiagramot választottunk, akkor nekünk kell a megfelelõ
mezõket a megfelelõ helyekre húzni.
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Diagram varázsló
Diagramot vesz fel ûrlapra vagy jelentésre tábla vagy lekérdezés

adatai alapján. Kattintsunk bal oldalon az Ûrlapok objektumra, majd
az Adatbázis eszköztáron az Új gombra. Ezután válasszuk a Diagram
varázsló lehetõséget, majd lejjebb a legördülõ mezõben kattintsunk a
Forgalom táblára és az OK gombra. Ezzel elindul egy varázsló, mely
kérdésekkel végigvezet minket egy folyamaton, aminek befejezése-
ként elkészül a diagramunk. Adjuk hozzá a megfelelõ mezõket a di-
agramhoz, aztán Tovább gomb. Válasszunk diagram típust, ismét To-
vább, majd rendezzük el az adatokat (mezõket) a diagramon. Az el-
rendezést igen könnyen, egérrel tudjuk megoldani. Húzzuk a jobb ol-
dalon látható mezõket egérrel a balra látható diagram megfelelõ terü-
letére. Alapesetben a varázsló felkínál egy lehetõséget, de ezt megvál-
toztathatjuk. Például mi most a Hónapok mezõt húzzuk az Árucikk
helyére (melyet a varázsló tett be jobb oldalra). A bal felsõ sarokban
lévõ Diagram gyorsnézete ikonra kattintva azonnal látjuk a választá-
sunk eredményeként létrejövõ diagramot. A Bezárás gombra kattint-
va kijöhetünk a gyorsnézetbõl. Végül a Tovább gombra kattintva ne-
vet adhatunk az ûrlapnak, majd a Befejezés gomb segítségével lezár-
juk a folyamatot, és az Access elkészíti a diagramot.
Kimutatás varázsló

Microsoft Excel kimutatást készít Microsoft Access ûrlapon. Kat-
tintsunk bal oldalon az Ûrlapok objektumra, majd az Adatbázis esz-
köztáron az Új gombra. Ezután válasszuk a Kimutatás varázsló lehe-
tõséget, majd lejjebb a legördülõ mezõben kattintsunk a Forgalom
táblára és az OK gombra. Ezzel elindul egy varázsló, mely kérdések-
kel végigvezet minket egy folyamaton, aminek befejezéseként elké-
szül a kimutatásunk. Adjuk hozzá a megfelelõ mezõket a kimutatás-
hoz, aztán a Befejezés gombra kattintva az elõzõekben már ismerte-
tett módon húzzuk a megfelelõ mezõket a megfelelõ helyekre.
Ûrlap létrehozása Tervezõ nézetben

Létrehozhatunk egy üres ûrlapot, majd azt Tervezõ nézetben ala-
kíthatjuk ki igényeinknek megfelelõen. Ez a megoldás a legnehezebb,
és a legtöbb munkát igénylõ feladat. Kattintsunk bal oldalon az Ûr-
lapok objektumra, majd az Adatbázis eszköztáron az Új gombra. Vá-
lasszuk a Tervezõ nézet parancsot és alul, a legördülõ listából válasz-
szuk ki azt a táblát, vagy lekérdezést, amibõl ûrlapot szeretnénk ké-
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szíteni. Az OK gombra kattintva máris az ûrlap tervezõ nézetébe ke-
rülünk, ahol egy üres ûrlap vár minket. Az ûrlap alapjául szolgáló
táblázat megjelenik a képernyõn, így láthatjuk, és használhatjuk a
benne lévõ mezõket. Ezt a táblát bármikor elrejthetjük, illetve megje-
leníthetjük a Nézet menü Mezõlista parancsával, vagy az Ûrlapterve-
zés eszköztár Mezõlista ikonjával. A táblában lévõ mezõket fogjuk
felhasználni az ûrlap elkészítéséhez (lásd késõbb).

Itt jegyzem meg, hogy ha több táblából vagy lekérdezésbõl sze-
retnénk ûrlapot készíteni, akkor tegyük a következõt. Kattintsunk
egérrel az ûrlap üres részére, nem a Törzs területre! Nyomjuk le az
F4 billentyût, így felbukkan az Ûrlap panel. Ugyanezt megtehetjük
a Nézet menü Tulajdonságok parancsával, illetve az ALT+ENTER
billentyûkombinációval is. Ha a Törzs részre kattintunk elõtte, ak-
kor a Törzs szakasz tulajdonságpanelje kerül elénk. A leírtakból kö-
vetkezik,  hogy ha van Ûrlapfej,  Ûrlapláb,  Oldalfej  vagy Oldalláb,
és ezek valamelyikére kattintunk, majd lenyomjuk az F4 billentyût,
akkor pedig a választásunknak megfelelõ tulajdonságpanel fog fel-
bukkanni. Nos, mi most az ûrlap tulajdonságpaneljével foglalkoz-
zunk. Itt az Adat fülre kattintva a Rekordforrás sor üres mezõje
melletti (jobb oldalon) három pontra kattintva egy lekérdezést hoz-
hatunk létre. Ebbe a lekérdezésbe a tanult módon beletehetjük azo-
kat a mezõket, amelyek nekünk kellenek, bármilyen táblából, illet-
ve lekérdezésbõl. Végezetül zárjuk be a lekérdezést a Fájl menü Be-
zárás parancsával (vagy egyszerûen kattintsunk a jobb felsõ sarok-
ban lévõ Bezárás (x) gombra. Vigyázat, az alsó x-re, mert különben
az egész adatbázist bezárjuk. A megjelenõ kérdésre válasszuk az
Igen gombot, így visszatértünk az ûrlapunkhoz. Zárjuk be az Ûr-
lap panelt a Bezárás (x) gombbal, így egy új táblát látunk, a benne
lévõ, több táblából összegyûjtött mezõkkel.

Egy igen fontos objektum is felbukkant, az Eszközkészlet eszköz-
tár. Ha mégsem látnánk, akkor a Nézet menüben kattintsunk az Esz-
közkészlet parancsra. Ezen találhatók azok a dolgok, amelyekkel lét-
rehozhatunk egy általunk tervezett ûrlapot. Az eszközkészlet Terve-
zõ nézetben elérhetõ eszközök csoportja, melyekkel ûrlapokhoz, je-
lentésekhez és adatelérési lapokhoz adhatunk vezérlõelemeket. A la-
pok Tervezõ nézetében elérhetõ eszközkészlet különbözik az ûrlapok
és a jelentések eszközkészletétõl. A vezérlõelemek a grafikus felhasz-
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nálói felület objektumai (például szövegdobozok, jelölõnégyzetek,
görgetõsávok vagy parancsgombok), melyekkel a felhasználók vezé-
relhetik a programot. A vezérlõkkel adatokat vagy beállításokat jele-
níthetünk meg, mûveleteket hajthatunk végre, vagy könnyebben ke-
zelhetõvé tehetjük a felhasználói felületet. A vezérlõelem tehát olyan
objektum, amely az adott ûrlaphoz vagy jelentéshez tartozik, adato-
kat jelenít meg, mûveleteket hajt végre, díszíti az ûrlapot vagy a jelen-
tést. Most tekintsük át, hogy az Eszközkészlet eszköztáron milyen
vezérlõelem objektumok találhatók balról jobbra, és mik a funkcióik:

1) Objektumok kijelölése - az ûrlapon elhelyezett objektumokat
tudjuk vele kijelölni. Kattintsunk egyet a megfelelõ objektumon,
vagy a SHIFT billentyû lenyomva tartása mellett kattintsunk egér-
rel a kijelölendõ objektumokra. Csoportos kijelölésre a leggyorsabb
megoldás, hogy az egérgomb lenyomva tartása mellet egy tégla-
lapba foglaljuk a kijelölendõ objektumokat, majd felengedjük az
egér gombját. Ugyanezt megtehetjük a Szerkesztés menü Az ösz-
szes kijelölése parancsával, vagy a CTRL+SHIFT+O billentyû-
kombinációval is.
2) Vezérlõelem varázsló -  ha  kikapcsoljuk,  nem  mûködik,  ha  vi-
szont aktív, akkor nagyon megkönnyíti a munkánkat. Az történik
ugyanis, hogy a Vezérlõelem-csoport, Kombi panel, Listapanel, Pa-
rancsgomb illetve Segédûrlap/segédjelentés vezérlõelemek elhe-
lyezésekor elindul egy varázsló, ami a szokásos módon, kérdések-
kel végigvezetve megkönnyíti az objektum elhelyezését az ûrlapon.
3) Felirat (címke) - segítségével egy címkét (szövegdobozt) helyez-
hetünk el az ûrlapon. Ide különbözõ feliratokat írhatunk az ûrlap
követelményeinek megfelelõen. Kattintsunk a Felirat ikonra, majd
az egérgomb lenyomva tartása mellett húzzuk az egeret az ûrlap
törzs része felett (természetesen az ûrlap többi szakaszára is he-
lyezhetünk címkéket), végül engedjük fel az egér gombját. Ezt kö-
vetõen már írhatunk is a címkébe.
