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Függelék

 Szövegszerkesztés

I. A Word dokumentum alapelemei

Alapelem Leírás
karakter Betű, számjegy, írásjel, speciális karakter stb. A legkisebb formázható

egység.
szó Két szóköz közötti karaktersorozat. Önállóan kijelölhető egység.

Karakterenként formázható.
mondat Két mondatzáró írásjel közötti karaktersorozat. Önállóan kijelölhető

elem. Karakterenként formázható.
bekezdés Két bekezdés végjel (¶) közötti szövegrész. Önállóan kijelölhető elem.

Formázási egység.
szakasz Állhat egyetlen bekezdésből, de lehet akár a teljes dokumentum is.

Eltérő hasábszámú szövegrészek, eltérő oldaljellemzők stb. esetén
kerül alkalmazásra.

oldal Az oldalakhoz rendelhető jellemzők szakaszonként változtathatók.
dokumentum Egy vagy több oldalból áll, az előbbiekben megadott alapelemekből

tevődik össze.

II. Szövegszerkesztés lépései

Szöveg bevitele1.
Elsőként a szöveget kell begépelni vagy importálni egy állományból.
A begépeléskor kétféle üzemmód közül lehet választani. A felülíró és beszúró üzem-
módok között az Insert billentyű lenyomásával válthatunk. Beszúró üzemmódban a t
kurzor pozíciójában jelenik meg a karakter, felülíró üzemmódban a kurzort követő 
karakterek átírásra kerülnek.

Dokumentum mentése2.
A mentést a szerkesztés során időről időre célszerű elvégezni, hogy egy esetleges 
probléma esetén minél kevesebb munka vesszen el.

Szöveg ellenőrzése3.
A formázások megkezdése előtt célszerű elvégezni a szöveg nyelvi ellenőrzését, javí-
tani a hibákat.

Formázás4.
Formázás során adható meg a dokumentum egyes elemeinek (karakterek, bekezdések, 
szakaszok stb.) a megjelenítése. Elhelyezhetők a dokumentumban képek, táblázatok, 
egyéb objektumok.

Nyomtatás5.
A formázások megadása után kerülhet sor a nyomtatásra, a teljes dokumentum vagy 
annak egy része nyomtatható ki.
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III. Szövegszerkesztési műveleteké i ű

Kurzor mozgatása1.

Billentyűleütések, 
billentyűkombinációk Kurzor új pozíciója

Kurzormozgató billentyűk 
(←, ↑, →, ↓)

A billentyű által megadott irányba lép a kurzor egyet.

Ctrl + →, Ctrl + ← Egy szóval kerül jobbra, illetve balra a kurzor.
Ctrl + ↑, Ctrl + ↓ Egy bekezdéssel kerül előrébb vagy hátrébb a kurzor.
Home Az aktuális sor elejére kerül a kurzor.
End Az aktuális sor végére kerül a kurzor.
Page Up Egy képernyővel feljebb kerül a kurzor.
Page Down Egy képernyővel lejjebb kerül a kurzor.
Ctrl + Home A dokumentum elejére kerül a kurzor.
Ctrl + End A dokumentum végére kerül a kurzor.
Ctrl + Page Up Az előző oldal elejére kerül a kurzor.
Ctrl + Page Down A következő oldal elejére kerül a kurzor.
Tab A következő tabulátorpozícióba, táblázatnál az aktuális

cellát követő cellába kerül a kurzor.
Shift + Tab Táblázatnál az aktuális cellát megelőző cellába kerül a

kurzor.

Szövegrészek kijelölése2.

A formázások során sok esetben szükség van a formázás elvégzése előtt a megfelelő 
szövegrész kijelölésére vagy nem összefüggő tartomány(ok) kijelölése, mely billen-
tyűzetről, egérrel vagy a kettő kombinációjával végezhető el.

Kijelölés billentyűzetről

Billentyűkombinációk Kijelölés
Shift + ← Egy karakter kijelölése a kurzortól balra.
Shift + → Egy karakter kijelölése a kurzortól jobbra.
Shift + ↑ Egy sor kijelölése a kurzortól felfelé.
Shift + ↓ Egy sor kijelölése a kurzortól lefelé.
Shift + Ctrl + ← Egy szó/szórész kijelölése a kurzortól balra.
Shift + Ctrl + → Egy szó/szórész kijelölése a kurzortól jobbra.
Shift + Ctrl + ↑, Egy bekezdés/bekezdésrész kijelölése a kurzortól felfelé.
Shift + Ctrl + ↓ Egy bekezdés/bekezdésrész kijelölése a kurzortól lefelé.
Shift + Home Kijelölés a sor elejéig a kurzor aktuális pozíciójától.
Shift + End Kijelölés a sor végéig a kurzor aktuális pozíciójától.
Shift + Page Up Egy képernyőnyi szövegrész kijelölése a kurzortól felfelé.
Shift + Page Down Egy képernyőnyi szövegrész kijelölése a kurzortól lefelé.
Shift + Ctrl + Home Kijelölés a dokumentum elejéig a kurzor aktuális pozíciójától.
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Shift + Ctrl + End Kijelölés a dokumentum végéig a kurzor aktuális pozíciójától.
Ctrl + 5 (numerikus
billentyűzetblokkban)

A teljes dokumentum kijelölésre kerül.

Kijelölés egérrel

A kijelölésre kerülő 
szövegrész Művelet

karaktersorozat Az egér bal gombjának folyamatos nyomása közben
a karaktersorozat egyik végpontjától a másik felé kell
elmozgatni az egeret, vagy a karaktersorozat egyik 
végpontjára helyezve a kurzort, a Shift billentyű nyomása
közben kattintás a karaktersorozat másik végére.

szó Dupla kattintás a szó felett.
mondat Ctrl + kattintás a mondat egy pontján.
sor A szövegtől balra levő ún. kijelölősávban megjelenik a

szövegre mutató egérnyíl, ekkor a megfelelő sor előtt egy
kattintás.

több sor A kijelölősávban a bal egérgomb folyamatos nyomása
közben az egér lefelé vagy felfelé elmozdításával jelölhetők 
ki a kívánt sorok.

bekezdés Tripla kattintás a bekezdés egy pontján vagy a kijelölősávban
dupla kattintás a megfelelő bekezdésnél.

függőleges szövegblokk Alt billentyű nyomása közben jelölhető ki az egérrel a
megfelelő szövegrész.

teljes dokumentum Tripla kattintás a kijelölősávban.

Kijelölő üzemmód

Az F8 funkcióbillentyű kiválasztásával hívható meg a kijelölő üzemmód és az Esc bil-
lentyű leütésével fejezhető be az üzemmód használata. Az F8 funkcióbillentyű több-
szöri leütésével rendre kijelölhető az aktuális szó, mondat, bekezdés, szakasz illetve a 
teljes dokumentum.

Vágólap műveletek3.

A vágólap a Windows által biztosított átmeneti tárterület, mely lehetővé teszi kijelölt 
dokumentumelemek másolását és mozgatását.
A másolás a kijelölt szövegrészt, táblázatot, ábrát stb. az eredeti helyen meghagyja, an-
nak egy másolatát helyezi el az új helyen. A mozgatás során a kijelölt szöveg, táblázat, 
ábra stb. az eredeti helyéről egy új helyre kerül.
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Mozgatásá

szöveg kijelölése
Szerkesztés/Kivágás (Ctrl + X)
a kurzor az új helyre kerül
Szerkesztés/Beillesztés (Ctrl + V)

A mozgatás a megfelelő eszköztár ikonokkal is elvégezhető, valamint a kijelölést kö-
vetően az egérrel a kijelölt rész a megfelelő helyre vihető. („Fogd és vidd”)

Másolás

szöveg kijelölése
Szerkesztés/Másolás (Ctrl + C)
a kurzor az új helyre kerül
Szerkesztés/Beillesztés (Ctrl + V)

A másolás a megfelelő eszköztár ikonokkal is elvégezhető, valamint a kijelölést köve-
tően a Ctrl billentyű folyamatos nyomása közben az egérrel a kijelölt rész másolata a l
megfelelő helyen helyezhető el.

IV. A dokumentum formázása, megjelenítési lehetőségei

Oldalbeállítás1.

A dokumentum megjelenését a papír mérete mellett az oldal tájolása (álló vagy fekvő 
lap), a margók értékei határozzák meg. Az oldallal kapcsolatos beállításokat célszerű a 
tényleges formázások megkezdése előtt megadni, hiszen e jellemzők határozzák meg, 
hogy mekkora terület használható fel egy-egy oldalon.

Elsődlegesen a választott papírméret szabja meg, hogy mennyi minden fér el egy 
oldalon.

A lap tájolásának megadásakor a nyomtatás iránya adható meg, ami lehet normál (álló 
lap) vagy keresztirányú (fekvő lap). A tájolás megváltoztatása úgy is felfogható, mint a 
lap szélességi és magassági értékeinek egymással történő felcserélése.

A margók beállításának kitüntetett szerepe van a szövegtükör nagyságának és hely-
zetének meghatározása szempontjából. Szövegszerkesztő használatakor mindig a 
margókon belüli terület (szövegtükör) vehető igénybe a szöveg szerkesztéséhez. A 
margók helyzetét mindig attól a lapszéltől kell megadni, amelyikhez legközelebb es-
nek. Így megkülönbötethető bal, jobb, felső és alsó margó. Kétoldalas nyomtatás ese-
tén a páros és páratlan oldalak elkülönítésére lehet kérni a margók tükrözését. Abban 
az esetben, ha az elkészült dokumentum bekötésre kerül, akkor további hely a kötési 
margó meghatározásával biztosítható.
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A margóknak fontos szerepe van a bekezdés vízszintes igazítása, a szakaszok függő-k k b k d i i k k
leges igazítása valamint a behúzások meghatározásánál, ugyanis mindezen jellemzők 
megadása mindig a margókhoz képest illetve a margóktól számítva történik.

Az oldal tartalmának helyzete a függőleges igazítással adható meg, mely beállítással 
a szöveg felső és alsó margók közötti helyét lehet meghatározni. Az alapbeállítás 
szerint a szöveg felül van, azaz a szövegtükör felső részétől soronként lefelé haladva 
kerül sor az adott oldal tartalmának megjelenítésére. Ezen kívül kérhető, hogy az ol-
dalon lent, függőlegesen középre igazítva vagy az oldalt teljesen egyenlően kitöltve 
helyezze el a program a beírt szöveget. 

Az élőfej és azj élőláb a dokumentum azon részei, amelyek a margó területeken he-
lyezkednek el. Abban a szakaszban ahol beállításra kerültek minden oldalon auto-
matikusan megjelenik a hozzájuk rendelt tartalom. Az élőfej illetve az élőláb állandó 
(szöveg, kép stb.) és oldalanként dinamikusan változó (oldalszámozás) elemeket is 
tartalmazhat. Különbséget lehet tenni a szakasz első oldalára, valamint a páros illetve 
páratlan oldalakra kerülő élőfej és élőláb tartalmak között. Ha fejlécbe vagy láblécbe 
több minden kerül, mint amennyi a felső vagy alsó margó területére elférne, akkor 
annak területe automatikusan megnő a normál szövegterület rovására.

Több oldalas dokumentum esetén szükség lehet az oldalak számozására. Automatikus 
oldalszámozást alkalmazva az oldalak számozása mindig az aktuális oldaltöréseknek 
megfelelő helyes értéket mutatja. Az oldalszámok az élőfejben vagy élőlábban lehet-
nek. Az adott területen belül megadható, hogy hol, milyen igazítással és számformá-
tummal (pl. arab vagy római számokkal) jelenjenek meg.
Az oldalszámozás szakasz jellegű beállítás, így szakaszonként eltérő lehet. Szaka-
szonként megadható a kezdőérték, de választható az a beállítás is, hogy a program az 
előző szakasz utolsó oldalától folyamatosan számozzon.

Karakterformázás2.

A betűtípus a betű alakját, térkitöltését, jellegzetes külső megjelenését határozza meg. 
A szöveget alkotó betűtípusok írásképük alapján a következő csoportokba sorolhatók:

Talpas betűk (pl.: Times New Roman CE)k
Álló (talpatlan) betűk (pl.: Arial CE)k
Kalligrafi kus betűk (pl.: Monotype Corsiva)k

A betűtípusok megjelenítésük szerint két csoportba sorolhatók:
Bittérképes betűk (raszterfontok)k
A betűk alakját előre, képpontonként megrajzolt formában tárolják. Minden betűt 
az összes választható méretben elkészítenek.
Vektorgrafi kus betűk
A vektoros betűk matematikai formulák segítségével kerülnek tárolásra, így a mé-
retezésük tetszőlegesen elvégezhető minőségromlás nélkül. A Windows által hasz-
nált vektoros betűkre a True Type névvel hivatkoznak.
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A szövegben elhelyezhetők olyan karakterek, szimbólumok is, melyek billentyűzetről b lh l h k l k k k i b l k i l k bill l
közvetlenül legfeljebb csak kódjuk ismeretében jeleníthetők meg, valamint további 
ún. nem nyomtatható karakterek is, melyeknek segítségével a dokumentum szerkeze-
te, felépítése adható meg. Ez utóbbi csoportba tartoznak a törhető és nem törhető jelek, 
az oldaltörés jele, a szakasztörés jele, a hasábtörés jele stb.

A szöveg begépelésekor felvehetők olyan karakterek is (kötőjel, szóköz), melyek alap-
esetben önálló karakterként jelennek meg és ugyanúgy viselkednek, mint bármely más 
karakter. Előfordulhat azonban, hogy e jeleket mindenképpen egyben kell tartani a 
mellettük lévő szöveggel, tördelés nélkül. Ilyen esetekben kell alkalmazni e jelek nem 
törhető változatát, melyek billentyűkombinációval illetve a Beszúrás menü Szimbó-
lum... menüpontjának, Különleges karakterek lapjáról érhetők el.k

A dokumentum akár több oldalas is lehet. Amikor egy sor már nem fér el az oldalon, 
automatikusan a következő oldalra kerül. A szerkesztés során azonban előfordulhat, 
hogy még az oldal vége előtt a következő szövegrészt új oldalra kell helyezni. Ebben 
az esetben oldaltörést kell beszúrni a Ctrl+l Enter+ -rel vagy a Beszúrás menü Törés-
pont... menüpontjával.

Szakasztörés beszúrása szükséges, ha egymást követő oldalak esetében eltérő oldalbeál-
lításokat, élőfejet, élőlábat, oldalszámozást kell alkalmazni, de különböző hasáb beállí-
tások is szakasztörés használatát igénylik. Alapértelmezés szerint az egész dokumentum 
egyetlen szakaszból áll. Új szakasz a Beszúrás menü Töréspont... menüpontjához tarto-
zó párbeszédablakban, a megfelelő szakasztörés típus kiválasztása után szúrható be.

Bekezdésformázás3.

A bekezdés két bekezdés végjel (¶) közötti szövegrész.
A szövegszerkesztő programok automatikuson a következő sorba viszik azt a szót, 
mely az adott sorban már nem fér el. Ha a sor vége előtt új sorban kell folytatni a 
szöveg gépelését, akkor az Enter (¶) billentyű leütését vagy a r Shift+tt Enter+ (r ↵) billen-
tyűkombinációt kell alkalmazni. Az első esetben új bekezdés kezdődik, mely örökli az 
előző bekezdés formai jellemzőit, míg a második esetben csak új sorba kerül a kurzor, 
de a szöveg továbbra is ugyanahhoz a bekezdéshez tartozik.
Az Enter billentyű többszöri leütésével üres sorok vehetők fel. Korrekt szövegszer-r
kesztés esetén ha két bekezdést egymástól távolabb kell elhelyezni, akkor a megfelelő 
bekezdések előtt, illetve után térközöket kell beállítani.

Szegély és mintázat4.

A legkisebb szövegegység, ami szegéllyel látható el egy bekezdésnyi. A bekezdés 
mind a négy oldalához (bal, jobb, alsó, felső) külön-külön is megadható szegélyvonal. 
A szegély vonalának beállítható a típusa, a színe, a vastagsága, a szövegtől való távol-
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sága. Ha két egymás utáni bekezdés behúzásai azonosak, akkor külön-külön szegé-k i b k d b h i k kk k l k l
lyezve őket a program automatikusan egy szegélybe foglalja azokat. Eltérő behúzással 
rendelkező bekezdések esetén nem lehet a bekezdéseket közös szegélybe foglalni. 
A bekezdéshez rendelhető kitöltő szín vagy mintázat is.

V. Szövegek strukturált megjelenítése

Tabulálás1.

Amennyiben a szöveget a sor egy adott pozíciójában kell elhelyezni, akkor tabulálást 
kell alkalmazni. A TAB billentyű leütésekor az alapértelmezett tabulátorpozíciókba 
(1,25 cm többszörösei) lehet lépni. Lehetőség van az alapértelmezettől eltérő pozíciók 
megadására és a TAB billentyű leütésével ezekre a helyekre kerülhet a kurzor. A tabu-
látorpozíciók helyének megadásakor a tabulátor igazításának és a kitöltésének módja 
is beállítható.
A tabulátor beállítások hatóköre egy bekezdésnyi, de ott minden sorban érvényesek, 
ugyanakkor ebből a bekezdésből származtatott új bekezdésbe átöröklődnek, ha már be 
voltak állítva.
A szövegrészek elhelyezését vezérlő tabulátoroknak négy típusa különböztethető meg 
abból a szempontból, hogy az adott pozícióhoz milyen módon igazítják a tabulátorjel 
után beírt szöveget. A tabulátor típusa szerint lehet:

balra igazított
középre igazított
jobbra igazított
decimális (tizedes)

A tabulátoroknak van még egy olyan tulajdonsága, ami nagyon kényelmessé és hasz-
nossá teszi használatukat, mégpedig az, hogy ún. kitöltő karakter választható hozzájuk. 
Ennek segítségével egy megelőző szövegrész utolsó karaktere és az adott tabulálási po-
zícióra helyezett szöveg első betűje közé a program automatikusan beszúr a választott 
jelölésből annyi karaktert, amennyi pontosan elfér ott. Ezzel az egymástól távolabb, de 
egy sorban lévő szövegrészek közé elhelyezhető egy olvasást könnyítő sorvezető.

Táblázatkészítés2.

Táblázat készítésekor a dokumentumban található szövegrészek (adatok) meghatáro-
zott számú sorba ill. oszlopba rendezve jeleníthetők meg. Egy sor és oszlop metszés-
pontjában helyezkedik el a cella. Egy cellába több sornyi szöveg is írható, de képek, 
valamint egyéb objektumok is beszúrhatók. A cellák egyesíthetők, ilyenkor a táblázat 
egésze nem változtatja meg méretét. A táblázatok szerkesztésekor külön kijelölhető 
objektumok:

egy cella tartalma
egy vagy több cella 
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egy vagy több soröbb
egy vagy több oszlop
a teljes táblázat

A kijelölhető egységekhez külön-külön rendelhetők formátum beállítások, így adható 
meg az oszlopok szélessége, a sorok magassága. Alaphelyzetben a táblázat kitölti a 
szövegtükör teljes szélességét.
A táblázatok tulajdonságainak beállításához külön párbeszédablak tartozik. Többek 
között itt tudjuk rendezni is a táblázat sorait valamely oszlop(ok) értékei szerint.
Táblázaton belül a TAB billentyűvel és a kurzormozgató nyilakkal lehet mozogni a cel-
lák között (TAB-bal jobbra lehet lépni a cellák közt, SHIFT+TAB-bal pedig balra).

VI. Körlevél
Az irodai munka hatékony eszközeként tartják számon a körlevélkészítés műveletét, 
mivel lehetővé teszi levelek, meghívók, értesítések, formanyomtatványok, borítékok 
személyre szóló elkészítését anélkül, hogy külön-külön, egyesével kellene létrehozni 
azokat.
A körlevelek tartalmaznak általános, minden címzettre nézve azonos információkat, 
valamint változó elemeket. 
A körlevélkészítéshez két dokumentumra van szükség: az egyik, a törzsdokumentum 
tartalmazza a levél általános részét, a másik, az adatdokumentum pedig az adatokat.

A körlevélkészítés lépései:
Törzsdokumentum elkészítése1. 
A törzsdokumentum tartalmazza a levelek állandó elemeit, valamint a szöveg vál-
tozó elemeire vonatkozó hivatkozásokat az ún. körlevél mezőket. A későbbiek so-
rán, a körlevél generálásakor ezekre a helyekre kerülnek behelyettesítésre az adat-
dokumentum konkrét információi.
Adatdokumentum létrehozása, létező adatdokumentum megnyitása2. 
Az adatdokumentum tartalmazza az egyedi, levelenként eltérő adatokat, melyek 
az egyesítés során a törzsdokumentumba behelyettesítődnek a megfelelő helyek-
re. Az adatdokumentum tulajdonképpen egy táblázat, melynek első sora (az egyes 
oszlopok nevei) a törzsdokumentumban használt mezőkódokat (mezőneveket) tar-
talmazza. Minden sor egy-egy levél változó paramétereit tartalmazza. Az adatdo-
kumentum annyi sorból, ún. rekordból áll, ahány változatban el kell készíteni a 
dokumentumot.
Egyesítés, körlevelek generálása3. 
Egyesítés során a szövegszerkesztő sorra veszi az adatdokumentum sorait, és annak 
adatait behelyettesíti a törzsdokumentum megfelelő helyeire. Az egyesítés történ-
het rögtön nyomtatóra, de célszerűbb a nyomtatás előtt egy külön dokumentumot 
létrehozni az ellenőrzés végett. Minden levél új szakaszban fog kezdődni.
Az egyesítés megkezdése előtt adatdokumentumból közvetlenül, vagy feltételek meg-
fogalmazásával ki lehet választani, hogy mely rekordok vegyenek részt körlevélben.
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 Prezentáció (bemutató) és grafika

Prezentáció
Prezentáción vagy bemutatón számítógéppel létrehozott, multimédia elemeket alkalmazó, 
oktatási vagy szemléltetési céllal elkészített digitális információt értünk.

Interaktivitás
Az interaktivitás, mint fogalom az eszköz és a felhasználó személy olyan közvetlen kap-
csolata, amelynek során a felhasználó a bekövetkező események függvényében reakciói-
val, beavatkozásaival vagy utasításaival önmaga határozza meg a következő eseményt.

A prezentációk megjelenítési formái jelentősen eltérőek lehetnek, használható:
számítógép képernyőn,
nyomtatásban,
írásvetítőn,
projektoron,
dián vagy fotón, esetleg 
más elektronikus vagy analóg megjelenítő eszköz (videomagnó, TV, stb.) felhasz-
nálásával történő megjelenítéskor. 

I. Alapfogalmak

Fogalom Leírás
dia Egyetlen képkocka, melyből a bemutató (prezentáció) felépül

Lehet:
Képernyős bemutató egy kockája
Írásvetítő fólia
„hagyományos” 35 mm-es diakép

bemutató Különféle alkalmazások segítségével készített dokumentumrészek egy
egységes dokumentummá szerkesztve

animáció A dián levő objektumok mozgatása (pl.: beúszás, megjelenés stb.). Az
animációkat hanghatások is kísérhetik.

áttűnés Az áttűnés két szomszédos dia közti átmenet mikéntjét állítja be,
megadja, hogy az adott dia hogyan változzon át az azt megelőzőből. Az
áttűnéseket hanghatások is kísérhetik.
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diaminta A diaminta segítségével a teljes bemutatót érintő átfogó beállítások 
végezhetők el.
Az alábbiakat jellemzően a diamintán célszerű megadni:

A betűtípus és a felsorolásjelek megváltoztatása
Olyan kép – például embléma – beszúrása, amely több dián is
megjelenik 
Helyőrző elhelyezkedésének, méretének és formázásának 
megváltoztatása 

tervezősablon A bemutatóhoz használt stílusokat tartalmazó fájl. A fájlban tárolt 
tulajdonságok között megtalálható a felsorolásjelek, illetve a betűk típusa
és mérete, a helyőrzők elhelyezkedése és mérete, a háttér megjelenése
és a kitöltő színek sémái, valamint egyes esetekben a diaminta és a
címminta is.

színséma Diákhoz, jegyzetoldalakhoz és a hallgatóság számára készült 
emlékeztetőkhöz használható, nyolc harmonizáló színt tartalmazó
színkészlet. A színséma egy háttérszínt, egy vonal- és szövegszínt,
továbbá hat, az olvashatóságot könnyítő színt tartalmaz.

objektum Táblázat, diagram, rajz, egyenlet vagy egyéb információ. Egy adott 
alkalmazásban létrehozott, majd más alkalmazáshoz csatolt, és abba
beágyazott produktumok. 

időzítés Az időzítés során lehetőség van az indítás módjának, a késleltetés
idejének, a sebességnek és ismétlés módjának a megadására.

helyőrző Pontozott vagy szaggatott vonallal jelölt szegélyű dobozok, amelyek 
a legtöbb bemutatóban megtalálhatók. Ezekben a dobozokban cím- és
törzsszöveg található, illetve diagramok, táblázatok, képek és egyéb
objektumok.

dia 
elrendezése

Az „elrendezés” a dia egyes elemeinek elhelyezését jelenti. Az
elrendezés helyőrzőkkel alakítható ki, amelyek szöveget (például címet,
felsorolásos listát), valamint táblázatot, grafi kont, képet, alakzatot és
ClipArt ábrát tartalmaznak.

dia háttere Kiválasztható szín a színsémából•
Megadható színsémán kívüli szín • 
Beállítható kitöltési effektus vagy kép•

II. Bemutató-készítés lépései

1. Tervezés (tartalom és cél meghatározása)
2. Vázlatkészítés (tartalmi szerkezet)
3. Forma- és színtervezés
4. Bemutató elemeinek elrendezése és sorrendje
5. Elemek tartalmának elkészítése
6. Objektumok beillesztése
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7. Kiegészítése effektusokkali k kk l
8. A kész anyag nyomtatása

III. Bemutató létrehozása

Az új dokumentum létrehozását követően a munkaablakban megjelenik a Dia elrendezése
ablak, melyből kiválasztható az új diát alkotó elemek elrendezése. A választott elrende-
zés később is módosítható, újabb elemek vehetők fel, objektumok illeszthetők be, illetve 
törölhetők.
A bemutató előre elkészített formátumokat, szövegeket és egyéb objektumokat tartalmazó 
sablonok vagy más néven tervezősablonok alapján is létrehozható. Ehhez a PowerPoint 
Új bemutató munkaablakának Új csoportjában található Tervezősablon alapján hivatko-
zást kell választani. Ekkor a kiválasztott sablonnak megfelelő elrendezéssel és stílusban 
hozható létre a dia.