4) Beviteli mezõ - olyan egy- vagy többsoros rovat, melybe a billen-
tyûzet segítségével adatok gépelhetõk be. A beviteli mezõ létreho-
zásának módja attól függ, hogy kötött, kötetlen vagy számított me-
zõt kívánunk-e létrehozni.

Kötött vezérlõelem - olyan vezérlõelem, mely az adatokat
szolgáltató tábla, lekérdezés vagy SQL-utasítás mezõiben lévõ
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adatok megjelenítésére vagy módosítására szolgál. A vezérlõ
Mezõ vagy kifejezés tulajdonsága tárolja azt a mezõnevet, amely-
hez a vezérlõ kötve van. A leggyorsabban úgy hozhatunk létre
kötött beviteli mezõt, hogy a Mezõlista ablaktábláról egy (vagy
több) mezõt áthúzunk az ûrlapra. Ha csak egy mezõt szeret-
nénk elhelyezni az ûrlap valamelyik részén (általában a Törzs
részén), akkor kattintsunk egérrel a Mezõlista táblában a meg-
felelõ mezõre, majd az egérgomb lenyomva tartása mellett
húzzuk a mezõt a megfelelõ helyre, végül engedjük fel az egér
gombját. Legtöbbször azonban több mezõt szeretnénk elhe-
lyezni az ûrlapon, ezért célszerû azokat együtt kezelni. Ilyen-
kor jelöljük ki õket a Mezõlista táblában a szokásos módon. Ez
azt jelenti, hogy ha nem egymás utáni mezõket szeretnénk ki-
jelölni, akkor a CTRL billentyû lenyomva tartása mellett kat-
tintsunk egyenként a mezõkre. Ha pedig egymás utáni mezõ-
ket  akarunk  kijelölni,  akkor  kattintsunk  az  elsõre,  majd  a
SHIFT billentyû lenyomva tartása mellett kattintsunk az utol-
só olyan mezõre, amire még szükségünk van. Ezután járjunk el
úgy, ahogyan azt egy mezõ esetén leírtuk (húzzuk át a mezõ-
ket az ûrlap megfelelõ részére). Az elhelyezett mezõket for-
mázhatjuk, igazíthatjuk, méretezhetjük, stb. Ezekkel a lehetõ-
ségekkel késõbb ismerkedünk meg.
Kötetlen vezérlõelem - a vezérlõelemek nem kapcsolódnak
sem tábla, sem lekérdezés mezõjéhez. Kötetlen vezérlõele-
mekkel számítások eredményét jeleníthetjük meg, vagy elfo-
gadhatunk olyan adatbevitelt, amelyet nem kívánunk közvet-
lenül egy táblában tárolni. Kötetlen beviteli mezõt legköny-
nyebben úgy vehetünk fel, hogy rákattintunk az Eszközkész-
let eszköztár Beviteli mezõ ikonjára, majd kattintunk egyet
azon a helyen, ahová el szeretnénk helyezni egy kötetlen be-
viteli mezõt. Az Access a kötetlen beviteli mezõvel együtt
azonnal elhelyez egy címkét is, tõle balra. Ebbe kattintva beír-
hatunk egy feliratot, ami a kötetlen mezõvel kapcsolatos, így
utalunk arra, hogy mi is van ebben a mezõben.
Számított vezérlõelem - kifejezés eredményét megjelenítõ ve-
zérlõelem. A program minden alkalommal újraszámítja az
eredményt, amikor a kifejezés alapjául szolgáló értékekben
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változás következik be. Helyezzünk el egy kötetlen beviteli
mezõt az ûrlapon (általában a Törzs szakaszban), majd kat-
tintsunk a kötetlen mezõbe, és írjunk be egy kifejezést (a ta-
nult módon), ami valamilyen összeget, átlagot, stb. számol ki.
Természetesen most is használhatjuk a Kifejezésszerkesztõt,
úgy, mint ahogyan azt a lekérdezéseknél megtanultuk. Kat-
tintsunk bele a Kötetlen beviteli mezõbe, nyomjuk le az F4 bil-
lentyût a Tulajdonság lap megjelenítéséhez, majd az Adatlap
fülre kattintva, a Mezõ vagy kifejezés sor mellett jobbra, kat-
tintsunk a három pontra. Máris dolgozhatunk a Kifejezésszer-
kesztõvel.  Ha  az  ûrlap  lekérdezésen  alapul,  érdemes  lehet  a
kifejezést számított vezérlõelem helyett magába a lekérdezés-
be beírni. Ez javíthatja a teljesítményt, ráadásul ha rekordcso-
portokat összesítünk, könnyebb a számított mezõ nevét hasz-
nálni az összesítõ függvényben.

Függetlenül attól, hogy hogyan hozunk létre egy beviteli mezõt,
bizonyos tulajdonságait be kell állítanunk ahhoz, hogy a beviteli
mezõ a kívánt módon jelenjen meg és mûködjön. Nagyon sok tu-
lajdonságot lehet állítani, mi csak egy párat említünk meg. Elõtte
azonban nézzük meg, hogyan lehet az egyes beviteli mezõkhöz
elõcsalogatni a tulajdonságpaneljüket. Pontosan úgy, ahogyan azt
már az elõzõekben említettük, azaz nyomjuk le az F4 billentyût. A
megjelenõ panelen felül, a legördülõ menübõl válasszuk ki azt az
objektumot, amivel foglalkozni szeretnénk, majd öt fül segítségé-
vel vehetjük sorra a beállítási lehetõségeket: Formátum, Adat, Ese-
mény, Egyéb és Összes. Az állítható tulajdonságok száma attól
függ, hogy mit választottunk. A legkevesebb lehetõség 10, mely az
Oldalfej és Oldalláb objektumoknál, a legtöbb pedig 108 (!), amely
az Ûrlap objektumnál érhetõ el. Ne ijedjünk meg, az Access a leg-
több tulajdonságnál a megfelelõ alapértéket állítja be, így nekünk
nem kell mindent szabályozni. Feladattól és a mezõktõl függõen
szoktunk néhány értéket átállítani. A Formátum fülön a megjele-
néssel kapcsolatos dolgokat szabályozhatjuk, az Adat fülön a me-
zõ értékeivel kapcsolatos dolgok állíthatók, az Esemény fülön azt
szabályozhatjuk, hogy valamilyen mûveletre (belépésre, kilépésre,
dupla kattintásra, frissítés után, stb.) mi történjen, az Egyéb fülön
pedig általános, hasznos dolgokat adhatunk meg (pl. név, automa-
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tikus javítás, Enter billentyû kezelése, stb.) A késõbbiekben felso-
roljuk ezeket a tulajdonságokat funkcióikkal együtt.
5) Vezérlõelem-csoport - ûrlapon, jelentésben vagy adatelérési la-
pon a választási lehetõségek korlátozott halmazának megjeleníté-
sére vezérlõelem-csoportot használhatunk. A vezérlõelem-csoport
megkönnyíti az érték megadását, mivel csak a kívánt értékre kell
kattintani. Vezérlõelem-csoportban egyidejûleg csak egy választó-
kapcsoló lehet bejelölt. Ha több választási lehetõséget szeretnénk
megadni, vezérlõelem-csoport helyett listát, kombinált listát vagy
legördülõ listát használhatunk. Ûrlapon vagy jelentésben a vezér-
lõelem-csoport a csoport keretébõl, jelölõnégyzetekbõl, választó-
kapcsolókból és váltógombokból áll. Adatelérési lapon a vezérlõ-
elem-csoport a csoport keretébõl és választókapcsolókból áll. Ha
egy vezérlõelem-csoport mezõhöz kötött, akkor a mezõhöz csak
maga a csoportkeret van kötve, nem pedig a kereten belüli jelölõ-
négyzetek, váltógombok vagy választókapcsolók. A Vezérlõelem-
csoport varázsló megkönnyíti a használatát.
6) Váltógomb - alaptáblából, lekérdezésbõl vagy SQL utasításból
származó Igen/Nem érték megjelenítésére használhatunk önálló
vezérlõelemként megjelenõ váltógombot ûrlapokon és jelentése-
ken. Ha a gomb be van nyomva, akkor a táblában lévõ érték Igen,
ha a gomb nincs benyomva, úgy az érték Nem. Amikor egy
Igen/Nem mezõhöz kötött váltógombra kattintunk, a Microsoft
Access a mezõ Formátum tulajdonságának megfelelõen jeleníti
meg az értéket az alaptáblában. A váltógombok akkor a leghaszno-
sabbak, amikor vezérlõelem-csoportban más gombokkal együtt
használjuk. A váltógombokon szöveg helyett kép is megjeleníthe-
tõ. Váltógombot egyéni párbeszédpanelen is lehet használni fel-
használói bevitel fogadására.
7) Választókapcsoló - alaptáblából, lekérdezésbõl vagy SQL utasí-
tásból származó Igen/Nem érték megjelenítésére használhatunk
önálló vezérlõelemként megjelenõ választókapcsolót ûrlapokon és
jelentéseken. Ha a választókapcsoló ki van jelölve, akkor az érték
Igen, ha nincs kijelölve, úgy az érték Nem. Amikor egy Igen/Nem
mezõhöz kötött választókapcsoló ki van jelölve, illetve törölve van,
a Microsoft Access a mezõ Formátum tulajdonságának megfelelõ-
en jeleníti meg az értéket az alaptáblában. A választható értékek
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megjelenítéséhez vezérlõelem-csoportban is használhatunk vá-
lasztókapcsolót. Kötetlen választókapcsolót egyéni párbeszédpa-
nelen is lehet használni felhasználói bevitel fogadására.
8) Jelölõnégyzet - alaptáblából, lekérdezésbõl vagy SQL utasításból
származó Igen/Nem érték megjelenítésére használhatunk önálló
vezérlõelemként megjelenõ jelölõnégyzetet ûrlapokon és jelentése-
ken. Amikor egy Igen/Nem mezõhöz kötött jelölõnégyzetet beje-
lölünk, illetve töröljük annak jelölését, a Microsoft Access a mezõ
Formátum tulajdonságának megfelelõen jeleníti meg az értéket az
alaptáblában. A választható értékek megjelenítéséhez vezérlõelem-
csoportban is használhatunk jelölõnégyzetet. Felhasználói bevitel
fogadására egyéni párbeszédpanelen is lehet kötetlen jelölõnégy-
zetest használni.
9) Kombi panel - a kombinált lista a beviteli mezõ és a lista kombi-
nációja. Amikor a kombinált listában kiválasztunk vagy beírunk
egy értéket (amennyiben a kombinált lista kötött) a beírt vagy kije-
lölt érték abba a mezõbe kerül, amelyhez a kombinált lista kötve
van. A kombinált lista adatsorokat tartalmaz. A sorok állhatnak
akár több oszlopból is, amelyek megjelenhetnek fejléccel vagy
anélkül. Ha egy többoszlopos kombinált lista kötött, a Microsoft
Access csak az egyik oszlop értékeit tárolja. Kötetlen kombinált lis-
tát használhatunk olyan érték tárolására, amelyet aztán más vezér-
lõelemmel használhatunk. Kötetlen kombinált listát használha-
tunk például másik kombinált listában vagy egyéni párbeszédpa-
nelen az értékek korlátozására. Kötetlen kombinált listát használ-
hatunk arra is, hogy a kombinált listában kijelölt érték alapján
megkeressünk egy konkrét rekordot. A kombinált lista Csak lista-
elem tulajdonságával meg lehet adni, hogy a listába be lehet-e írni
bármilyen értéket, vagy csak olyan szöveget, amely megegyezik a
lista egyik elemével. Ha az ûrlapon van hely, és azt szeretnénk,
hogy a lista mindig jelenjék meg, illetve ha az adatbejegyzéseket
mindig a listában lévõ értékekre kívánjuk korlátozni, kombinált
lista helyett inkább listát érdemes használni.
10) Listapanel - sok esetben gyorsabb és egyszerûbb, ha egy érté-
ket listából jelölünk ki, mintha fejbõl kellene visszaidézni a konk-
rét értéket. A listából való kijelöléssel lehet biztosítani, hogy a me-
zõbe beírt érték pontos legyen. A lista adatsorokat tartalmaz. A so-
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rok állhatnak akár több oszlopból is, amelyek megjelenhetnek fej-
léccel vagy anélkül. Ha egy többoszlopos lista kötött, a Microsoft
Access csak az egyik oszlop értékeit tárolja. Kötetlen listát használ-
hatunk olyan érték tárolására, amelyet aztán más vezérlõelemmel
használhatunk. Kötetlen listát használhatunk például másik listá-
ban vagy egyéni párbeszédpanelen az értékek korlátozására. Kö-
tetlen listát használhatunk arra is, hogy a listában kijelölt érték
alapján megkeressünk egy rekordot. Ha az ûrlapon nincs hely egy
lista megjelenítéséhez, vagy ha az érték listából való kijelölésén kí-
vül az új értékek beírását is lehetõvé szeretnénk tenni, akkor lista
helyett használhatunk kombinált listát.
11) Parancsgomb - ûrlapon mûvelet vagy mûveletsorozat indításá-
ra parancsgombot lehet használni. Létre lehet hozni például olyan
parancsgombot, amely megnyit egy másik ûrlapot. Ha azt szeret-
nénk, hogy a parancsgomb végrehajtson valamit, írjunk meg egy
makrót vagy egy eseményvezérelt eljárást, és ezt adjuk meg a
gomb Kattintásra tulajdonságánál. A Parancsgomb varázsló segít-
ségével 32 különbözõ parancs hozható létre. A Parancsgomb va-
rázsló használatakor a Microsoft Access létrehozza a gombot és az
eseményvezérelt eljárást is. A parancsgombon annak Cím tulajdon-
ságával lehet szöveget, illetve Kép tulajdonságával lehet képet
megjeleníteni (csak bitképet).
12) Kép - ezzel a vezérlõelemmel képet adhatunk az ûrlaphoz. A
kép vezérlõelem a kötött és kötetlen objektumkereteknél több kép-
formátumot támogat (pl. jpg). Ha azonban a megjeleníteni kívánt
képek formátuma ezek között sem található meg, grafikus szûrõ-
ket is igénybe vehetünk. Ezek az eszközök lehetõvé teszik a külön-
bözõ Office alkalmazások számára az Office által egyébként nem
támogatott formátumú képfájlok megjelenítését.
13) Kötetlen objektumkeret - az Access kialakításának megfelelõen
a kötött és kötetlen objektumkeretek csak Windows bitkép (.bmp)
és Eszközfüggetlen bitkép (.dib) formátumú képeket jelenítenek
meg, hacsak nem telepítünk harmadik féltõl származó olyan szoft-
vert, mely más képformátumú képek megjelenítését is támogatja.
Az objektumkeretek az OLE technológiára épülnek, és mûködé-
sükhöz szükség van egy OLE-kiszolgálónak nevezett összetevõre,
mely gondoskodik a BMP és DIB formátumtól különbözõ formátu-
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mú képek megjelenítésérõl. A hozzáadás módja attól függ, hogy
kötött vagy kötetlen objektumot szeretnénk. A kötött objektum egy
táblában tárolódik. Ha új rekordra lépünk, az ûrlapon vagy jelen-
tésben megjelenített objektum megváltozik. Például a vállalat min-
den alkalmazottjának fényképét el lehet helyezni az adatbázisban.
A kötetlen objektumot ezzel szemben az ûrlap vagy jelentés terve-
zésekor illesztjük be. Ha új rekordra lépünk, az objektum nem vál-
tozik meg. Készíthetünk például a Microsoft Paint programban
egy emblémát a jelentéshez vagy az ûrlaphoz.
14) Kötött objektumkeret - lásd az elõzõ pontban leírtakat.
15) Oldaltörés - az ûrlap vezérlõelemei között egy vízszintes törés-
vonalat lehet létrehozni. Az oldaltörés Ûrlap nézetben csak akkor
lesz aktív, ha az ûrlap Alapértelmezett nézet tulajdonsága Egysze-
res ûrlap értékre van állítva. A PAGE UP vagy PAGE DOWN bil-
lentyûkkel az oldaltörés elõtti, illetve utáni oldalra lapozhatunk.
Az ûrlap kinyomtatásakor az oldaltörés a szakaszon belüli új oldal
kezdetét jelzi.
16) Karton vezérlõelem - több oldalnyi információt egy csoportban
lehet megjeleníteni. Ez különösen akkor hasznos, ha sok olyan ve-
zérlõelem van az ûrlapon, amelyek több kategóriába sorolhatók.
Az alkalmazottak adatait bemutató ûrlapon például karton vezér-
lõelem segítségével lehet elkülöníteni az általános és a személyes
információkat. Használata igen egyszerû, kattintsunk rá, majd vi-
gyük az egérkurzort az ûrlap törzs részére, és ismét kattintsunk
egyet az egérrel. Ekkor két lap jelenik meg (Lap1, Lap2), melyeket
a lapfülek segítségével aktivizálhatunk. Ha helyi menüt kérünk a
Karton vezérlõelem felett, akkor hozzáadhatunk további lapokat,
illetve az aktuálisat törölhetjük. Magát a Karton vezérlõelemet az
egér segítségével új helyre húzhatjuk, illetve átméretezhetjük. Vi-
gyük az egérkurzort a lapfülek sávjára, tõlük jobbra (kéz alakú lesz
az egérkurzor), majd az egérgomb lenyomva tartásával új helyre
húzhatjuk. A méretezést pedig a körben látható méretezõ gombok
segítségével tudjuk végrehajtani. A lapokra igen egyszerûen tu-
dunk adatokat elhelyezni, a forrástáblából egyszerûen húzzunk át
mezõt (vagy mezõket) a megfelelõ lapra. Ezeket aztán tovább for-
mázhatjuk, igazíthatjuk a szokásos módon, illetve majd a késõbbi-
ekben látott megoldásokkal (tulajdonságok panel).