IV. Nézetek
A PowerPoint különféle nézeteinek használata fontos szerepet játszik a bemutatók elké-
szítésében.

A Normál nézet, melybe a Normál nézet gomb vagy a Nézet menü Normál paran-
csával lehet átváltani, három beállítást tartalmaz: a Vázlat, a Diák és a Jegyzet ab-
laktáblákat. A munkaablak itt is be- vagy kikapcsolható a Nézet menü Munkaablak
parancsával. Az előadás elkészítése ebben a nézetben a legegyszerűbb, mert egyetlen 
képernyőn áttekinthetők az anyag elkészítéséhez szükséges információk.
A Vázlat ablaktáblán a bemutató szövege látható képek nélkül, így könnyen áttekint-
hető a bemutató szerkezete, és egyszerűbben elvégezhetők a szöveges változtatások.
A Diarendező nézetre a Diarendező gomb vagy aő Nézet menüt Diarendező parancsaő
segítségével lehet lépni. A Diarendező nézetben – a diák nagyításától függően – akár 
az előadás összes képkockája egyszerre látható. Ebben a nézetben megváltoztatható 
a képkockák sorrendje, másolhatók, törölhetők a diák, illetve a vetítésnél alkalmazott 
áttűnések és animációs hatások rendelhetők hozzájuk.
Jegyzetoldal nézetben, melyet a Nézet menüt Jegyzetoldal parancsával lehet meg-l
jeleníteni, az előadás képkockáihoz jegyzetek rendelhetők. A jegyzetek később, ki-
nyomtatva a hallgatóság kezébe adhatók, vagy előadás közben vezérfonalként hasz-
nálhatók. A szöveges információn kívül ebben a nézetben lehetőség van rajzobjektu-
mok beszúrására is.
A Diavetítés nézet a bemutató ellenőrzésére, vetítésére szolgál. A diavetítés nézet a Né-
zet menü Diavetítés parancsának segítségével, vagy a Diavetítés nézetválasztó gombbal 
érhető el. Ekkor a képkockák a teljes képernyőt kitöltő méretben jelennek meg.

V. Szöveg megjelenítése
A képkockára szánt szövegeket a helyőrzőkbe vagy szövegdobozokba lehet begépelni. 
A helyőrzők és a szövegdobozok között mindössze az a különbség, hogy a helyőrzők a 
dia elrendezésétől függően automatikusan megjelennek, míg a szövegdobozok diánként 
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egyedileg hozhatók létre. Szerkesztés és formátumozás szempontjából a helyőrzők és a dil h h k l k j b l h l k
szövegdobozok között nincs különbség.
Az aktuális szövegdoboz átméretezéséhez az azt körülvevő méretező jelek használhatók. 
A szövegdoboz áthelyezése szegélyének megfogása után a „Fogd és vidd” módszerrel 
történhet.
A szövegrészek másolása vagy áthelyezése a korábban megismert Másolás, Kivágás, Be-
illesztés parancsokkal vagy a „Fogd és vidd” módszerrel végezhető el.
A diákon elhelyezett helyőrzők és szövegdobozok szöveges tartalmának formátumai tet-
szőlegesen megváltoztathatók. A betűformátumok tetszőleges hosszúságú szövegrészek-
re, akár egyetlen karakterre is, míg a bekezdésformátumok mindig csak teljes bekezdé-
sekre alkalmazhatók.
A bekezdések az ENTER billentyű leütésével választhatók el egymástól. A formátumok 
beállítása előtt ki kell jelölni a formátumozandó szövegrészt.
A betűformátumok a Formátum menü Betűtípus eleméhez tartozó ablakban, illetve a 
Formázás eszköztár megfelelő ikonjaival a szövegszerkesztőknél megismert módon ál-
líthatók be.

VI. A diák alapjellemzőinek megadása
Színsémák
A PowerPointban minden szövegrésznek és rajzobjektumnak megvan a maga alapértel-
mezett színe. Ezeket az alapértelmezett színeket egy úgynevezett színséma határozza 
meg. A PowerPointban egy színséma nyolc színt tartalmaz. Az előadás készítése során a 
színsémában defi niált színek bármelyike hozzárendelhető egy objektumhoz.
Ha a színséma vagy annak egyes színei később módosításra kerülnek, akkor minden arra 
épülő objektum színe automatikusan megváltozik. Azok az objektumok, melyek színe 
nem a színsémából került kiválasztásra, a színséma módosításától függetlenül megőrzik 
eredeti színüket.
A színséma egy-egy diára vagy a teljes előadásra vonatkozóan is beállítható. Ehhez a For-
mátum menü Diatervezés parancsával megjelenített munkaablak Színsémák hivatkozását 
kell használni.

Tervezősablonok
A bemutató készítése közben bármikor lehetőség van a korábban választott, előre elkészí-
tett formátumokat, szövegeket és egyéb objektumokat tartalmazó sablonok lecserélésére. 
Ehhez a Formátum menü Diatervezés parancsát kell használni, majd a Diatervezés mun-
kaablak Tervezősablonok elemei közül kiválasztható az új sablon.

Egyéni háttér
Egyéni háttér beállításával lehetőség van egyes diák vagy minden dia hátterének az elő-
adásban alkalmazott dia mintától vagy sablontól eltérő beállítására. A háttér beállításához 
a Formátum menü Egyéni háttér parancsa használható. A háttér kitöltése csoport legör-
dülő listájának segítségével tetszőleges háttérszín vagy kitöltő minta állítható be.
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Az Automatikus szín választása esetén az aktuális háttér a dia színválasztékában meg-l k li h di l k b
adott mindenkori háttérszínt veszi fel. A látható színek (aktuális színséma elemei) segítsé-
gével a dia színválasztékában megadott mindenkori színek közül lehet választani.
Egyéb szín beállításához a További színek parancs használható. Amennyiben a háttérszín 
a További színek parancs használatával kerül megadásra, a színválaszték megváltoztatá-
sa nem lesz hatással az adott dia háttérszínére.
A Kitöltési effektusokhozkk tartozó párbeszédablakban speciális kitöltő mintázatok rendel-
hetők a dia hátteréhez.
A Háttér grafi kus elemeinek elrejtése a mintában jelölőnégyzet bekapcsolásával elrejt-
hető a dia alapjául szolgáló sablonban szereplő háttérgrafi ka.

Diaminta
A diaminta a tervezősablon azon eleme, amely a sablonra vonatkozó információkat tárol-
ja, beleértve a stílusokat, a helyőrző méreteit és elhelyezkedését, a háttér elrendezését és 
a színsémákat.
A diaminta segítségével a teljes bemutatót érintő átfogó változtatások végezhetők el.
Az alábbiak jellemzően a diamintán hajthatók végre:

A betűtípus és a felsorolásjelek megváltoztatása 
Olyan kép – például embléma – beszúrása, amely több dián is megjelenik 
Helyőrző elhelyezkedésének, méretének és formázásának megváltoztatása.

A diaminta ugyanúgy módosítható, mint bármely más dia, de a minta szövege csak a stílus kiala-
kítására szolgál. A dia tényleges szövegét, például a címet és a felsorolásokat normál nézetben 
kell beírni, az élőfejek és élőlábak pedig az Élőfej és élőláb párbeszédpanelen adhatók meg.
A diaminta megváltoztatásakor az egyéni diák módosításai megmaradnak.

VII. Képek, rajzobjektumok beszúrása, formázása
A bemutatók színesebbé tehetők különféle rajzok, képek beszúrásával. Illusztrációkat 
lehet készíteni a PowerPoint Rajzolás eszköztárának segítségével, de más programból
származó képek használatára is lehetőség van.
A munka során pixel- vagy vektorgrafi kával készült képtípussal lehet találkozni. A pixel-
grafi kus képek képpontokból, más néven pixelekből épülnek fel. A kép leírása minden k
egyes képpont színét tartalmazza. A kép felbontását az egységnyi területre eső képpontok 
száma határozza meg, így nagyításakor ezek a képek darabossá válhatnak.
A vektorgrafi kus képek egyenesekből és görbékből épülnek fel, melyeknek csak néhány k
tulajdonságát - például színét, kezdő- és végpontját - tartalmazza a kép leírása. A vektor-
grafi kus képek előnye, hogy tetszőlegesen nagyíthatók és általában a pixelgrafi kus képek-
nél jóval kevesebb helyet foglalnak el háttértárakon.

A beszúrt képek tetszőlegesen áthelyezhetők és átméretezhetők.
A PowerPointhoz illetve az Offi ce programokhoz mellékelt képeket a Médiatár tartalmaz-
za. A Médiatárban találhatók még mozgóképek és hangok is. A Médiatár képeket tartal-
mazó részét ClipArtnak is szokták nevezni.
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A beszúrt elemet a PowerPoint automatikusan elrendezi a dián. Ez adott esetben egy üres b l i ik l d i di d b
szövegdoboz törlésével, vagy a meglévő szövegdoboz átméretezésével jár együtt.
A beszúrt objektum áthelyezéséhez a „Fogd és vidd” módszert lehet használni. Az átmé-
retezés az objektum kijelölése után a körülötte megjelenő méretező jelek húzásával tör-
ténhet. Az oldalak közepén elhelyezkedő jelekkel torzítva, míg a sarkoknál lévő jelekkel 
méretarányosan változtatható meg a kép nagysága.

A Kép eszköztár elemei:
A Szín ikonhoz tartozó listából a kép színeinek tónusai néhány előre beállított séma 
szerint módosíthatók.
A Több kontraszt és at Kevesebb kontraszt, valamit a Több fényerő és aő Kevesebb 
fényerő gombokra kattintva a színek kontrasztja és fényereje fokozatosan növelhe-ő
tő vagy csökkenthető.
A Levágás gomb bekapcsolása után, a méretező jelek segítségével, a kép széleiről 
le lehet vágni a felesleges részeket.
A Forgatás balra 90 fokkal gomb segítségével a kép 90 fokonként az óra járásával
ellenkező irányba forgatható.
A Vonaltípus gomb segítségével a kép keretbe foglalható. 
A Kép újraszínezése ikonhoz tartozó párbeszédablakban lehetőség van a kép szí-
neinek módosítására. Ez a funkció csak vektorgrafi kus képek esetén használható. 
Pixelgrafi kus képek esetén az Áttetsző szín megadása ikon használatával áttetszővé
lehet tenni a kép egy tetszőlegesen választott színét.
A Kép formázása ikon segítségével a Kép formázása ablak jeleníthető meg, me-
lyen a kép összes tulajdonsága tetszőlegesen módosítható. 
A Kép visszaállítása gomb segítségével a kép eredeti tulajdonságai állíthatók vissza.

A PowerPoint Rajzolás eszköztárának elemeivel különböző ábrák készíthetők.
A rajzobjektumok külalakját két fő jellemző befolyásolja, az objektumot szegélyező vo-
nal és az objektum belsejét kitöltő szín vagy mintázat formátuma. A vonal és a kitöltés 
egymástól függetlenül formátumozható, illetve elrejthető.
A Rajzolás eszköztár a Nézet menü Eszköztárak menüpontjának Rajzolás parancsával 
jeleníthető meg.

A Vonal, Nyíl, Téglalap és Ellipszis gombok segítségével egyszerűbb geometriai 
alakzatok rajzolhatók. Néhány bonyolultabb alakzat előre elkészített sémák közül 
az Alakzatok listából választható ki.k
Ha az alakzat rajzolása közben a SHIFT billentyűt nyomva tartjuk, ellipszis alakzat 
esetén kör, négyszög alakzat esetében szabályos négyszög készíthető. Az alakzato-
kat általában befoglaló idomuk egyik sarkától kerülnek megrajzolásra. Ha a CTRL 
billentyűt nyomva tartjuk a rajzolás vagy az alakzat módosítása közben, akkor az 
alakzatot középpontjára szimmetrikusan hozható létre.
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Az Alakzatok menü objektumai könnyen feliratozhatók. Az alakzat kiválasztása bj k i k li h k l k ki l
után, lehet a szöveget begépelni, azaz az alakzat szövegdobozként fog viselkedni, tet-
szőleges szöveg írható bele, illetve a begépelt szöveg szabadon formátumozható.
A Rajzolás eszköztáron található Rajz menü Forgatás vagy tükrözés almenüjének z
Forgatás balra vagy Forgatás jobbra elemével az alakzatok 90 fokkal, míg a Tet-
szőleges forgatás kiválasztásakor a rajzelemek szabadon forgathatók el.
Az alakzatok tükrözése a Forgatás vagy tükrözés almenü Függőleges tükrözés
vagy Vízszintes tükrözés parancsával végezhető el.
A rajzelemek tulajdonságai a Kitöltőszín, Vonal színe, Vonaltípus, Szaggatási tí-
pus, Nyílstílus, Árnyék stílusa és Térhatás stílusa gombokra kattintva állíthatók 
be. A rajzobjektumok kitöltése és vonalstílusa a gyorsmenü Alakzat formázása
vagy a Formátum menü Alakzat parancsával megjeleníthető párbeszédablak Szí-
nek és vonalak fülén is beállítható.k
Az alakzat kitöltőszíne a Kitöltőszín csoport További kitöltőszínek eleméhez tar-k
tozó ablakban adható meg. Ha nincs szükség a kitöltőszínre, akkor a Nincs kitöltés
elemet kell kiválasztani. Az Automatikus szín választása esetén a dia színválasz-
tékában beállított aktuális kitöltőszínt veszi fel az alakzat. Az Automatikus szín
alatti nyolc szín valamelyikének választásával a dia színválasztékának valamely 
színe használható kitöltőszínként.
A További színek elem választása esetén a megjelenő párbeszédablak segítségével k
tetszőleges színek választhatók ki.
A Kitöltési effektusok elemmel átmenetes, mintázott vagy képet tartalmazó kitöl-k
tés állítható be.
A Háttér elem választása esetén az elem kitöltőszíne a háttérrel azonos lesz, és 
letakarja a dián alatta lévő elemet vagy szükség esetén az elem egy részét. Ilyen 
esetekben célszerű az alakzat határoló vonalának színét kikapcsolni.
A kijelölt elem átlátszósága csúszkával vagy léptethető mezővel adható meg átlát-
szatlan (0%) és teljesen átlátszó (100%) határok között.
Vonalak esetében a Nyilak csoport k Kezdő alak, Kezdő méret, Végső alak és k Végső 
méret legördülő listáinak segítségével különböző formájú vonalvégek rajzolhatók.t
Rajzobjektumokhoz különféle árnyékhatás rendelhető az Árnyék stílusa ikonhoz
tartozó elemek használatával. Az árnyék tulajdonságai az Árnyék beállításai pa-i
rancshoz tartozó eszköztár segítségével módosíthatók. Az Árnyék beállításai esz-i
köztár Árnyék be/ki gombja segítségével be vagy kikapcsolható az árnyék formátu-i
ma. Az Árnyék elmozdítása... ikonok segítségével az árnyék helyzete változtatható 
meg. Az Árnyékszín gomb használatával az árnyék színe módosítható. A lenyíló 
menü Félig áttetsző árnyék gombjának bekapcsolásával a háttérre vetülő árnyék k
hatása kelthető.
A rajzobjektumok mélysége a Térhatás stílusa ikonhoz tartozó lehetőségek segít-
ségével adható meg. A térhatású formátum használata esetén a térhatás tulajdon-
ságai a Térhatás beállításai elemhez tartozó ikonok segítségével szabályozhatók. i
A térhatású formátum a Térhatású be/ki gomb segítségével kapcsolható ki vagyi
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be. A b Döntés gombok segítségével az alakzat a vízszintes vagy a függőleges tenge-b k l l k i l
lye körül egységnyivel forgatható. A Mélység gomb segítségével az alakzat térbe g
kinyújtott részének mérete állítható be. Az Irány gomb segítségével a nézőszög 
adható meg. A lenyíló menü Távlat opciójának kiválasztásával „valódi” térhatás, a t
Párhuzamos opció választásával pedig axonometrikus nézet állítható be. A Megvi-
lágítás gomb segítségével a megvilágítás iránya és erőssége szabályozható.
A Felület gomb segítségével a különféle felületek fényvisszaverő tulajdonságai t
utánozhatók. A Megvilágítás és a Felület formátumok beállításai elsősorban egy-t
színű kitöltés használata esetén érvényesülnek. A térhatás szemléltetésére a Térha-
tású szín legördülő lista elemei használhatók.
A Szövegdoboz gomb segítségével a többi objektumtól független szövegek írására z
van lehetőség. Szövegdoboz elsősorban akkor kerül alkalmazásra, ha egy dián az 
alapértelmezett helyőrzőkön kívül, azoktól független szövegrészeket – például egy 
ábra egyes részeihez tartozó feliratok – kell elhelyezni. A szövegek a befoglaló 
szövegdobozhoz, illetve rajzobjektumhoz való igazítása – helyzettől függően – a 
gyorsmenü Alakzat formázása illetvet Szövegdoboz formázása parancsának, vagy a 
Formátum menü Alakzat, illetve Szövegdoboz parancsának segítségével megjele-z
níthető párbeszédablak Szövegdoboz fülén szabályozható.
A Rajzolás eszköztár WordArt beszúrása ikonjára kattintva különleges for-t
mátumú feliratok készíthetők, melyek a képekhez hasonlóan kezelhetők és 
formátumozhatók. 

VIII. Rajzobjektumok csoportba foglalása, sorrendje
Több rajzobjektumból álló illusztrációk kezelése egyszerűsíthető az összetartozó objek-
tumok csoportba foglalása esetén. A létrehozott csoportokat a PowerPoint egy objektum-
ként kezeli. A csoportba foglalni kívánt objektumok kijelölése a SHIFT billentyű nyomva 
tartása mellett a kívánt objektumokra való kattintással végezhető el. A kijelölés a gumi-
keret segítségével is történhet. A gumikeret rajzolásához az egeret a dia egy tetszőleges 
pontjára kell vinni, majd a bal gomb nyomva tartása mellett a kívánt irányba addig kell 
húzni, amíg a kijelölt objektumok a gumikeretbe kerülnek. Ezután a Rajz ikonhoz tartozó 
Csoportba foglalás elemet kell kiválasztani. Egy csoport felbontása annak kijelölése után
a Rajz ikon Csoportbontás parancsával végezhető el.
Alaphelyzetben a korábban készített rajzelemeket a később készített rajzelemek eltakar-
ják. A takarás sorrendje megváltoztatható a Rajz ikon Sorrend pontjához tartozó megfe-
lelő listaelem kiválasztásával.
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 Weblapszerkesztés

I. Honlap, webhely, weblap, weboldal

weblap, weboldal 
A weblap, weboldal egy fájl, amely meghatározza a weblap alakját, és hipertext-et 
(hiperszöveget) közöl egy a formátumát feldolgozni/értelmezni képes szoftvernek 
(például webböngésző), hogy aztán a weblap tartalmát a felhasználónak felfogható 
formába adja. A fájl alapja általában egy nemzetközi szabvány (HTML).
Ezeket a fájlokat általában az interneten helyezik el, hogy aztán egy bizonyos pro-
tokollal (HTML fájlok esetén általában HTTP vagy HTTPS) egy kliens számító-
gépre a kiszolgálóról letölthetők legyenek.
Egy weblaphoz szorosan kapcsolódhatnak egyéb fájlok is. A szorosan kapcsolódó 
fájlok elérési útvonalát mindig tartalmazza a weboldal – formátumának megfele-
lően hivatkozik a fájlra –, hogy a kliens számítógép weboldalt feldolgozni képes 
szoftvere külön-külön feldolgozza, és beépítse a weboldalba annak struktúrája sze-
rint.
A HTML weblapok gyakran hivatkoznak például képekre, stíluslapokra, 
hiperhivatkozással akár másik weboldalra. Amennyiben a weboldal egy másik we-
boldalra hivatkozik, a kliens számítógép weboldalt feldolgozni képes szoftvere ér-
telmezi azt a fájlt is. (Egyszerű példája ennek egy HTML oldalba írt keret.)
Ha egy weboldal feldolgozásához több program szükséges, akkor a második alkal-
mazást a weboldalt lekérő szoftver hívja meg, hogy értelmezze (megjelenítse és/
vagy lejátssza és/vagy futtassa stb.), és akár be is építse a weboldalba (például egy 
Flash fi lm).

honlap, webhely
Olyan weblapok összessége, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az egy-
máshoz való kapcsolódás több szempont szerint jöhet létre, de leggyakoribb formá-
ja az interneten egy domain alatt megtalálható weboldalak. 
Általában a honlap weboldalai kölcsönösen hiperlinkekkel hivatkoznak egymásra, 
bár ez nem jelenti azt, hogy minden egymásra hivatkozó weblap egy honlapba tar-
tozik.
A honlap weboldalai között általában többféle navigálási lehetőség van. Két leg-
gyakoribb formája a menü és a honlaptérkép/sitemap. Ezekben általában az összes 
vagy főbb weboldalak listája elrendezve érhető el.
Ha a webhely az interneten található meg: a honlap weboldalai és/vagy egyéb fájl-
jai esetleg nem mindenki számára elérhetőek. Előfordulhat, hogy a webhely készí-
tői bizonyos felhasználók vagy önmaguk számára olyan területeket különítettek el 
a kiszolgáló adattárolóján, hogy azokhoz csak az arra jogosult személyek, esetleg 
programok férjenek hozzá. (Például egy web-alapú e-mail postafi ók.)
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A weblapok a web alapdokumentumai, HTML (Hypertext Markup Language) nyelven bl k b l d k i ( k ) l
készülnek. 
A weblapon különböző elemeket lehet elhelyezni (pl.: szöveg, kép, táblázat, űrlap, hi-
vatkozás stb.). Lehetőség van a felvett elemek formázására, háttérszínek, háttérképek 
vagy háttérhangok megadására. A szöveg és a képek elhelyezéséhez használhatunk ke-
reteket, táblázatokat, valamint alkalmazhatunk weblapsablonokat is, amik olyan előre 
megtervezett honlapokkal dolgoznak, amelyek különböző lapbeállításokat, formázá-
sokat és elemeket tartalmaznak.
Miután egy-egy weblap számos olyan elemet, illetve elemre való hivatkozást is tartal-
mazhat, melyek önálló állományban helyezkednek el, ezért a szerkesztés megkezdése 
előtt célszerű egy olyan tárterületet kialakítani, ahol a weblap működéséhez szükséges 
állományokat elhelyezhetjük. Erre a tárterületre másoljuk az oldal által használt állo-
mányokat.

A weblapok szerkesztése a HTML nyelv ismerete esetén elvégezhető a forráskód szer-
kesztésére alkalmas programmal. A HTML nyelvet kevésbé ismerők számára segít-
séget jelent a WYSIWYG (What You See Is What You Get) programok használata,
melyek szerkesztő felületének eszközeivel könnyen megvalósíthatók az oldal megjele-
nítésével, formázásával kapcsolatos műveletek. Az ilyen típusú programmal ugyanaz a 
felület szerkeszthető, ami a böngészőben is látszik.

II. Weblap készítésének munkafolyamata

Szöveg és bekezdés formázása
Egy WYSIWYG típusú weblapszerkesztő programmal ugyanúgy tudjuk formázni 
az egyes szövegrészeket, bekezdéseket, mint egy szövegszerkesztőben. Megadhatjuk 
többek közt azt, hogy milyen legyen a dokumentum formai kialakítása és szerkezeti 
felépítése. Ugyanazokat a módosításokat elvégezhetjük a betű típusát, méretét, színét 
és stílusát, valamint a betűközt és a szöveg függőleges igazítását illetően, mint egy 
szövegszerkesztő programban. Beállíthatjuk a sortávolságokat és behúzásokat, az iga-
zítás irányát, listajeleket és számozást jelölhetünk ki a felsorolásokhoz. Az általános 
szabály ennél az alkalmazásnál is az, hogy a betűformázások (betűtípus, betűméret, 
betűszín, kiemelés stb.) a kijelölt szövegre, a bekezdésformázások (listajelek, számo-
zás, mintázat, szegélyek stb.) a teljes bekezdésre vonatkoznak. 
A bekezdés két bekezdésjel (ENTER) által határolt szövegrész, ellenben azok a szö-
vegsorok, amelyeket sortörések (SHIFT+ENTER) választanak el egymástól, ugyanab-
ban a bekezdésben vannak!
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Szöveg vagy kép kijelölése
Kijelölésre kerülő 
szövegrész Művelet

karaktersorozat A bal egérgomb nyomva tartása közben az egeret a kijelölendő
szöveg egyik végpontjától a másik végpontjáig kell húzni.

szó Dupla kattintás szón.
sor A szöveg bal széle előtt az ún. kijelölősávon (az egérkurzor jobbra

mutató nyíl alakú) kell kattintani.
bekezdés A bekezdés bal széle előtt kell duplán kattintani. Másik megoldás:

tripla kattintás bárhol a bekezdés területén.
több bekezdés A bekezdések bal széle előtt dupla kattintás és az egér elmozdítása

a bal gomb folyamatos nyomva tartása közben.
kép Kattintás a képen.

Hivatkozások
A hivatkozás olyan kapcsolat, mely egy weblapról egy másik weblapra mutat. A hivat-
kozásra kattintva lehet megjeleníteni a hivatkozott elemet a böngészőben. A célpont 
nemcsak egy weblap lehet, hanem kép, multimédiás fájl, dokumentum, e-mail cím is 
akár. Készíthető létező vagy új fájlokra mutató hiperhivatkozás. A hivatkozás sokféle-
képpen megjelenhet a weblapon, alaphelyzetben elkülönül a többi szövegtől, általában 
aláhúzott és kék színű. Az egérjel a hivatkozás felett egy a mutatóujját kinyújtó kéz 
alakját veszi fel. A hiperhivatkozáshoz elemleírás is megadható, mely akkor jelenik 
meg, amikor az egérmutató a hiperhivatkozás felett van. 
A weblap készítésekor be lehet állítani, hogy a böngészőben, állapotának megfelelően 
különböző színekkel jelenjen meg az eddig még ki nem választott, a már felkeresett és 
az aktív hivatkozás. Alapállapotban a hivatkozás színe kék, a felkeresett hivatkozásé 
lila és az aktív hivatkozásé piros.
Helyi hivatkozásnak nevezzük azokat a hivatkozásokat, amelyek egy másik oldalra 
mutatnak a honlapon belül. Távoli hivatkozásnak nevezzük azokat a hivatkozásokat, 
amelyek egy másik honlapra mutatnak. A belső hivatkozások az aktuális dokumentum 
egy pontjára mutatnak.

Vízszintes vonal elhelyezése
A munkaterületen egy alapértelmezett megjelenítésű vízszintes vonal helyezhető el. 
A vonal formátumát meg tudjuk változtatni a vonal tulajdonságainak (vonalhossz, vas-
tagság, igazítás és szín) módosításával.

Felsorolás és számozás
Meglévő szöveget egyszerű átalakítani listajeles vagy számozott listává, de automati-
kusan is létrehozhatók ilyen listák már a szöveg beírásakor.
Lehetőség van listajeles, egyéni listajeles (saját készítésű képek), számozott (betűk, 
számok és római számok) defi níciós (a kifejezések általában balra rendezve jelennek 
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meg, a defi níciók pedig alattuk, behúzva láthatók) és többszintű listák (több egymásba d fi i k di l k b h l h k) bb i li k ( bb b
ágyazott szintet és bekezdést tartalmaznak) készítésére.

Multimédiás elemek beillesztése
A weboldalakat a szövegrészek formázásán kívül színesebbé tehetjük különféle multi-
médiás elemek beillesztésével. A weblapon elhelyezhetünk képeket, képtérképet, ani-
mációkat, hanganyagot, videofi lmet, sőt lehetőség van egyéb speciális elemek beszú-
rására, mint például: fényújság, interaktív gomb, diasorozat, stb.
A képek grafi kus formában szolgáltatnak információt egy adott dologról. Van olyan 
kép, mely nemcsak díszítő jellegével emeli a lap külső megjelenését, de hivatkozás 
funkcióval is rendelkezik. Léteznek úgynevezett animált GIF képek is, melyek dina-
mikusak, a weblapon folyamatosan ismétlődően „mozognak”.
A weblap kiegészíthető videofelvételekkel is (pl. AVI formátumúak), melyek lejátszá-
sára vonatkozóan megadható, hogy hányszor ismétlődjön és milyen eseményre.
Hanganyag lejátszására is van lehetőség a weblap megtekintése során. A háttérhang egy 
olyan hangállomány, mely klipként folyamatosan, vagy adott számban ismétlődik.
A fényújság egy dinamikus eleme a weblapnak, nem más, mint egy gördülő szöveg. 
A fényújságként megjelenített szöveg hossza tetszőleges lehet. A szöveg futási iránya 
lehet balra vagy jobbra. Viselkedését tekintve lehetőség van rá, hogy a lapra begördül-
jön, beússzon, vagy e kettő viselkedést váltakoztassa. Mozgási sebessége és a szöveg-
effektus ismétlődésének száma is tetszés szerint beállítható.