- 631 -

MICROSOFT ACCESS 2003



17) Segédûrlap/segédjelentés - a segédûrlap egy ûrlapon lévõ má-
sik ûrlap. Az elsõdleges ûrlap a fõûrlap, az azon belüli ûrlap a se-
gédûrlap. Az ûrlap/segédûrlap kombinációt gyakran hierarchikus
vagy szülõ/gyermek kapcsolatú ûrlapnak nevezik. A segédûrlap
különösen akkor hatékony, amikor a táblák és lekérdezések adata-
it egy-a-többhöz kapcsolattal szeretnénk megjeleníteni. A fõûrlap
és a segédûrlap oly módon vannak összekapcsolva, hogy a segéd-
ûrlap csak a fõûrlap aktuális rekordjához tartozó rekordokat mu-
tatja. Amikor segédûrlappal rendelkezõ ûrlapot használunk új re-
kordok felvételére, a Microsoft Access menti a fõûrlap aktuális re-
kordját a segédûrlapra való belépéskor. Ez biztosítja, hogy a kap-
csolat több oldali táblájának összes rekordjához tartozik egy meg-
felelõ rekord az egy oldali táblában. Ahogy egy rekordot a segéd-
ûrlaphoz fûzünk, az is automatikusan mentésre kerül. A segédûr-
lap megjeleníthetõ adatlapként, illetve megjeleníthetõ egyszeres
vagy folyamatos ûrlapként. A fõûrlap csak egyszeres ûrlapként je-
leníthetõ meg. A fõûrlaphoz több segédûrlap tartozhat, sõt kétszin-
tû segédûrlapos szerkezetet is létre lehet hozni. Ez azt jelenti, hogy
lehet egy segédûrlap a fõûrlapon belül, és lehet egy másik segéd-
ûrlap az elõzõ segédûrlapon belül is. Nézzük, hogyan tudunk te-
hát létrehozni egy segédûrlapot. Kattintsunk erre a vezérlõelemre,
ha a Vezérlõelem varázsló aktív, akkor könnyebben boldogulunk.
Kérdéseket tesz fel, végül elkészíti a segédûrlapot. Ha nem hasz-
náljuk a varázslót, akkor kattintsunk a vezérlõelemre, majd az ûr-
lapunk törzs részére. Ezután nyomjuk le az F4 billentyût, így meg-
jelenik a hozzá tartozó tulajdonság panel. Ezen válasszuk az Adat
fület, majd a Forrásobjektum mezõben jelöljük ki azt a táblát, vagy
ûrlapot, amit segédûrlapként kívánunk használni. Ezután ugyan-
itt, az Almezõ csatolása, illetve a Fõmezõ csatolása lehetõségekkel
állítsuk be, hogy milyen kapcsolatokat akarunk használni a fõûrla-
punk és a segédûrlap mezõi között. Beírhatjuk kézzel is a mezõne-
veket, de egyszerûbb, ha rákattintunk a jobbra látható három pont
ikonra, így felbukkan egy ablak, melyben választhatunk Fõmezõ-
ket és Almezõket. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy melyik mezõhöz
mit csatoljunk, kattintsunk a Javasol gombra, így az Access felkí-
nál választási lehetõségeket, melyek közül egyszerûen tudunk vá-
lasztani, végül kattintsunk az OK gombra.
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18) Vonal - ezzel a vezérlõelemmel egy vonalat tudunk elhelyezni
az ûrlapunk valamelyik részén. Kattintsunk tehát erre a vezérlõ-
elemre, majd az ûrlap megfelelõ részére, például a törzs részre. Ek-
kor létrejön egy alapértelmezett hosszúságú vízszintes vonal. Ter-
mészetesen ezt tetszõleges helyre vihetjük az egér segítségével, il-
letve formázhatjuk is. Jelöljük ki, majd nyomjuk le az F4 gombot,
máris megjelenik a hozzátartozó tulajdonság panel. A Formátum
fülön rendelkezésre álló lehetõségekkel mindenfélét állíthatunk,
így például szélességet (hossza), magasságát (ferde vonal esetén a
függõleges emelkedés hosszát), keret stílust (a vonal stílusa), keret
színe (vonal színe), keret szélessége (vonal vastagsága), stb.
19) Téglalap - ezzel a vezérlõelemmel egy téglalapot tudunk elhe-
lyezni az ûrlapunkon. Kattintsunk rá, majd az ûrlap tetszõleges ré-
szére. Ekkor egy alapértelmezett négyzet kerül az ûrlapra, amit az-
tán tetszõlegesen méretezhetünk, illetve formázhatunk a Vonal ve-
zérlõelemnél leírtak szerint. Tehát nyomjuk le az F4 billentyût, és a
Tulajdonság panel Formátum fülénél sokféle szabályozást tehe-
tünk a téglalapunkra.
20) További vezérlõk - kattintsunk az eszköztár További vezérlõk
gombjára. A telepített vezérlõelemek listájából kiválaszthatjuk a
megfelelõt. Bizonyos ActiveX vezérlõelemek nem mûködnek meg-
felelõen Microsoft Access környezetben. Az ActiveX-vezérlõ olyan
vezérlõelem, amely lehetõségeket kínál fel a felhasználóknak, vagy
feladatok automatizálására szolgáló makrókat, illetve parancsfájlo-
kat futtat. A vezérlõhöz a Microsoft Visual Basic for Applications
alkalmazásban makrókat, a Microsoft Script Editor programban
pedig parancsfájlokat írhatunk.

Formátumtulajdonságok
Formátum - a különféle adattípusok megjelenítési és nyomtatási
formáját tudjuk beállítani. A legördülõ listából szám, dátum ill. idõ
adattípus esetén választhatunk az Access által felkínált szabványos
lehetõségek közül.
Kép - parancsgomb, képkeret vagy váltógomb vezérlõelemekre ér-
telmezhetõ. Segítségével határozhatjuk meg a vezérlõelemben
megjelenõ kép nevét. A tulajdonság értéke a kép neve és elérési út-
vonala.
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Kép típusa - kép vezérlõelem esetében használható. Azt határozza
meg, hogy a vezérlõelemben látható kép hol kerül tárolásra. A Be-
ágyazott lehetõség esetében a kép az adatbázisunk állományában
kerül tárolásra, míg a Csatolt esetben a kép marad az eredeti kép-
állományban. A Csatolt módszer alkalmazásakor a kép az adatbá-
zistól függetlenül is módosítható marad, és a módosítások a vezér-
lõelemben is megjelennek.
Átlátszó - Igen értékre állításával a parancsgomb nem látható az
ûrlapon. Az ilyen módon kialakított parancsgombok segítségével
attól függõen indíthatunk különbözõ eseményvezérelt eljárásokat
vagy makrókat, hogy a felhasználó az ûrlap melyik részére kattin-
tott az egérrel. A tulajdonságot ne használjuk parancsgomb elrejté-
séhez, erre a célra a Látható tulajdonság szolgál.
Méretfajta - kép, kötött és kötetlen objektumkeret vezérlõelemekre
értelmezhetõ. Három értéket vehet fel: a Kivágás érték esetén az
objektum eredeti méretben kerül a jelentésbe (azok a részei, ame-
lyek nem férnek a keretbe, nem látszanak), a Kitöltés érték esetén
az objektum a teljes rendelkezésre álló helyet kitölti (ez természe-
tesen azzal jár, hogy eredetei arányai torzulhatnak), a Méretezés
érték esetén az objektum a rendelkezésre álló hely méretéhez iga-
zítva, de eredeti arányait megtartva kerül a jelentésbe.
Képigazítás - segítségével meghatározhatjuk, hova kerüljön a kép
a vezérlõelemen belül.
Mozaikszerû elrendezés - Igen értéke esetén a kép mozaikszerûen
ismétlõdik a vezérlõelemben.
Látható - mindegyik vezérlõelemre értelmezhetõ. Segítségével azt
adhatjuk meg, hogy az adott vezérlõelem az ûrlapon látszódjék-e
vagy sem. Ha a tulajdonságot eseményvezérelt makróba építjük,
akkor a vezérlõelem valamilyen eseménytõl (pl. egy eredmény ér-
tékétõl) függõen jelenhet meg a képernyõn.
Kijelzés - mindegyik vezérlõelemre értelmezhetõ. Segítségével ar-
ról intézkedhetünk, hogy az adott vezérlõelem képernyõn vagy
nyomtatón, esetleg mindkét kimeneti eszközön megjelenjen-e. Bi-
zonyos vezérlõelemeket (pl. parancsgombokat) általában csak a
képernyõn szeretnénk látni, ezekhez a tulajdonságot Csak képer-
nyõn értékûre kell állítanunk. Más esetben, ha pl. az ûrlap fejléce a
képernyõn csak zavart okoz, a Csak nyomtatón opciót célszerû vá-
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lasztani. A Mindig érték beállításával a vezérlõelem a képernyõn is
látszik, és nyomtatásban is megjelenik.
Görgetõsáv - a beviteli mezõbe kerülõ szöveg lehetséges hosszától
függõen itt szabhatjuk meg, hogy az adott objektumhoz tartozzon-
e függõleges gördítõsáv.
Növelhetõ - ennek a tulajdonságnak a beállításával arról intézked-
hetünk, hogy a beviteli mezõ vagy a segédûrlap (segédjelentés)
függõleges mérete megnövelhetõ-e a szükséges mértékig, ha a ben-
ne lévõ szöveg nem fér ki a beadó mezõ elõre definiált méretében.
A tulajdonság beállításakor azt kell mérlegelnünk, hogy milyen
hosszúságú szövegek kerülhetnek a mezõbe, és az esetleges növe-
lés hogyan befolyásolja (esetleg teszi tönkre) az oldal kinézetét. Ér-
tékének Igen beállítása az elemet tartalmazó szakasz hasonló tulaj-
donságát Igenre állítja.