Könyvjelző
A könyvjelző a szöveg azon helyét vagy részletét azonosítja, amelyet későbbi haszná-
lat céljából kell megjelölni. Ha például egy szövegrészhez később vissza kell térni, és 
könyvjelző kerül hozzárendelésre, nem kell a dokumentumot végignézve megkeresni 
a szöveget, hanem a Könyvjelző párbeszédpanel segítségével közvetlenül oda lehet 
ugrani. A könyvjelző nevének betűvel kell kezdődnie, de a második karaktertől kezdve 
tartalmazhat számjegyeket is. A névben nem szerepelhet szóköz.

Táblázatok
A táblázatot oszlopok és sorok alkotják. A sorok és az oszlopok metszéspontjában 
találhatók a cellák. A cellákba szöveget és ábrákat is el lehet helyezni. A táblázat az 
információkat könnyen áttekinthető elrendezésben tartalmazza.
A táblázatban nagyon egyszerűen létre lehet hozni újabb cellákat a már meglévő cellák 
két- vagy többfelé osztásával. A szomszédos cellák össze is olvaszthatók egy cellává.
Amikor az összes szükséges sor és oszlop kialakításra került, a sorok magassága és 
az oszlopok szélessége a kívánt méretre alakítható. Az egyes sorok magassága és az 
egyes oszlopok szélessége megadható a teljes táblázat méretének százalékában vagy 
képpontban, de beállítható az is, hogy egyforma méretű legyen az összes sor illetve 
oszlop. Az is megadható, hogy a táblázat szélessége a teljes weblapszélességhez vi-
szonyítva annak hány százaléka legyen. Ha keretben kerül elhelyezésre a táblázat, 
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akkor a keret szélességéhez viszonyítva értelmezett a százalékos méret. Ha a látoga-kk k l h i l l k l
tó átméretezi a böngésző ablakát, a weblapméret és a táblázat mérete is megváltozik 
ennek megfelelően. Az olyan weblapokon, amelyeken szöveg és táblázat is található, 
megadható a szöveg és a táblázat viszonya, azaz a körbefuttatás módja is.

Keretek
A kereteket tartalmazó lapok olyan különleges HTML-lapok, amelyek több részre 
osztják a böngésző ablakát, így mindegyik keretben más weblapot lehet megjeleníteni. 
A kereteket tartalmazó lapok nem tárolnak semmilyen látható tartalmat, hanem egy 
tárolórendszerként funkcionálnak, megadják, hogy milyen weblapok jelenjenek meg 
a böngésző ablakában és hogyan. Ha a keretek valamelyikében látható weblapon ki-
választásra kerül egy hivatkozás, akkor az a weblap, amelyre a hivatkozás mutat, egy 
másik keretben vagy akár egy másik böngésző ablakban is megjelenhet.
A kereteket tartalmazó lapokat gyakran használják katalógusok, cikk- vagy informá-
ciólisták, stb. megjelenítésére. Előnye: beépített navigációs rendszerrel vannak ellátva 
és egységes felhasználói felületet biztosítanak.

HTML

A HTML (angolul: HyperHH Text TT Markup MM Language=hiperszöveges jelölőnyelv) egy leíró 
nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá 
vált a W3C (World Wide Web Consortium) támogatásával.
HTML általában szöveges állományokban található meg olyan számítógépeken, melyek 
az internethez kapcsolódnak. Ezek az állományok tartalmazzák azokat a szimbólumokat, 
amelyek a megjelenítő programnak leírják, hogyan is kell megjeleníteni illetve feldolgozni 
az adott állomány tartalmát. Megjelenítő program lehet egy webböngésző, aural böngé-
sző (olyan, amelyik a felhasználónak felolvassa a megjelenítendő szöveget), braille olvasó, 
amely konvertálja a szöveget braille „formátumba”, levelező program (mint például: Mozilla 
Thunderbird, Microsoft Outlook stb.), valamint egyéb eszközök, például mobiltelefon.
A HTML kódokat tartalmazó állományok kiterjesztése általában .html. A szerkesztőprog-
ramok egy része nem enged meg az állomány mentésénél 4 karakter hosszú kiterjesztést, 
ez esetben a .htm kiterjesztést lehet használni. 
A honlap kezdőlapját index.html néven kell elkészíteni. Ügyelni kell arra, hogy a 
fájlnevekben ne legyen ékezetes betű, speciális karakter, és fi gyelni kell arra is, hogy le-
hetőleg csak kisbetű szerepeljen az állományok nevében, ugyanis a webszerverek különb-
séget tehetnek a kis- és nagybetűket tartalmazó állományok között, vagyis az Index.html, 
INDEX.HTML és az index.html nevű állomány három különböző állományt jelenthet.
A HTML dokumentum normál szövegfájl. Bármely szövegszerkesztővel létrehozható, il-
letve módosítható, amely nem használ különleges fájlformátumot vagy ha létezik TEXT 
formátumú mentési lehetőség benne.
A HTML utasításokat a szövegben < és > jelek közé kell zárni. Egy-egy utasítás - HTML pa-
rancs, HTML elem - hatását általában a záró utasításpárja szünteti meg, amely megegyezik a 
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nyitó utasítással, csak a / jel vezeti be (természetesen a < és a > jelek között). Az utasítások i l k / j l i b ( j l k k ) k
nagy része opcionális elemeket is tartalmazhat, melyek csak a nyitóutasításban szerepelhet-
nek, a záróban nem. Az opciók értékadásánál az idézőjel nem mindig kötelező, csak ajánlott. 
A HTML utasítás kulcsszavaiban nincs különbség kisbetűk és nagybetűk között.

Szimbólumok, tartalom

Négyfajta szimbólum (leíró elem) található meg a HTML-ben:
strukturális elemek, amelyek leírják az adott szöveg „célját” például <h1> </h1> mint 

első szintű címsor (alcím).
prezentációs szimbólumok, melyek leírják, az adott szöveg hogy nézzen ki. Például 

a <b>szöveg</b> sor félkövér kinézetet eredményez. Ez a forma azonban ma 
már elavultnak számít, helyette a CSS használata javasolt, ugyanis a legújabb 
irányelv szerint szét kell választani a tartalmat (amit a HTML kódol) és a formát 
(amit CSS-ben szokás kódolni), és ezáltal mindenki számára elérhetővé tehetőek 
a weblapok: felolvasó gépeknek, amit a gyengén látók használnak, szöveges bön-
gészőknek, és könnyebb nyomtatóbarát verziót készíteni.

hiperszöveg (hypertext) elemek, melyek segítségével kapcsolat létesíthető a doku-
mentum egyes elemei és más dokumentumok között.
Például a <a href=”http://www.origo.hu”>Origo</a> az „Origo” ki-
fejezést, mint egy kapcsolatot (angol szóval: link) a megadott URL-hez rendeli.

eszköz elemek, melyek segítségével gombok, listák, beviteli mezők hozhatók létre.z

Felépítés

Minden HTML formátumú szövegfájl a <HTML> utasítással kezdődik és a </HTML>
záróutasítással végződik. Ezen elemek közé kell zárni a teljes dokumentumot - formázó-
utasításokkal és hivatkozásokkal együtt.
A HTML dokumentumot két részre lehet bontani a fejlécre és dokumentumtörzsre.
A dokumentumot a fejlécelemek vezetik be, melyek kezdetét a <HEAD> utasítás jelzi. 
A fejlécelemek között szokás a dokumentumcímet megadni, mely címet a <TITLE> és a 
</TITLE> utasítások közé kell zárni. A fejlécet a </HEAD> utasítás zárja. Ezt a részét a 
dokumentumnak az ablak címsorában jelenítik meg a böngészőprogramok. 
A dokumentumtörzs - amit voltaképpen a WEB-böngésző meg fog jeleníteni – a fájl <BODY>
és </BODY> utasítások közötti része. Ezen elemek között kell elhelyezni mindent: a szöve-
get, hivatkozásokat, képeket, stb. (A keretek és a JavaScript kódok kivételével!)

<html>
<head>

<title>Az oldal címe</title>
</head>

<body> Az oldal tartalma </body>
</html>
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 Táblázatkezelés

I. Táblázatkezelő általános szolgáltatásai

Táblázatok készítése, formázása
Műveletek a táblázat adataival: képletek készítése, függvények alkalmazása 
A munkalap adatainak megjelenítése grafi konon, diagramon
Munkalapok összekapcsolása
Adatok rendezése, szűrése
Nyomtatás stb.

II. A képernyő felépítése

Az Excel indításakor egy üres munkafüzet jelenik meg, alapértelmezés szerint három üres 
munkalappal, melyeket táblázatok és grafi konok készítésére egyaránt lehet használni. A 
képernyőn az első munkalap látható Munka1 névvel.

A táblázat elemei
Szerkesztőléc vagy képletsor: a cellák adatokkal való feltöltésére, illetve a már 
bevitt adatok javítására használható.
Vízszintes és függőleges görgetősávok: a táblázatban való mozgást biztosítják. 
Munkalap: munkaterület, ahol a táblázatok elkészíthetők.
Munkafüzet: a munkaterületen megnyitott dokumentumok, melyeknek neve
alapértelmezés szerint Munka1, Munka2 stb. 
Munkalapváltó-gombok: a munkatáblák közötti közlekedésre szolgálnak. Sor-
rendben: a munkafüzet legelső munkatáblájára, az előzőre, a következőre, az 
utolsó munkatáblára léptetnek. 
Sorfejléc: a munkatábla sorainak számozására szolgál.
Oszlopfejléc: a munkatábla oszlopainak jelölésére szolgál. 
Aktív cella: az éppen szerkesztés alatt álló cella (vastag keret, az ún. cellakurzor 
veszi körül). 
Címterület: az aktív cella címét jelzi.
Mindent kijelölő gomb: a teljes munkatáblát kijelöli. 
Cella: az adattárolásra szolgáló legkisebb egység a munkalapon belül.

A munkalap és munkafüzet

A munkalap cellák sorozata. Minden cellának saját címe van (például D5). Ez a cím mu-
tatja, melyik sorban (5) és oszlopban (D) helyezkedik el a cella. Az oszlopokat legfelül 
jelölik meg betűkkel (oszlopazonosítók), a sorokat a lap bal szélén, számokkal (sorazo-
nosítók). Mindegyik munkalapon alapértelmezés szerint 256 oszlop van és 65536 sor 
van, azaz több mint 4 millió cella. A „kiszemelt” cella legegyszerűbben az egérrel való 
rákattintással választható ki. Ami ezek után begépelésre kerül, az ebbe a cellába fog meg-
jelenni. Egy-egy munkafüzet alapértelmezésben 3 üres munkalapból áll. Alapértelmezés 
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szerint ai Munka1k nevű munkalap látható a munkafüzet megnyitásakor, de a képernyők l l h k i k d k
alján levő munkalapfülek segítségével bármelyik másik munkalap is könnyen elérhető. A 
munkalapoknak tetszés szerint lehet nevet adni, felvehető új munkalap, illetve új munka-
füzet is nyitható.

III. Táblázatok szerkesztési műveletei

Mozgás a táblázatban

Az Excel indítása után az aktív cella mindig az A1-es cella (bal felső sarok). Az aktív 
cellát mindig keret jelöli, és a hivatkozási címe megjelenik a névdobozban. 

Billentyűleütések, 
billentyűkombinációk Kurzor új pozíciója

Kurzormozgató billentyűk 
(←, ↑, →, ↓)

A kurzormozgató billentyű által megadott irányba lép a
kurzor egyet.

Ctrl + →, Ctrl + ← Ugrás az adott sor utolsó illetve első cellájára.
Ctrl + ↑, Ctrl + ↓ Ugrás az adott oszlop első illetve utolsó cellájára.
Page Up Egy képernyővel feljebb kerül a kurzor.
Page Down Egy képernyővel lejjebb kerül a kurzor.
Ctrl + Home A dokumentum elejére az A1-es cellára kerül a kurzor.
Alt + Page Up Egy képernyővel balra kerül a kurzor.
Alt + Page Down Egy képernyővel jobbra kerül a kurzor.
Tab Az aktuális cellát követő cellába kerül a kurzor.
Shift + Tab Az aktuális cellát megelőző cellába kerül a kurzor.

Egy adott cellára a Szerkesztés menü Ugrás, míg egy adott tartalmú cellára a Keresés
menüpont segítségével lehet ugrani.

Kijelölés

Kijelölésre a táblázatok készítése, formázása során, képletek szerkesztésekor, diagramok 
létrehozásakor stb. is szükség van.

A cellatartomány egy összefüggő, téglalap alakú cellacsoport, melyet bal felső és jobb 
alsó celláinak címei (közöttük kettőspont helyezkedik el), egyértelműen meghatároznak. 
A cellatartományt kijelölhető billentyűzetről és egér segítségével is. Ha egy cellatarto-
mány kijelölésre kerül, akkor annak minden celláján végrehajtódik az adott művelet. 

Billentyűzettel: a Shift billentyű nyomása közben a kurzormozgató billentyűkkel 
kell a cellakurzort a kijelölendő tartomány másik sarkában álló cella felé mozgatni. 
Egérrel: a bal oldali gombját lenyomott állapotban tartva kell az egeret a megfe-
lelő irányba elmozgatni. 
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Amennyiben csak oszlopot kell kijelölni, úgy az egérrel az adott oszlopazonosító betűjére ib k l k ll kij l l i l d l b j
egyszer kattintva az egész oszlop kijelölésre kerül, a sorokat pedig a sor címkéjére (sor 
elején lévő szám) kattintva lehet kijelölni. Az egész munkalap kijelöléséhez a munkalap 
bal felső sarkában levő Mindent kijelöl gombra kell kattintani.