Összenyomható - a tulajdonság Igen értékével a beviteli mezõt ma-
gasságát csökkenthetõre állítjuk be, így az üres sorok kiiktathatók.
Balra - a tulajdonság mindegyik vezérlõelemre értelmezhetõ. Beál-
lításától függ, hogy a vezérlõelem vízszintesen hogyan helyezke-
dik el, mégpedig a vezérlõelemet tartalmazó szakasz bal szegélyé-
hez viszonyítva.
Fel - a tulajdonság mindegyik vezérlõelemre értelmezhetõ. Beállí-
tásától függ, hogy a vezérlõelem függõlegesen hogyan helyezke-
dik el, mégpedig a vezérlõelemet tartalmazó szakasz felsõ szegé-
lyéhez viszonyítva.
Szélesség - a tulajdonság mindegyik vezérlõelemre értelmezhetõ.
Beállításától függ, hogy a vezérlõelem milyen széles lesz. A széles-
séget a vezérlõelem szegélyeinek középvonalától mérjük. Az itt be-
állított érték és a Balra tulajdonság együtt határozzák meg a vezér-
lõelem jobb margóját.
Magasság - a tulajdonság mindegyik vezérlõelemre értelmezhetõ.
Beállításától függ, hogy a vezérlõelem milyen magas lesz. A ma-
gasságot a vezérlõelem szegélyeinek középvonalától mérjük. Az itt
beállított érték és a Fel tulajdonság együtt határozzák meg a vezér-
lõelem alsó margóját.
Háttérstílus - Normál érték esetén a vezérlõelem a palettán megha-
tározott háttérszínt veszi fel; ha értéke Átlátszó, a szakaszának szí-
nét veszi fel.
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Háttérszín - beviteli mezõ, kombinált lista, lista, választógomb, ve-
zérlõelem-csoport, címke, téglalap vezérlõelemekre alkalmazható.
Az adott vezérlõelem belsejének színét adja meg, ha a Háttérstílus
értéke Normál. Beállításához segítségül hívhatjuk a Színszerkesz-
tõt.
Speciális hatás - parancsgombok és váltógombok kivételével vala-
mennyi vezérlõelemre alkalmazható. Beállításával arról intézked-
hetünk, hogy a képernyõn megjelenõ vezérlõelem milyen módon
emelkedjék ki környezetébõl. Ha Sima beállítást választunk, nem
élünk a kiemelés lehetõségével, míg a többi érték a következõ ha-
tásokat eredményezi: Domború, Homorú, Mart, Árnyékolt, Cizel-
lált.
Keret stílusa - beviteli mezõ, kombinált lista, címke, vonal, vezér-
lõelem-csoport, négyszög vezérlõelemekre értelmezhetõ. Meg-
szabja a vezérlõelem szegélyének stílusát. Csak akkor van hatással
a vezérlõelemre, ha a Speciális hatás Sima vagy Árnyékolt. Ellen-
kezõ esetben a Speciális hatás tulajdonságot átállítja Sima értékre.
Keret színe - beviteli mezõ, kombinált lista, címke, vonal, vezérlõ-
elem-csoport, négyszög vezérlõelemekre értelmezhetõ. Segítségé-
vel határozhatjuk meg a vezérlõelem szegélyének színét, mégpe-
dig a megfelelõ számkód beírásával, vagy a jobbra lévõ három
pontra kattintva a Színszerkesztõ segítségével. Ne feledkezzünk
meg arról, hogy a szegély színét csak akkor szabhatjuk meg, ha a
Sima, vagy az Árnyékolt speciális hatást alkalmaztuk. Egyébként a
szegély stílusához hasonlóan a Speciális hatás tulajdonságot átál-
lítja Sima értékre.
Keret szélessége - beviteli mezõ, kombinált lista, címke, vonal, vá-
lasztógomb csoport, négyszög vezérlõelemekre értelmezhetõ. Be-
állításával a vezérlõelem szegélyének szélességét adhatjuk meg.
Ha a Hajszál opciót választjuk, a szegély a lehetõ legkeskenyebb
lesz, ha pedig ennél vastagabbat akarunk, akkor 1 és 6 pont között
megadhatjuk a vonalvastagságot. A tulajdonság használatához a
Speciális hatás tulajdonságot Sima vagy Árnyékolt, a Keret stílusa
tulajdonságot pedig nem Átlátszó értékûre kell állítanunk.
Elõtér színe -beviteli mezõ, kombinált lista, parancsgomb, címke,
lista, váltógomb vezérlõelemekre értelmezhetõ. A vezérlõelemben
elõforduló szöveg színét állíthatjuk be, a számkód megadásával,
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vagy a Színszerkesztõ használatával, Éljünk a szöveg színének be-
állítási lehetõségével, mert információt hordozhat, és megkönnyít-
heti a felhasználó számára az ûrlap használatát.
Betûtípus -beviteli mezõ, kombinált lista, parancsgomb, címke, lis-
ta, váltógomb vezérlõelemekre értelmezhetõ. A vezérlõelemben
elõforduló szöveg betûtípusát állíthatjuk be. A legördülõ listában
azok közül a betûtípusok közül választhatunk, amelyeket a rend-
szerben telepítettünk.
Betûméret -beviteli mezõ, kombinált lista, parancsgomb, címke.
lista, váltógomb vezérlõelemekre értelmezhetõ. A vezérlõelemben
elõforduló szöveg betûméretét állíthatjuk be, pontban.
Betûvastagság -beviteli mezõ, kombinált lista, parancsgomb, cím-
ke, lista, váltógomb vezérlõelemekre értelmezhetõ. Segítségével a
karakterek vonalszélességét tudjuk beállítani úgy, hogy kiválaszt-
juk a Nagyon sovány, Sovány, Normál, Közepes, Kicsit kövér, Fél-
kövér, Kövér ill. Nagyon kövér opciók valamelyikét.
Dõlt betûtípus -beviteli mezõ, kombinált lista, parancsgomb, cím-
ke, lista, váltógomb vezérlõelemekre értelmezhetõ. Amennyiben
értékét Igen-re állítjuk, a vezérlõelemben szereplõ karakterek dõlt
stílusúak lesznek.
Aláhúzás -beviteli mezõ, kombinált lista, parancsgomb, címke, lis-
ta, váltógomb vezérlõelemekre értelmezhetõ. Amennyiben értékét
Igen-re állítjuk, a vezérlõelemben szereplõ karakterek aláhúzva je-
lennek meg.
Szövegigazítás -beviteli mezõ, kombinált lista, címke vezérlõele-
mekre értelmezhetõ. A vezérlõelemben szereplõ szövegek igazítá-
si módjáról a következõk szerint intézkedhetünk: Általános (a szö-
veg balra, a számok és numerikus adatok jobbra igazodnak) Balra
(az adatok balra igazodnak), Középre (az adatok középre igazod-
nak), Jobbra (az adatok jobbra igazodnak), illetve Sorkizárás (az
adatok balra is és jobbra is igazodnak).
Adattulajdonságok
Mezõ vagy kifejezés -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lista,
lista, választógomb, vezérlõelem-csoport, váltógomb vezérlõele-
mekre alkalmazható. Segítségével adhatjuk meg azt a kifejezést,
amelynek kiértékelésével adódó eredmény a vezérlõelemben meg-
jelenik. Kötött vezérlõelemek esetén itt adhatjuk meg az adatforrás
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azon mezõjét, amelyet a vezérlõelem segítségével szerkeszteni sze-
retnénk. Ennek pillanatnyi értéke a vezérlõelem alapértelmezése-
ként jelenik meg; ezt megváltoztatva az adatforrás megfelelõ me-
zõje is aktualizálódik. Ha ezt le kívánjuk tiltani, állítsuk a Zárolt tu-
lajdonságot Igen értékûre: ekkor a vezérlõelem csak olvasható lesz.
Ha mezõ helyett kifejezést adunk meg, a jobbra látható három pont
szimbólumra kattintva segítségül hívhatjuk a kifejezés szerkesztõt.
Vezérlõelem-csoport esetében a tulajdonság értéke határozza meg,
hogy a csoporton belül melyik elem kerül kiválasztott állapotba.
Kétállapotú vezérlõelemek esetében ennek a tulajdonságnak az ér-
tékétõl függ az elem állapota. 0, Igaz, Igen, Be kivételével bármi-
lyen szöveges érték esetén az elem nincs kiválasztva, bármely
szám, Igaz, Igen, Be érték esetén kiválasztott. Kiválasztottnak ne-
vezzük ha a választógomb belsejében fekete kör, vagy a jelölõnégy-
zet ki van pipálva, vagy ha a váltógomb be van nyomva.
OLE osztály - a kötetben objektumkeretben található objektum tí-
pusát határozza meg, nem tudjuk megváltoztatni.
Osztály - a beágyazott objektum OLE osztályának nevét határozza
meg kötött objektumkeret esetében.
Forrásdokumentum - a csatolt objektum esetében meghatározza a
csatolt dokumentum helyét, elérési útvonalával együtt.
Forráselem - meghatározza a csatolt dokumentumon belül a csatolt
részlet helyét. (pl. Excel dokumentum esetén a megfelelõ cellatar-
tományt.)