A fenti módszerekkel az egymás mellett lévő cellák jelölhetők ki. Időnként azonban szük-
ség van nem szomszédos cellák, cellatartományok megadására. Ekkor az ún. megszakított 
kijelölést kell alkalmazni, azaz az első cella vagy tartomány kijelölését követően a Ctrl 
billentyű lenyomása után kell a következő cellatartományokat kijelölni.

IV. Cellaformátumok

A táblázat celláihoz különböző formai megjelenítések rendelhetők. Többek között meg-
adható

a cella számformátuma,
a cellában használt karakterjellemzők,
a cella tartalmának igazítása a cellán belül,
a cella szegélyezése,
a cella hátterének kitöltési módja,
a cellákra vonatkozó védelmi beállítások.

Számformátumok

Általános számformátum
Az Általános formátum az alapértelmezett számformátum. Az Általános formátumú cel-
lák többnyire a beírt formában jelenítik meg az adatokat.

Beépített számformátumok
Az Excelben több beépített számformátum (Szám, Pénznem, Könyvelői, Százalék, Tört, 
Tudományos, Dátum és idő stb.) közül lehet választani. 

Egyéni számformátumok
Ha a beépített számformátumokkal az adatot nem lehet a kívánt módon megjeleníteni, ak-
kor egyéni számformátumot kell hozzárendelni, mely formátumkódok segítségével adja 
meg a cellában lévő adat megjelenítési módját.

V. Képletek alkalmazása

A táblázatkezelő programmal megoldásra kerülő feladatoknál fontos szerepet kapnak a 
képletek. Alkalmazásuk során vannak bizonyos szabályok elvárások, melyeket maradék-
talanul teljesíteni kell ahhoz, hogy az eredmény helyesen jelenjen meg.
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A képletek mindig egyenlőségjellel kezdődnek, számokat, cellahivatkozásokat, tarto-i di l j ll l k d d k k ll hi k kk
mányneveket, műveleti jeleket, függvényeket tartalmazhatnak. A képletekben a számítás 
adott sorrendben történik. A képlet balról jobbra haladva kerül kiértékelésre a matemati-
kai szabályoknak megfelelően. A számítás sorrendje zárójelek közbeiktatásával megvál-
toztatható. Ha megváltozik azoknak a celláknak az értéke, amelyekre képlet hivatkozik, 
akkor a képletet tartalmazó cella értéke szintén megváltozik. A képletek hivatkozhatnak 
cellatartományokra, illetve cellákat vagy tartományokat jelölő nevekre vagy címkékre is.

Cellahivatkozások

Relatív cellahivatkozás
Amikor képletet hozunk létre, a cellákra vagy tartományokra vonatkozó hivatkozások 
a képletet tartalmazó cella relatív helyére vonatkoznak. Ez a hivatkozási forma az ún. 
relatív cellahivatkozás (Pl. C5). Képlet másolásakor, a képlet relatív cellahivatkozásai a 
másolás irányának és az elmozdulás mértékének megfelelően módosulnak.

Abszolút cellahivatkozás
Amennyiben a képlet másolásakor valamely cellahivatkozás nem változhat, akkor abszo-
lút cellahivatkozást kell alkalmazni. Abszolút cellahivatkozás esetén az oszlop betűjele, 
illetve a sor száma elé is $ jelet kell elhelyezni (Pl. $C$5).

Vegyes cellahivatkozás
Vegyes cellahivatkozásnak két változata ismert, vagy az oszlop betűjele, vagy a sor száma 
kerül rögzítésre (Pl. $C5, C$5). A képlet másolásakor a vegyes cellahivatkozás abszo-
lút része változatlan marad, míg a relatív rész a másolás irányának megfelelően változik 
meg.

A cellahivatkozások között legegyszerűbben az F4-es funkcióbillentyű leütésével lehet 
váltani.

VI. Munkalapfüggvények

A függvények előre elkészített képleteknek tekinthetők, egységes felépítéssel. Az egyes k
függvények névvel kerülnek azonosításra, a név után zárójelek között pedig a függvény 
argumentumai pontosvesszővel elválasztva szerepelnek.

Az argumentum lehet szám, szöveg, logikai érték (IGAZ vagy HAMIS), tömb, cellahivat-
kozás. A megadott argumentumnak az adott argumentum számára érvényes értéket kell 
előállítania. Az argumentumok lehetnek állandók, képletek vagy más függvények is. 



Függelék

27

Matematikai és trigonometrikus függvényeki i é i i é

SZUM

Összeadja az argumentumlistájában található számokat.
SZUM(szám1; szám2;...)
szám1, szám2, ...: Legfeljebb 30 szám szerepelhet argumentumként, amelyek ösz-
szegzésre kerülnek.

Megjegyzés
A függvény összegzi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket 
és szövegként megadott számokat is.
Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény csak az ezekben 
szereplő számokat adja össze, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hi-
baüzeneteket a függvény fi gyelmen kívül hagyja.
Hibaüzenet lesz az eredmény, ha argumentumként hibaértéket vagy számként 
nem értelmezhető szöveg kerül megadásra.

INT

Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
INT(szám)
szám: Az a valós szám, amely egész számra lesz kerekítve.

KEREKÍTÉS

Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
KEREKÍTÉS(szám; hány_számjegy)
szám: A kerekítendő szám.
hány_számjegy: Megadja, hogy hány számjegyre kell a számot kerekíteni.

Megjegyzés
Ha a hány_számjegy nagyobb nullánál, akkor a szám a megadott számú 
tizedesjegyre lesz kerekítve.
Ha a hány_számjegy 0, akkor a program a számot a legközelebbi egész számra 
kerekíti. 
Ha a hány_számjegy kisebb nullánál, akkor a számot tizedesvesszőtől balra kere-
kíti. 

KEREKÍTÉS.LE

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
KEREKÍTÉS.LE(szám; hány_számjegy)
szám: A lefelé kerekítendő valós szám.
hány_számjegy: Azon számjegyek száma, ahány jegyre kerekíteni kell.

Megjegyzés
A KEREKÍTÉS.LE működése hasonlít a KEREKÍTÉS függvény működéséhez, a 
különbség annyi, hogy a KEREKÍTÉS.LE mindig lefelé kerekít.
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Ha a hány_számjegyh  nagyobb nullánál, akkor a függvény a számot a megadott bb ll l kk d
számú tizedesjegyre lefelé kerekíti. 
Ha a hány_számjegy 0, akkor a program a számot a legközelebbi egész számra 
kerekíti lefelé.
Ha a hány_számjegy kisebb nullánál, akkor a függvény a szám tizedesjel előtti 
részét kerekíti lefelé.

KEREKÍTÉS.FEL

Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
KEREKÍTÉS.FEL(szám; hány_számjegy)
szám: Bármely valós szám, amelyet felfelé kerül kerekítésre.
hány_számjegy: Azon számjegyek száma, ahány jegyre kerekíteni kell.

Megjegyzés
A KEREKÍTÉS.FEL működése hasonlít a KEREKÍTÉS függvény működéséhez, 
a különbség annyi, hogy a KEREKÍTÉS.FEL mindig felfelé kerekít. 
Ha a hány_számjegy nagyobb nullánál, akkor a függvény a számot a megadott 
számú tizedesjegyre felfelé kerekíti.
Ha a hány_számjegy 0, akkor a program a számot a legközelebbi egész számra 
kerekíti felfelé.
Ha a hány_számjegy kisebb nullánál, akkor a függvény a szám tizedesjel előtti 
részét kerekíti felfelé.

SZORZATÖSSZEG

Megadott tömbök megfelelő elemeit szorozza össze, majd kiszámolja a szorzatok össze-
gét.

SZORZATÖSSZEG(tömb1; tömb2; tömb3; ...)
tömb1, tömb2, tömb3 ...: Legalább 2, legfeljebb 30 tömb szerepelhet argumen-
tumként, amelyek szorzatösszege kerül kiszámításra.

Megjegyzés
Az argumentumok között szereplő tömböknek azonos méretűeknek kell lenniük. 
Ha ez nem teljesül, akkor a SZORZATÖSSZEG az #ÉRTÉK! hibaértéket adja 
eredményül.
A SZORZATÖSSZEG a tömbök nem numerikus elemeit nullának tekinti. 

SZUMHA

A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZUMHA(tartomány; kritérium; összeg_tartomány)
tartomány: A kiértékelendő cellatartomány.
kritérium: Az összeadandó cellákat meghatározó számként, kifejezésként vagy 
szövegként megadott feltétel.
összeg_tartomány: A ténylegesen összeadandó cellák.
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Megjegyzésj é
A függvény az összeg_tartomány celláinak értékét csak akkor adja össze, ha a 
tartomány ennek megfelelő értékei kielégítik a megadott feltételt.
Ha az összeg_tartomány argumentumot nem adjuk meg, akkor a tartomány celláit 
összegzi a függvény.
A Microsoft Excel számos további függvénye is lehetővé teszi az adatok feltételen 
alapuló elemzését. Például szövegrészlet vagy szám adott cellatartományon belüli 
előfordulási számának megállapításához használható a DARABTELI függvény. Fel-
tétel alapján két érték valamelyikét visszaadó képletben a HA függvény szerepelhet.

Statisztikai függvények

MAX

Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
MAX(szám1; szám2; ...)
szám1, szám2, ...: Azok a számok (számuk 1 és 30 közé eshet), amelyek közül a 
legnagyobb lesz a függvény eredménye.

Megjegyzés
Az argumentumok lehetnek számok, üres cellák, logikai értékek vagy szöveg for-
mátumban megadott számok. A hibaértékek vagy a számmá nem konvertálható 
szöveg argumentumként való megadása hibát okoz.
Ha tömb vagy hivatkozás szerepel argumentumként, a függvény a tömbben vagy 
hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, 
logikai értékeket és szöveget fi gyelmen kívül hagyja. Ha a logikai értékekre és a 
szövegre szükség van, akkor a MAX2 függvény használható.
Ha az argumentumok között nem szerepel szám, a MAX eredményül nullát ad.

MIN

Az értékek között szereplő legkisebb számot adja meg.
MIN(szám1; szám2; ...)
szám1, szám2, ...: Legfeljebb 30 szám szerepelhet argumentumként, amelyek kö-
zül a legkisebb lesz a függvény eredménye.

Megjegyzés
Az argumentumok lehetnek számok, üres cellák, logikai értékek vagy szöveg for-
mátumban megadott számok. Hibaértékek vagy számokká nem fordítható szöve-
gek argumentumként való megadása hibát okoz.
Ha tömb vagy hivatkozás szerepel argumentumként, a függvény a tömbben vagy 
hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, 
a logikai értékeket, a szöveget és a hibaértékeket fi gyelmen kívül hagyja. Ha a 
logikai értékeket és a szöveget is fi gyelembe kell venni, akkor a MIN2 függvényt 
kell használni.
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Ha az argumentumok között nem szerepel szám, a MIN függvény eredményként k k l d k
nullát ad.

ÁTLAG

Az argumentumokban megadott számok átlagát (számtani közepét) adja meg.
ÁTLAG(szám1; szám2;...)
szám1, szám2, ...: Legfeljebb 30 szám szerepelhet argumentumként, amelyek át-
laga a függvény eredménye.

Megjegyzés 
Az argumentumoknak számoknak vagy számokat tartalmazó neveknek, tömbök-
nek vagy hivatkozásoknak kell lenniük.
Ha egy tömb vagy hivatkozás szöveget, logikai értéket vagy üres cellát tartalmaz, ezek 
értékeit a függvény nem veszi fi gyelembe, a 0-t tartalmazó cellákat viszont igen.

DARAB

A DARAB függvény az argumentumlistájában szereplő számokat és számokat tartalmazó 
cellákat számlálja meg. A függvény egy tartomány vagy egy számtömbben lévő bejegy-
zések számának megállapítására használható.

DARAB(érték1; érték2; ...)
érték1, érték2 ...: Legfeljebb 30 argumentum használható, melyek akár különböző 
adattípusúak is lehetnek, illetve különböző adattípusokra hivatkozhat, de azok 
közül csak a számokat számlálja meg.

Megjegyzés
A függvény csak a számokat számolja meg. A logikai értékeket, a dátumokat, a 
szövegként megadott számokat, az üres cellákat, a hibaértékeket és a számokká 
nem konvertálható szövegeket fi gyelmen kívül hagyja.
Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, a tömbben, illetve a hivatkozásban 
csak a számokat veszi fi gyelembe a függvény, az üres cellákat, logikai értékeket, 
szövegeket vagy hibaértékeket fi gyelmen kívül hagyja. Ha a logikai értékeket, 
szövegeket vagy hibaértékeket is meg kell számolni, akkor a DARAB2 függ-
vényt kell használni. 

DARABTELI

Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott 
feltételnek.

DARABTELI(tartomány; kritérium)
tartomány: Az a tartomány, amelyben a cellákat össze kell számolni.
kritérium: Az összeszámolandó cellákat meghatározó, számként, kifejezésként 
vagy szövegként megadott feltétel.
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GYAKORISÁGO Á

A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül. 
A gyakorisági eloszlás adott értékhalmazból és adott számú osztálynál (intervallumnál) az 
egyes intervallumokban előforduló értékek számát méri. Mivel a GYAKORISÁG tömböt 
ad eredményül, tömbképletként kell megadni.

GYAKORISÁG(adattömb; csoport_tömb)
adattömb: Azon adatokat tartalmazó tömb vagy azon adatokra való hivatkozás, 
amelyek gyakorisági eloszlását meg kell határozni. Ha az adattömb üres, a GYA-
KORISÁG nulla értékeket tartalmazó tömböt ad eredményül.
csoport_tömb: Azon intervallumokat tartalmazó tömb vagy azon intervallumokra való
hivatkozás, amelyekbe az adattömbbeli értékeket csoportosítani kell. Ha a csoport_
tömb üres, akkor a GYAKORISÁG az adattömb elemeinek számát adja eredményül.