Sorforrás típusa - kombinált lista, lista, kötetlen objektumkeret ve-
zérlõelemekre alkalmazható. Meghatározza, hogy a megjelenített
adatok honnan származnak. Lehetséges értékei: Tábla/Lekérdezés
(a listában egy tábla, egy lekérdezés vagy egy SQL kifejezés ered-
ményének elemeibõl válogathatunk, az objektum pedig ezekbõl
számolja értékeit), Lista (saját magunk által meghatározott kons-
tans értékek közül válogathatunk a listában. Ezeket az értékeket a
Sorforrás tulajdonságban kell megadni egymástól pontosvesszõvel
elválasztva (pl.: Elsõ; Második; Mindkettõ; Egyik sem). A felsoro-
lás sorrendje függ az Oszlopszám tulajdonság értékétõl. Ha pl. az
Oszlopszám tulajdonság értéke 2, a listában az elsõ érték az elsõ
oszlopban, a második a második oszlopban, a harmadik újra az el-
sõ oszlopban, a negyedik a másodikban. stb. jelenik meg. Objek-
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tum esetében nem használatos), Mezõlista (ilyenkor a kiválasztott
tábla vagy lekérdezés mezõnevei közül választhatunk a listában.
Objektum esetében nem használatos).
Sorforrás - kombinált lista, lista, kötetlen objektumkeret vezérlõ-
elemekre alkalmazható. Lista esetében a Sorforrás tulajdonság ha-
tározza meg, honnan származnak azok az értékek, amelyek közül
a listában válogathatunk. A tulajdonság szorosan együttmûködik a
Sorforrás típusa tulajdonsággal. Objektum esetében meghatározza,
honnan származnak az objektumhoz kapcsolódó értékek. A tulaj-
donság szorosan együttmûködik a Sorforrás típusa tulajdonsággal.
Kötött oszlop - kombinált lista, lista vezérlõelemekre alkalmazha-
tó. Meghatározza, hogy a listában megjelenõ oszlopok közül me-
lyik áll kapcsolatban a lista vezérlõelem forrásával. Ha a tulajdon-
ság értékét 0-ra állítjuk, a kiválasztott listaelem sorszámát kapjuk
meg (a lista elsõ elemének sorszáma: 0).
Csak listaelem - segítségével a kombinált listát használhatjuk
olyan módon, hogy csak a listában található elemeket fogadja el
(Igen), és úgy is, hogy új elemeket vehetünk fel (Nem). Az új ele-
mek nem adódnak automatikusan a listához, ezt a helyzetnek
megfelelõ makró vagy kód alkalmazásával érhetjük el. Csak a
kombinált listára jellemzõ tulajdonság.
Automatikus kiterjesztés - Igen értékre állítva elérhetjük, hogy a
listából a lista legördítése nélkül, a keresendõ elem kezdõbetûit be-
gépelve választhassunk.
Almezõ csatolása/Fõmezõ csatolása - segédûrlap/segédjelentés,
beágyazott objektum vezérlõelemekre alkalmazható. Ezzel a két
tulajdonsággal határozzuk meg az ûrlap (vagy jelentés) és a rajta
található vezérlõelem kapcsolatát. A vezérlõelem azokat a rekordo-
kat fogja megjeleníteni, amelyeknek az Almezõ csatolása tulajdon-
ság értékeként megadott mezõjében ugyanazon értékek találhatók,
mint az ûrlap (jelentés) Fõmezõ csatolása tulajdonságként meg-
adott mezõjében vagy vezérlõelemében. A két tulajdonságnak nem
kell azonos nevû mezõket tartalmaznia, de típusuk szerint egybe-
vehetõknek kell lenniük. Mindkét tulajdonság számára megadha-
tunk több értéket is, egymástól pontosvesszõvel elválasztva, de
ezeknek páronként azonos adattípusúaknak kell lenniük.
Kijelzés típusa - értéke azt határozza meg, hogy megjelenjen-e az
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objektum (Tartalom), vagy csak a létrehozó alkalmazás ikonja
(Ikon).
Frissítési beállítások - Automatikus értéke esetén a csatolt forrás-
dokumentum változásainál frissíti az objektumot. A Kézi beállítás
használatakor a Szerkesztés/OLE/DDE Csatolások menüpont se-
gítségével kell frissítenünk az adatokat.
OLE típus - a vezérlõelemben található objektum típusát jelzi, érté-
ke nem állítható. Értéke Csatolt, Beágyazott vagy Nincs lehet (ez
utóbbi esetben a vezérlõelem nem OLE objektumot tartalmaz).
Engedélyezett OLE típus - ez a tulajdonság határozza meg, hogy a
vezérlõelem milyen típusú objektumot tartalmazhat. Lehetõsé-
günk van csatolt, beágyazott vagy valamelyik objektumtípus enge-
délyezésére.
Beviteli maszk - a közvetlen adatbevitelt lehetõvé tevõ vezérlõele-
mek (beviteli mezõ, kombinált lista) kitöltése során Beviteli maszk
tulajdonság segítségével a felhasználó számára megkönnyíthetjük
a munkát (pl. dátum bevitelekor pontosan jelezhetjük, milyen for-
mában kérjük a dátumot). Ügyeljünk arra, hogy ha a Beviteli
maszk és a Formátum tulajdonságokat együtt használjuk, akkor az
adat kijelzésekor a Formátum tulajdonságban definiáltakat veszi
az Access figyelembe. Azt sem árt tudnunk, hogy a beviteli maszk
valóban csak az adat beírásakor aktivizálódik, vagyis ha a beviteli
mezõbe más módon kerül adat (pl. importálással), akkor arra a be-
viteli maszk tulajdonságai nem érvényesek. A maszk-karakterek
alkalmazásával önállóan építhetjük fel a beviteli maszkot a követ-
kezõ szabályokat szem elõtt tartva. A beviteli maszk három részbõl
állhat, melyeket egymástól pontosvesszõ választ el. Az elsõ rész
maga a beviteli maszk. A második rész azt határozza meg, hogy a
Microsoft Access az adatok beírásakor a szöveges megjelenítésû
karaktereket a táblában tárolja-e. Ha a szakaszhoz a 0 értéket hasz-
náljuk, akkor az összes szöveges megjelenítésû karakter (például a
telefonszám beviteli maszkban szereplõ zárójelek) az értékkel
együtt tárolódik, míg ha 1-et írunk be, vagy üresen hagyjuk ezt a
szakaszt, akkor csak a vezérlõelembe beírt karakterek kerülnek tá-
rolásra. A harmadik rész azt a karaktert adja meg, amelyet a Mic-
rosoft Access a szóköz helyén megjelenít, amikor a beviteli maszk-
ba karaktert írunk be. Ennél a szakasznál bármilyen karaktert
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használhatunk, üres karakterlánc megjelenítéséhez használjunk
idézõjelek közé zárt szóközt (" "). A beviteli maszkban alkalmazha-
tó karakterek a következõk:
0 Kötelezõen megadandó számjegy, elõjel nélkül
9 Nem kötelezõen megadandó számjegy, elõjel nélkül (szóköz
megengedett)
# Nem kötelezõen megadandó számjegy, elõjel is alkalmazható
(szóköz megengedett)
L Kötelezõen megadandó betû
? Nem kötelezõen megadandó betû
A Kötelezõen megadandó betû vagy számjegy
a Nem kötelezõen megadandó betû vagy számjegy
& A mezõ kötelezõen kitöltendõ, bármely karakter vagy szóköz
megengedett
C Bármely karakter vagy szóköz megengedett, az adatbevitel
nem kötelezõ.
.,:;-/ Elválasztókarakterek tizedes helyek, valamint ezres, dá-
tum és idõ elválasztására. Az alapértelmezett karakterek az
országbeállítás szerint alakulnak.
< Minden ezt követõ karakter kisbetûre konvertálódik.
> Minden ezt követõ karakter nagybetûre konvertálódik.
! Kitöltési irány megfordítása a szokásos balról jobbra helyett
jobbról balra irányba.
\ A következõ karakter betû szerinti megjelenítése.
Ha a Beviteli maszk tulajdonság értékének a Jelszó szót adjuk meg,
az Access a bevitt szöveg minden karaktere helyett * karaktert jele-
nít meg, így elfedve a titkos adatok bevitelét. Szöveges és dátum
mezõk esetében jól használható a tulajdonság mellett jobbra talál-
ható Szerkesztõ hívása gombra (három pont) megjelenõ Beviteli
maszk varázsló amely jó néhány elõre elkészített mintát tartalmaz,
amelyeket módosíthatunk is. A megjelenõ ablak listájából válasz-
szunk ki egy megfelelõ formátumot. A Próba mezõben ki is próbál-
hatjuk a választottat. Ezután nyomjuk meg a Tovább gombot. Itt
még módosíthatjuk a beviteli maszkot, és választhatunk másik
helyfoglalót is. A Varázslóhoz mi is hozzáadhatunk saját formátu-
mokat a Lista gombot választva. A megjelenõ párbeszédablakban
megadhatjuk az új beviteli maszk jellemzõit.