Megjegyzés
A GYAKORISÁG függvényt tömbképletként kell bevinni abba a szomszédos 
cellákat tartalmazó tartományba, amelyben az eloszlás eredményét szeretnénk 
visszakapni.
Az eredményként kapott tömb elemeinek száma eggyel nagyobb, mint a cso-
port_tömb elemeinek száma. A visszaadott tömbben ez a további elem a legfelső
intervallum fölötti értékek számát adja meg.
A GYAKORISÁG az üres és a szöveget tartalmazó cellákat fi gyelmen kívül hagyja.

Logikai függvények

ÉS

IGAZ értéket ad vissza, ha az összes argumentuma IGAZ; HAMIS értéket ad vissza, ha 
egy vagy több argumentuma HAMIS.

ÉS(logikai1; logikai2;...)
logikai1, logikai2, ...: 1 és 30 közötti számú feltétel adható meg, amelyek vizsgá-
latra kerülnek, és melyek IGAZ vagy HAMIS értéket vehetnek fel. 

Megjegyzés
Az argumentumoknak IGAZ vagy HAMIS logikai értékeknek, illetve olyan hivat-
kozásoknak vagy tömböknek kell lenniük, amelyek logikai értéket tartalmaznak.
Ha a megadott tartomány tartalmaz nem logikai értékeket, akkor az ÉS függvény 
#ÉRTÉK! hibaértéket ad eredményül. 

VAGY

Az IGAZ értéket adja eredményül, ha legalább egy argumentumának értéke IGAZ; a visz-
szatérési érték HAMIS, ha összes argumentum értéke HAMIS.

VAGY(logikai1; logikai2; ...)
logikai1, logikai2, ...: A vizsgálandó feltételek: számuk 1 és 30 közötti, értékük 
pedig IGAZ vagy HAMIS lehet.
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Megjegyzésé
Az argumentumok logikai értékek, illetve logikai értékeket tartalmazó tömbök 
vagy hivatkozások lehetnek.
Ha a megadott tartomány egyetlen logikai értéket sem tartalmaz, akkor a VAGY 
függvény visszatérési értéke az #ÉRTÉK! hibaérték lesz.

HA

Más értéket ad vissza, ha a megadott feltétel kiértékelésének eredménye IGAZ, és má-
sikat, ha HAMIS. A HA függvénnyel feltételes vizsgálatok hajthatók végre értékeken és 
képleteken.

HA(logikai_vizsgálat; érték_ha_igaz; érték_ha_hamis)
logikai_vizsgálat: Tetszőleges érték vagy kifejezés, amely kiértékeléskor IGAZ 
vagy HAMIS eredményt ad. 
érték_ha_igaz: Ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgá-
lat eredménye IGAZ. Ha at logikai_vizsgálat IGAZ és az t érték_ha_igaz üresen z
hagyott, a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az IGAZ szó megjelenítéséhez hasz-
náljuk az IGAZ logikai értéket az argumentumban. Az érték_ha_igaz képlet is z
lehet.
érték_ha_hamis: Ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizs-
gálat eredménye HAMIS. Ha a t logikai_vizsgálat HAMIS és az t érték_ha_hamis
nincs megadva (azaz az érték_ha_igaz után nincs pontosvessző), a visszatérési ér-z
ték a HAMIS logikai érték. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és azt érték_ha_hamis
üresen hagyott (azaz az érték_ha_igaz után pontosvessző és a záró zárójel áll), a z
visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az érték_ha_hamis képlet is lehet.

Megjegyzés 
Összetett vizsgálatok esetén legfeljebb hét HA függvényt ágyazhatunk egymásba 
érték_ha_igaz ész érték_ha_hamis argumentum formájában.
Amikor a HA függvény kiértékelte az érték_ha_igaz és az z érték_ha_hamis argu-
mentumot, akkor a kettő közül a megfelelő utasítás értékét kapjuk eredményül.

Dátum és idő függvények

MA

Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül.
MA( )

Megjegyzés
Az Excel a dátumokat sorszámként tárolja, így műveletek hajthatók végre rajtuk. 
Alapértelmezés szerint 1900. január 1. megfelelője az 1-es sorszám.
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MOSTO

A függvény a napi dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.
MOST( )

Megjegyzés 
A dátumértékek tizedesvesszőjétől balra álló számok a dátumot, a tőle jobbra 
állók az időt jelentik. Az 1900 típusú dátumformában például a 367,5 dátumérték 
1901. január 1-én déli 12:00 órát jelent.
A MOST függvény csak akkor változik meg, amikor megtörténik a munkalap 
számolása vagy amikor az ezen függvényt (is) tartalmazó makró lefut (a MOST 
függvény által adott érték nem frissül folyamatosan).

ÉV

A dátumértéknek megfelelő évet ad eredményül. A visszaadott érték 1900 és 9999 közötti 
egész szám.

ÉV(dátumérték)kk
dátumérték: Az a dátum, amelynek év értékét keressük. A dátum megadható
szövegként idézőjelek között (például „1998-01-30”), dátumértékként számmal 
(például 35825 jelentése 1998. január 30., ha az 1900-as dátumrendszert használ-
juk) vagy más képletek vagy függvények eredményeként (például DÁTUMÉR-
TÉK(„1998-01-30”)).

HÓNAP

A dátumérték argumentumnak megfelelő hónap értéket adja eredményül. A hónap értékét 
az 1...12 tartományba eső egész értékként kapjuk (1=január, ..., 12=december).

HÓNAP(dátumérték)kk
dátumérték: Az a dátum, amelynek hónap értékét keressük. A dátum megadható
szövegként idézőjelek között (például „1998-01-30”), dátumértékként számmal 
(például 35825 jelentése 1998. január 30., ha az 1900-as dátumrendszert használ-
juk) vagy más képletek vagy függvények eredményeként (például DÁTUMÉR-
TÉK(„1998-01-30”)).

NAP

A dátumérték argumentumnak megfelelő napot adja vissza. A nap 1 és 31 közé eső szám-
ként jelenik meg.

NAP(dátumérték)
dátumérték: Az a dátum, amelynek nap értékét keressük. A dátum megadható
szövegként idézőjelek között (például „1998-01-30”), dátumértékként számmal 
(például 35825 jelentése 1998. január 30., ha az 1900-as dátumrendszert használ-
juk) vagy más képletek vagy függvények eredményeként (például DÁTUMÉR-
TÉK(„1998-01-30”)).
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Kereső és hivatkozási (mátrix) függvényekő é i á i ( á i ) f é

FKERES

A függvény egy tömb bal szélső oszlopában keres egy megadott értéket, és az így kapott 
sorból veszi az oszlop_szám argumentummal kijelölt cellát, és ennek tartalmát adja ered-
ményül.

FKERES(keresési_érték; tábla; oszlop_szám; tartományban_keres)
keresési_érték: A tömb első oszlopában megkeresendő érték. A keresési_érték le-k
het érték, hivatkozás vagy karaktersorozat.
tábla: Az a tábla, amelyben a keresést végre kell hajtani. Tartományhivatkozás 
vagy egy tartomány neve adható itt meg. Ha a tartományban_keres értéke IGAZ, 
akkor a tábla első oszlopában lévő értékeknek növekvő sorrendben kell elhelyez-
kedniük, különben az FKERES hibás eredményt adhat. Ha a tartományban_ke-
res értéke HAMIS, akkor a tábla adatainak nem szükséges rendezettnek lenniük. 
A tábla első oszlopában szöveg, számok vagy logikai értékek szerepelhetnek. 
A függvény nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között.
oszlop_szám: A tábla azon oszlopának a táblán belüli sorszáma, amelyből az ered-
mény adódik. Ha az oszlop_szám értéke 1, akkor a tábla első oszlopában lévő adat 
lesz a visszatérési érték, ha az oszlop_szám értéke 2, akkor a tábla második oszlo-
pában lévő adat, és így tovább. Ha az oszlop_szám értéke egynél kisebb, akkor az 
FKERES az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül; ha az oszlop_szám nagyobb,
mint a tábla oszlopainak száma, akkor pedig a #HIV! hibaérték jelenik meg.
tartományban_keres: Logikai érték, amellyel az FKERES függvény pontos vagy 
közelítő keresése adható meg. Ha értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a visszaadott 
érték közelítő lehet, azaz ha pontos egyezést nem talált a függvény, akkor a követ-
kező legnagyobb, de a keresési_érték argumentumnál kisebb értéket adja vissza. k
Ha az argumentum értéke HAMIS, akkor az FKERES pontos egyezést keres, és 
ha ilyen nincs, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

Megjegyzés 
Ha az FKERES nem találja a keresési_értéket és akk tartományban_keres argu-
mentum értéke IGAZ, akkor a keresési_értéknél kisebb vagy egyenlő legnagyobbkk
értéket használja.
Ha a keresési_érték kisebb, mint a tábla legkisebb értéke, akkor az FKERES ak
#HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.
Ha az FKERES nem találja a keresési_értéket és a kk tartományban_keres argumen-
tum értéke HAMIS, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja vissza.

VKERES

A megadott tömb felső sorában egy adott értékű elemet keres, majd a megtalált elem 
oszlopából egy adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza. A VKERES függvény hasz-
nálata azokban az esetekben lehet hasznos, amikor az összehasonlítandó értékek a tömb 
felső sorában helyezkednek el és egy adott sorban lévő értéket szeretnénk megtudni. 
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VKERES((keresési_érték; tábla; sor_szám; tartományban_keresk k bl b k ))
keresési_érték: Az az érték, amelyet a függvény a tábla első sorában keres. Ez 
lehet érték, hivatkozás vagy szöveg.
tábla: Az a tábla, amelyben a keresés történik. A tábla argumentum lehet tarto-
mány vagy egy tartomány neve. A tábla első sora szöveget, számot vagy logikai 
értéket tartalmazhat. Ha a tartományban_keres értéke IGAZ, a tábla első sorá-
nak növekvő sorrendbe rendezettnek kell lennie, ellenkező esetben a VKERES 
függvény nem biztosan ad helyes eredményt. Ha a tartományban_keres értéke 
HAMIS, a táblának nem kell sorba rendezettnek lennie. A VKERES függvény a 
kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. 
sor_szám: A táblázat azon sorának száma, amely sorbeli elemet adja vissza a
függvény a megtalált oszlopból. Ha a sor_szám 1, a tömb első sorából ad vissza
a VKERES függvény egy értéket, ha 2, akkor a másodikból, stb. Ha a sor_szám
1-nél kisebb, akkor a függvény az #ÉRTÉK! hibaüzenettel tér vissza, ha pedig a 
sor_szám nagyobb, mint a tábla sorainak száma, akkor a #HIV! hibaüzenettel.
tartományban_keres: Logikai érték, amellyel az határozható meg, hogy a VKERES 
függvény pontos vagy csak közelítő egyezést keressen. Ha értéke IGAZ vagy 
nincs megadva, akkor a függvény közelítő egyezést keres (másképpen fogalmaz-
va: ha pontosan egyező érték nincs, akkor a következő legnagyobb érték, mely 
kisebb, mint a keresési_érték lesz a függvény eredménye). Ha az argumentumk
értéke HAMIS, a függvény pontosan egyező értéket keres. Ha ilyet nem talál, 
eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték lesz.

Megjegyzés 
Ha a VKERES függvény nem találja a keresési_értéket és a kk tartományban_keres logikais
értéke IGAZ, akkor a legnagyobb, a keresési_értéknél kisebb értéket fogja használni.kk
Ha a keresési_érték kisebb, mint a tábla első sorának legkisebb eleme, a VKERES k
függvény a #HIÁNYZIK hibaértékkel tér vissza.

INDEX

Táblázatban vagy tartományban található érték hivatkozását vagy értékét adja vissza. Az 
INDEX függvénynek két alakja van: a hivatkozásos és a tömbös alak. A tömbös forma érté-
ket vagy értékek tömbjét adja eredményül, míg a hivatkozásos forma mindig hivatkozást.

INDEX(tömb; sor_szám; oszlop_szám) adott cella vagy cellatömb tömbön belüli 
értékét adja eredményül.
tömb: cellatartomány
sor_szám: a tömb azon sorának száma, amelyikből az értéket várjuk
oszlop_szám: a tömb azon oszlopának száma, amelyikből az értéket várjuk
A sor_szám és az oszlop_szám értékének tömbön belüli cellára kell mutatnia, 
ellenkező esetben az INDEX függvény a #HIV! hibaértéket adja vissza.

INDEX(hivatkozás; sor_szám; oszlop_szám; terület_szám) a hivatkozáson belüli
adott cellákra mutató hivatkozást ad eredményül.
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HOL.VANO

A függvény egy olyan elem tömbben elfoglalt relatív pozícióját adja vissza, amely meg-
adott értékkel megadott módon egyezik. A HOL.VAN abban különbözik a többi kereső 
függvénytől, hogy a megtalált elem helyét adja meg, és nem magát az elemet.

HOL.VAN(keresési_érték; tábla; egyezés_típus)
Keresési_érték: Az az érték, amelynek segítségével a táblázatban a keresett érték 
megtalálható. A keresési_érték lehet érték (szám, szöveg vagy logikai érték), illet-k
ve lehet hivatkozás ilyen értékre.
Tábla: Azon értékeket tartalmazó összefüggő cellatartomány, amelyek között a
HOL.VAN függvény a keresési_értéket keresi. A tábla tömb vagy tömbhivatkozáskk
lehet.
Egyezés_típus: Értéke -1, 0 vagy 1 lehet; azt határozza meg, hogy a keresési_ér-
tékkel való milyen típusú egyezéseket keres a Microsoft Excel a táblában.kk

Ha az egyezés_típus értéke 1, akkor a HOL.VAN azt a legnagyobb értéket 
keresi meg, amely egyenlő vagy kisebb, mint a keresési_érték. A táblának 
emelkedő sorrendbe rendezettnek kell lennie.
Ha az egyezés_típus értéke 0, akkor a HOL.VAN az első olyan értéket keresi 
meg, amely pontosan egyenlő a keresési_értékkel. A táblának nem kell ren-kk
dezettnek lennie.
Ha az egyezés_típus értéke -1, akkor a HOL.VAN azt a legkisebb értéket 
keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának 
csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie.
Ha az egyezés_típus argumentumot nem adjuk meg, akkor feltételezett értéke 1.