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Tizedeshelyek - azt határozza meg, hogy a szám megjelenítésekor
hány tizedesjegy kerüljön a képernyõre. Az Auto érték a Formá-
tum tulajdonság értékétõl függõ tizedeshely számot jelent. Kötött
mezõ esetében ez a tulajdonság a mezõ a táblában meghatározott
tizedeshely értékét örökli.
Alapértelmezett érték -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lis-
ta, lista, vezérlõelem-csoport, választógomb, váltógomb vezérlõ-
elemekre alkalmazható. A vezérlõelem alapértelmezett értékét ál-
líthatjuk be úgy, hogy az alapértelmezésként megjelenítendõ kife-
jezést vagy szöveget begépeljük (természetesen, ha kifejezést sze-
retnénk megadni, a kifejezésszerkesztõ, a három pont gomb meg-
nyomása után, a segítségünkre siet). Új rekord létrehozásakor a
mezõ az itt meghatározott értékkel fogja tartalmazni.
Érvényességi szabály -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lis-
ta, lista, választógomb, vezérlõelem-csoport, váltógomb vezérlõ-
elemekre alkalmazható. Beállíthatjuk azt a kifejezést, amelynek ki-
értékelésével az Access eldönti, hogy a beadott adat elfogadható-e.
Érvényesítési szöveg -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lista,
lista, választógomb, vezérlõelem-csoport, váltógomb vezérlõele-
mekre alkalmazható. Az itt megadott üzenet akkor jelenik meg a
képernyõn, ha az adott vezérlõelemhez definiált érvényességi sza-
bálynak valamely beadott adat nem tesz eleget. Ha Érvényesítési
szöveget nem adunk meg, de érvényességi szabályt rendelünk a
vezérlõelemhez, akkor a Microsoft Access alapértelmezés szerinti
hibaüzenete fogja a hibára figyelmeztetni a felhasználót.
Engedélyezve -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lista, pa-
rancsgomb, lista, választógomb, vezérlõelem-csoport, váltógomb
vezérlõelemekre alkalmazható. Ha Igen értékû, akkor a fókusz a
vezérlõelemre kerülhet és így az elérhetõ. Amennyiben a tulajdon-
ság értékét Nem-re állítjuk, a vezérlõelemet letiltottuk. Ne feled-
kezzünk meg arról, hogy a vezérlõelem által bevitt adat szerkeszt-
hetõségéhez a Zárolt tulajdonságot is Nem-re kell állítanunk.
Zárolt -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lista, parancsgomb,
lista, választógomb, vezérlõelem-csoport, váltógomb vezérlõele-
mekre alkalmazható. Meghatározza, hogy a vezérlõelemmel enge-
délyezett-e az adatmódosítás ill. bevitel.
Szûrés megjelenítése - ha használni kívánjuk a Szûrés ûrlappal
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funkciót, a Szûrés megjelenítése tulajdonság határozza meg, hogy
az adott beviteli mezõben megjelenjenek-e értékek a szûrés ûrlap-
ján. A Mindig beállítás hatására mindig, a Soha hatására soha nem
láthatóak a mezõ értékei. Az Adatbázis alapértelmezése esetén a
Eszközök/Beállítások menü kiválasztása esetén megjelenõ párbe-
szédablakban a Ne jelenjen meg lista, ahol a rekordok száma na-
gyobb a mezõben lévõ számnál feliratú mezõben beállított határér-
téket meghaladó számú rekordot.
Eseménytulajdonságok
Az eseménytulajdonságok a különféle eseményekre adott egyedi
választ jelölik ki, rendszerint egy, az adott esemény bekövetkezte-
kor futtatandó makró nevének megadásával.
Egyéb tulajdonságok
Név - a tulajdonság az összes vezérlõelemre alkalmazható. Segítsé-
gével megadhatjuk azt az azonosítót, amely az adott vezérlõelemet
azonosítja. A névnek betûvel kell kezdõdnie. Tartalmazhat betûket,
számokat, aláhúzás-karaktereket, szóközt, és egyéb karaktereket is
(a szögletes zárójel kivételével).
Alapértelmezett - parancsgombok esetén használható. Igen értékre
állításával elérhetjük, hogy az ûrlap megnyitásakor az adott gomb
kerüljön a fókuszba (azaz, az Enter billentyû használata egyenérté-
kû legyen a gomb lenyomásával).
Mégsem - szintén parancsgombok esetén áll rendelkezésünkre.
Igen értéke esetén az adott gomb az ûrlap Mégsem gombja, tehát
az ESC billentyû használata egyenértékû a gomb használatával.
Automatikus ismétlés - parancsgombok esetén használható. Igen
értékre állításakor a Click esemény hatására elinduló eseményve-
zérelt eljárás vagy makró mindaddig fut, amíg a gomb lenyomott
állapotban van. Az eljárás a gomb lenyomását követõen 0,5 másod-
perc múlva indul el, és az eljárás végét követõen (vagy 0,25 másod-
perc múlva) indul újra.
Automatikus aktiválás - beállíthatjuk, hogy milyen módon tudjuk
aktivizálni a vezérlõelemben található OLE objektumot. A Kézi be-
állítás esetén erre csak Visual Basic kód segítségével van lehetõsé-
günk. A FókuszVétel lehetõség hatására automatikusan aktivizáló-
dik az objektum, ha fókuszba kerül; míg a DuplaKattintás esetén
az egérrel való kettõs kattintásra történik meg ez.
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Állapotsor szöveg -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lista,
parancsgomb, lista, választógomb, választógomb csoport, váltó-
gomb vezérlõelemekre alkalmazható. Itt adhatjuk meg azt a legfel-
jebb 255 karakterbõl álló szöveget, amely a vezérlõelem kiválasztá-
sakor az állapotsorban megjelenik. Ezt a tulajdonságot rendsze-
rünk testreszabásához használhatjuk fel.
Enter billentyû kezelése - arról intézkedhetünk, hogy az Enter bil-
lentyû leütésének a beadómezõn belül mi legyen a hatása.
Automatikus javítás engedélyezése - a közvetlen adatbevitelre al-
kalmas vezérlõelemek esetén (beviteli mezõ, kombinált lista) Nem
értékre állításával megtilthatjuk az automatikus javítás szolgáltatá-
sát.
Automatikus tabulátor - ha ezt a tulajdonságot Igen értékûre állít-
juk, akkor a beviteli mezõ utolsó karakterének kitöltése után a fó-
kusz automatikusan az (elérési sorrend szerint) következõ vezérlõ-
elemére kerül. Ha a tulajdonság Nem értékû, akkor ez csak a kö-
vetkezõ vezérlõelem kiválasztásakor következik be. Az automati-
kus tabulátort akkor érdemes beállítani, ha a beviteli mezõ fix
hosszú (tehát utolsó karakteréig kitöltõdik, és a belekerülõ adatot
nem szükséges nyugtázni.)
Tabulátor stop -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lista, pa-
rancsgomb, lista, választógomb, választógomb csoport, váltógomb
vezérlõelemekre alkalmazható. Engedélyezhetjük vagy letilthatjuk
a vezérlõelemek közötti lépkedést a tabulátor billentyû lenyomásá-
ra.
Tabulátor index -beviteli mezõ, jelölõnégyzet, kombinált lista, pa-
rancsgomb, lista, választógomb, választógomb csoport, váltógomb
vezérlõelemekre alkalmazható. Amennyiben az Access által alap-
értelmezésben biztosított elérési sorrend nem megfelelõ, akkor ez-
zel a tulajdonsággal kedvünk szerint átállíthatjuk úgy, hogy min-
den egyes vezérlõelemhez hozzárendeljük az elérési sorrendnek
megfelelõ sorszámot, 0-tól indítva.
Helyi menüsor - értékeként megadott makró jeleníti meg az egér
jobb gombja segítségével elérhetõ helyi menüt.
Vezérlõelem-magyarázat - az itt megadott szöveg jelenik meg ma-
gyarázatként, ha az adott vezérlõelem felett elidõzünk az egérkur-
zorral.
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Súgó környezetazonosító - az összes vezérlõelemre értelmezhetõ.
Ha egyedi súgófájlt szeretnénk definiálni a vezérlõelemhez, ezt a
tulajdonságot kell beállítanunk a megfelelõ értékre. Alapértelme-
zése 0, ami azt jelenti, hogy az Access a vezérlõelemhez az ûrlap-
hoz definiált súgófájlt rendeli.
Azonosító - az összes vezérlõelemre értelmezhetõ. Ha bármilyen
többletinformációt (megjegyzést) szeretnénk tárolni a vezérlõelem-
rõl, az azonosítóba 2048 karakter hosszúságig megtehetjük. Azo-
nosítóként elsõsorban akkor használhatjuk jól, ha a vezérlõelemet
változóként egy másik objektumnak átadjuk.
Vezérlõelem-csoport - csoportkeretet, váltógombokat, választó-
kapcsolókat vagy jelölõnégyzeteket tartalmazó terület. Vezérlõ-
elem-csoportot létrehozhatunk magunk is, de ûrlapon vagy jelen-
tésen dolgozva varázsló segítségével is. A varázsló meggyorsítja az
eljárást, mivel a munka nagy részét végrehajtja helyettünk. Varázs-
ló használatakor a Microsoft Access információkat kér, és a vála-
szok alapján hozza létre a Vezérlõelem-csoportot. Ha tehát ma-
gunk akarunk ilyen csoportot készíteni, kapcsoljuk ki az Eszköz-
készlet eszköztáron a Vezérlõelem varázslót, majd ezután kattint-
sunk a Vezérlõelem-csoport gombra, és kattintsunk az ûrlapon ar-
ra a helyre, ahol el szeretnénk helyezni. Ezután tetszõlegesen elhe-
lyezhetünk a Vezérlõelem-csoport területén váltógombokat, jelölõ-
négyzeteket és választókapcsolókat.
Váltógomb - rekordforrásból származó Igen/Nem érték megjelení-
tésére használhatjuk. A váltógombok akkor a leghasznosabbak,
amikor vezérlõelem-csoportban más gombokkal együtt használjuk
azokat. A váltógombokon szöveg helyett kép is megjeleníthetõ. Ha
a gomb be van nyomva, akkor a táblában lévõ érték Igen,  ha  a
gomb nincs benyomva, úgy az érték Nem. Kipróbálásához nyissuk
meg a konyvek adatbázisunkat,  majd  kattintsunk  bal  oldalon  az
Ûrlapok objektumra, az Adatbázis eszköztáron pedig az Új gomb-
ra. Ezután válasszuk a Tervezõ nézet lehetõséget és kattintsunk alul
az OK gombra. Nyomjuk meg az F4 billentyût és az Adat fülön a
Rekordforrás mezõben válasszuk a Könyvek táblát. Zárjuk be az
Ûrlap panelt, majd az Eszközkészlet eszköztáron kattintsunk a Vál-
tógomb vezérlõelemre. Vigyük az egérkurzort az ûrlap Törzs sza-
kasza fölé, kattintsunk egyet egérrel és már el is helyeztük a váltó-
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gombot az ûrlapon. Most kapcsoljunk hozzá egy logikai típusú
(Igen/Nem) mezõt. Ehhez jelöljük ki az elõbb elhelyezett váltógom-
bot az ûrlapon (kattintsunk re egyszer egérrel), nyomjuk le az F4
billentyût, és az Adat fülön a Mezõ vagy kifejezés sorban, a legör-
dülõ listát nyissuk meg, majd válasszuk az Új? mezõt. Zárjuk be a
panelt, majd ugyanígy helyezzünk el az ûrlapon egy Választókap-
csolót és egy Jelölõnégyzetet. Ezekhez is kapcsoljuk az Új? mezõt.
Most nézzük meg a váltógombunk mûködését! Váltsunk Ûrlap né-
zetre és kattintsunk a váltógombra többször. Azt látjuk, hogy ami-
kor bekapcsolt állapotban van, akkor a Jelölõnégyzet elemben egy
pipa kerül, a Választókapcsoló elembe pedig egy pont. Ha pedig a
váltógombunk nem aktív, akkor az elõbb említett jelek eltûnnek (pi-
pa, pont). Sõt fordítva is igaz a dolog, tehát, ha a Jelölõnégyzet
elemre kattintunk, akkor a Váltógomb lesz aktív, illetve ha még egy-
szer rákattintunk, akkor pedig nem! Gyakorlatilag mindhárom ve-
zérlõelemmel a másik kettõt kapcsolgathatjuk ki/be.
Választókapcsoló - az ûrlap alapjául szolgáló rekordforrásból szár-
mazó Igen/Nem érték megjelenítésére használjuk.
Jelölõnégyzet - az alaptáblából, lekérdezésbõl vagy SQL utasítás-
ból származó Igen/Nem érték megjelenítésére használjuk.
Kombi panel - a kombinált lista a beviteli mezõ és a lista szerepét
egyesíti, ezért helyigénye is kisebb. A kombinált lista új értékek be-
írására és kiválasztására is használható. A kombinált lista adatso-
rokat tartalmaz. A sorok állhatnak akár több oszlopból is, amelyek
megjelenhetnek fejléccel vagy anélkül. Amikor a kombinált listá-
ban kiválasztunk vagy beírunk egy értéket (amennyiben a kombi-
nált lista kötött), akkor a beírt vagy kijelölt érték abba a mezõbe ke-
rül, amelyhez a kombinált lista kötve van. Ha egy többoszlopos
kombinált lista kötött, a Microsoft Access csak az egyik oszlop ér-
tékeit tárolja. Kötetlen kombinált listát vehetünk igénybe olyan ér-
ték tárolására, amelyet azután más vezérlõelemmel használha-
tunk. Próbáljuk ki ezt a vezérlõelemet is, szintén a konyvek adat-
bázissal. Kapcsoljuk ki az Eszközkészlet eszköztáron a Vezérlõ-
elem varázslót, majd kattintsunk a Kombi panel vezérlõelemre. Ezt
követõen kattintsunk az ûrlapunknak arra a részére, ahová a Kom-
bi panelt el kívánjuk helyezni. Nyomjuk le az F4 billentyût, és az
Adat fülön a Sorforrás mezõben válasszuk ki azt a táblát, amelybõl
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a lista sorait szeretnénk látni. A Sorforrás típusa a Tábla/lekérde-
zés legyen (alapesetben ez van megadva). Zárjuk be a panelt, vált-
sunk Ûrlap nézetre, és próbáljuk ki a listánkat. Nyissuk le a nyilat,
így láthatjuk a Kiadókat, melyek közül bármelyiket választhatjuk.
Ha a Kombi panel tulajdonság lapján a Formátum fülön az Oszlop-
szám mezõben 5-öt írunk be, akkor Ûrlap nézetben 5 oszlopot fo-
gunk látni. Ugyanitt más hasznos dolgokat is szabályozhatunk:
Oszlopfejlécek (látszanak vagy sem), Oszlopszélességek (cm-ben
adhatjuk meg, de csak akkor mûködik, ha a Listaszélesség ezt en-
gedi, adjuk meg úgy a listaszélességet, hogy beleférjenek az oszlo-
pok), Listasorok (hány sor látsszon egyszerre, ha lenyitjuk a Kom-
bi panelt), Listaszélesség (a teljes lista szélessége cm-ben megad-
va), Szélesség (a vezérlõelem szélessége cm-ben), Magasság (a ve-
zérlõelem magassága cm-ben megadva). Az elõzõekben létreho-
zott Kombi panelünk (listánk) kötetlen, hiszen a Mezõ vagy kifeje-
zés tulajdonság üres, azaz nem kötöttük semmilyen mezõhöz.
Listapanel - számos esetben gyorsabb és egyszerûbb egy listából
kiválasztani egy értéket, mint emlékezni arra, hogy mit kell beírni.
A választható értékeket tartalmazó listával egyúttal az is biztosít-
ható, hogy a mezõbe bevitt érték helyes. Ha az ûrlapon vagy az
adatelérési lapon elegendõ hely van a lista megjelenítéséhez, hasz-
nálhatunk Lista vezérlõelemet. Ha olyan vezérlõelemet szeretnénk
létrehozni, amely listát tartalmaz, de kevesebb helyet foglal el, az
ûrlapokon kombinált listát (lásd elõbb), az adatelérési lapokon pe-
dig legördülõ listát készíthetünk. Létrehozni és a tulajdonságait
beállítani pontosan úgy kell, ahogyan azt az elõzõekben, a Kombi
panel esetén megbeszéltük. Most sem legyen bekapcsolva a Vezér-
lõelem varázsló, és helyezzünk el egy Listapanel vezérlõelemet az
ûrlapon. Ezután az F4 billentyû lenyomásával hívjuk elõ a tulaj-
donságpaneljét, majd az elõzõekben leírtak szerint válasszuk Sor-
forrásnak a Könyvek táblát, majd most is állítsunk be minden
olyan tulajdonságot, amire szükségünk van.
Parancsgomb - a parancsgombok mûveletek végrehajtását teszik
lehetõvé egyszerû kattintással. Parancsgomb kiválasztásakor az
nem csak a megfelelõ mûveletet hajtja végre, hanem benyomott
vagy fölengedett állapotát is mutatja. Ûrlapon vagy adatelérési la-
pon mûvelet vagy mûveletsorozat indítására parancsgombot hasz-
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nálhatunk. Létre lehet hozni például olyan parancsgombot, amely
megnyit egy másik ûrlapot. Ûrlapon parancsgombbal végrehajtan-
dó mûvelethez írjunk makrót vagy eseményvezérelt eljárást, és
kössük ezt a gomb Kattintásra tulajdonságához. Adatelérési lapon
a Microsoft Script Editor segítségével kapcsolhatjuk a parancs-
gombhoz a Microsoft JScript vagy a Microsoft Visual Basic
Scripting Edition nyelven megírt kódot. Ûrlapra helyezett parancs-
gombon szöveget vagy képet, míg az adatelérési lapon lévõn csak
szöveget jeleníthetünk meg. Parancsgombot létre lehet hozni önál-
lóan vagy Microsoft Access varázsló segítségével. A varázsló meg-
gyorsítja a parancsgomb létrehozását, mivel elvégzi az összes alap-
vetõ mûveletet. Varázsló használatakor az Access információkat
kér, és a válaszok alapján hozza létre a parancsgombot. Varázsló
segítségével több mint 30 különbözõ parancsgombot lehet létre-
hozni.
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