Megjegyzés
A HOL.VAN szöveg keresésekor nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között. 
Ha a HOL.VAN nem talál egyezést, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja ered-
ményül.
Ha az egyezés_típus értéke 0 és a keresési_érték szöveg, akkor a k keresési_érték-
ben a helyettesítő karakterek (csillag és kérdőjel) is használhatók. A csillag (*) 
tetszőleges számú karaktert, míg a kérdőjel (?) egyetlen karaktert helyettesít. 

Adatbázis függvények
Az adatbázis függvények közös jellemzője, hogy három argumentummal rendelkeznek, 
melyek rendre a következők:

adatbázis: összefüggő táblázat a munkalapon, melynek első sorában az oszlopo-
kat (mezőket) azonosító elnevezések az ún. mezőnevek szerepelnek
mező: az adatbázis azon oszlopának sorszáma, mezőneve, melynek kritériumok 
által meghatározott sorain (rekordjain) az adatbázis függvény által meghatározott 
műveletet el kell végezni
kritérium: egy olyan segédtábla, melynek első sorában az adatbázis mezőnevei, a 
további sorokban pedig a mezőkhöz tartozó feltételek szerepelnek
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Az egyes adatbázis függvények az általuk kijelölt műveletet tehát azd b i k l l k kij l l l h adatbázisd b azon érté-
kei esetében végzik el, melyek a megadott mezőben, a őő kritériumoknak eleget tevő cellák-
ban helyezkednek el.
Megjegyzés

A kritérium argumentumban tetszőleges tartomány megadható, ha az legalább 
egy oszlopcímet és alatta legalább egy cellát tartalmaz a feltétel megadásához. 
Bár a kritériumtartomány bárhol szerepelhet a munkalapon, lehetőleg ne kerüljön 
közvetlenül a lista alá.
A kritériumtartomány és a lista ne legyen átfedésben. 

AB.MEZŐ

Az adatbázisban a kritériumnak megfelelő rekord, mező argumentummal megadott oszlo-ő
pához tartozó értéket adja eredményül.

AB.MEZŐ(adatbázis; mező; kritérium)
Megjegyzés

Ha egy rekord sem tesz eleget a kritériumnak, az AB.MEZŐ függvény az #ÉR-
TÉK! hibaértéket adja. 
Ha egynél több rekord felel meg a kritériumnak, az AB.MEZŐ függvény vissza-
térési értéke a #SZÁM! hibaérték lesz.

AB.MAX

Az adatbázis mező argumentummal megadott oszlopában a ő kritériumnak eleget tevő érté-
kek közül a legnagyobbat adja eredményül.

AB.MAX(adatbázis; mező; kritérium)

AB.MIN

Az adatbázis mező argumentummal megadott oszlopában a ő kritériumnak eleget tevő érté-
kek közül a legkisebbet adja eredményül.

AB.MIN(adatbázis; mező; kritérium)

AB.DARAB

Az adatbázis mező argumentummal megadott oszlopában aő kritériumnak eleget tevő 
számértékek darabszámát adja eredményül.

AB.DARAB(adatbázis; mező; kritérium)

AB.DARAB2

Az AB.DARAB2 függvény nemcsak számok, hanem szövegek esetén is működik. Az 
adatbázis mező argumentummal megadott oszlopában aő kritériumnak eleget tevő nem
üres cellák darabszámát adja eredményül.

AB.DARAB2(adatbázis; mező; kritérium)
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AB.ÁTLAGÁ

Az adatbázis mező argumentum által meghatározott oszlopában azoknak az értékeknek az 
átlagát adja eredményül, melyek megfelelnek a kritériumnak.

AB.ÁTLAG(adatbázis; mező; kritérium)

AB.SZUM

Az adatbázis mező argumentum által meghatározott oszlopában azoknak az értékeknek az 
összegét adja eredményül, melyek megfelelnek a kritériumnak.

AB.SZUM(adatbázis; mező; kritérium)

AB.SZORZAT

Az adatbázis mező argumentum által meghatározott oszlopában azoknak az értékeknek a
szorzatát adja eredményül, melyek megfelelnek a kritériumnak.

AB.SZORZAT(adatbázis; mező; kritérium)

VII. Grafi konok (diagram)

A diagramok a felhasználó számára láthatóvá teszik az adatok összehasonlítását, a mintá-
kat és a trendeket. Diagram létrehozható külön lapon, munkalap beágyazott objektuma-
ként, de weblapon is közreadható. Diagram létrehozásához először ki kell jelölni az ada-
tokat, majd a Diagram Varázsló segítségével kiválasztani a diagramtípust és a szükséges 
beállításokat.
A diagram egy lépésben is elkészíthető, ekkor a diagram az alapértelmezett diagramtípus 
és formátum alapján készül, melyek később megváltoztathatók.

A munkalap adatainak megjelenése diagramon

A diagram a munkalap azon adataihoz kapcsolódik, amelyekből létrejött, és a munkalap 
adatainak változásai folyamatosan módosítják.

Tengelyértékek: A Microsoft Excel a munkalap adatai alapján hozza létre a ten-
gelyek értékeit. Ha nem határozzuk meg másképpen, az Excel az értéktartomány 
bal felső sarkában lévő formátumot tekinti a tengely számformátumának.
Kategórianevek: Az Excel a munkalap adatainak oszlop- és sorazonosítói alap-
ján nevezi el a kategóriatengelyeket. A felhasználó választhat, hogy oszlop- vagy 
sorazonosító legyen-e a kategóriatengely neve vagy más név.
Diagram adatsorainak elnevezése: Az Excel a munkalapadatok oszlop- és sor-
azonosítóit az adatsorok elnevezésére használja. A sorozatnevek megjelennek a 
diagram jelmagyarázatában. A felhasználó választhat, hogy oszlop- vagy sorazo-
nosító legyen-e az adatsor neve vagy más név.
Adatjelölők: Az ugyanolyan mintájú adatjelölők egy adatsorozatot képviselnek.
Minden egyes adatjelölő a munkalap egy számát jelöli.
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Beágyazott diagramok és diagramlapok

Beágyazott diagram: A beágyazott diagramot a program grafi kus objektumnak 
tekinti és a létrehozás munkalapjának részeként menti. A beágyazott diagramokat 
akkor célszerű használni, ha a munkalap adatai egy vagy több diagramon kerül-
nek megjelenítésre vagy nyomtatásra.
Diagramlapok: A diagramlap a munkafüzet saját lapnévvel rendelkező külön
lapja. Diagramlapot akkor célszerű használni, ha nagy vagy összetett diagramo-
kat a munkalap adataitól elkülönítve kell megjeleníteni.

Diagramtípusok:

Oszlop: értéket hasonlít össze kategóriák mentén.
Sáv: értéket hasonlít össze kategóriák mentén.
Grafi kon: időbeli vagy kategóriaként vett trendet jelenít meg.
Kör, torta: megjeleníti, hogy az egyes értékek mekkora részét adják az egész-
nek.

Diagram készítése

Készíthető beágyazott diagram vagy diagramlap.1. 
A diagramon megjeleníteni kívánt adatokat tartalmazó cellák kijelölése.2. 
Ahhoz, hogy a sor- és oszlopfeliratok is megjelenjenek a diagramon, az ezeket 3. 
tartalmazó cellákat is ki kell jelölni. 
A Diagram Varázsló kiválasztása.4. 
A Diagram Varázsló utasításai:5. 

A megfelelő diagram típus és altípus megadása.1.
Szükség esetén a diagram forrásadatainak módosítása2.

A diagram formai beállításainak megadásaa.
Feliratok felvételeb.
A tengelyek és a rácsvonal beállításac.
Jelmagyarázat elhelyezése vagy kikapcsolásad.
Feliratok és adattábla megjelenítése vagy kikapcsolásae.

A diagram megjelenési helyének kiválasztása3.
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 Adatbázis kezelés

I. Alapfogalmak
Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatá-
rozott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek meg 
kell oldani ezen adatok rendezését, a köztük lévő kapcsolat nyilvántartását, az adatokhoz 
való hozzáférés szabályozását, az adatok védelmét, az integritás megőrzését, az adatok 
módosíthatóságát, lekérdezését, különféle szempontok szerinti kigyűjtését, válogatását és 
egyéb statisztikai funkciókat is.

Fogalom Leírás
adatbázis Az adatok és a köztük lévő összefüggések rendszere, amelyek 

egymás mellett kerülnek tárolásra. Fontos, hogy az adatbázis
szerkezete jól megtervezett legyen, mert a későbbiekben csak 
ebben az esetben lehet hatékonyan dolgozni vele.

egyed Olyan dolog, objektum, amivel kapcsolatban az adatok tárolásra
kerülnek az adatbázisban. Az egyedet idegen szóval entitásnak 
nevezik. Egyed például egy könyv, egy autó stb.

attribútum Az attribútum vagy tulajdonság az egyed valamely jellemzője.
Az egyed az attribútumok összességével jellemezhető. Egy könyv
egy jellemzője lehet például a címe.

egyedtípus Az egyedre vonatkozóan megadott tulajdonságok összessége.
egyedelőfordulás Az egyedre vonatkozóan megadott konkrét tulajdonságok.
tábla A logikailag összetartozó adatokat foglalja össze. A tábla

oszlopokból és sorokból áll.
rekord Az adattábla egy sora. Egy rekordban kerülnek tárolásra az

egymással összefüggő adatok.
mező Az adatbázis egy oszlopa, amelyben az egyedek tulajdonságértékei

kerülnek tárolásra.
elemi adatok A táblázat celláiban szereplő értékek, amelyek az egyed konkrét 

tulajdonságai.
elsődleges kulcs A táblázat rekordjainak egyértelmű azonosítója, értéke egyedi.
idegen kulcs Olyan tulajdonság, amelynek segítségével egy másik táblázat 

elsődleges kulcsára lehet hivatkozni.
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II. Adatmodell
Az adatmodell egyértelműen meghatározza az adatbázis szerkezetét, magában foglalja az 
adatok típusát, kapcsolatát, a korlátozó feltételeket és az adatkezelési műveleteket.
A mai adatbázisokban négyféle logikai adatmodellt használnak: a hierarchikus, a hálós, az 
objektum-orientált illetve a relációs adatmodellt.
Az Access a relációs adatmodellel dolgozik.

A relációs adatmodellben az adatok egymással logikai kapcsolatban álló táblázatokba 
kerülnek. Egy táblázat oszlopainak és sorainak a következő feltételeknek kell megfelel-
niük:

minden oszlopnak egyértelmű neve van,
minden sorban ugyanazok az oszlopok vannak,
az oszlopokban található adatok meghatározott értéket vehetnek fel,
az oszlopok soronként csak egy értéket vehetnek fel,
a táblázatot a neve egyértelműen azonosítja.

Az anomáliák egy nem megfelelő modellből eredő problémák, ellentmondások. Egy re-k
lációs adatbázisban a következő anomáliák léphetnek fel:

Bővítési anomália: ha egy rekord felvételekor a már korábban tárolásra került in-
formációkat is újra be kell vinni.
Törlési anomália: amikor az elem megszüntetésekor a nem hozzá tartozó informá-
ciók is elvesznek.
Módosítási anomália: amikor az elemi adat módosulásakor az adatbázisban az ele-
mi adat összes előfordulási helyén el kell végezni a módosítást.

A táblák közti kapcsolatok az egyedek egymáshoz való viszonyát írják le. Az egyedek k
közti kapcsolat háromféle lehet:

egy-egy (1:1) kapcsolat: az egyik tábla egy eleméhez a másik tábla pontosan egy
eleme kapcsolódik
egy-több (1:N) kapcsolat: az egyik tábla egy eleméhez a másik tábla több eleme is
tartozhat
több-több (N:M) kapcsolat: bármely tábla elemeihez a másik tábla tetszőleges szá-
mú eleme tartozhat

A normalizálás folyamata során az adatbázisból kiküszöbölésre kerülnek a különféle 
anomáliák, a redundancia (adattöbbszörözés), így csökken az adatbázisfájl mérete, és az 
adatbázis tartalma logikailag áttekinthetőbb lesz.
Az adatbázis-rendszernek az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

biztosítsa nagy mennyiségű adat hatékony kezelését,
egyszerre több felhasználó is használhassa,
őrizze meg az adatok integritását, feleljen meg a megadott szabályoknak,
nyújtson adatvesztés elleni védelmet,
tegye lehetővé az egyes felhasználók hozzáférési jogainak szabályozását,
továbbfejleszthető legyen.
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III. Adatbázisok tervezéseá i é
Egy megfelelően működő adatbázis készítéséhez alaposan át kell gondolni a megoldandó 
feladatot. Meg kell határozni, hogy az egyedek mely tulajdonságait szeretnénk tárolni, ez 
alapján kell defi niálni az egyedtípusokat és az adatbázis felépítését.
Egy Access adatbázis tervezésének javasolt lépései a következők:

1. lépés: Követelményelemzés
Az első lépésben a megoldandó feladatot, az adatbázis célját, az alkalmazás rendeltetését 
kell meghatározni. Tanulmányozni kell, milyen adatokat kapnak a felhasználók, hogyan 
dolgozzák azokat fel, milyen űrlapokat használnak az adatok felvételére.
Meg kell határozni, hogy milyen egyedekről kell adatokat tárolni, és konkrétan mely ada-
tok azok, amelyeket rögzíteni kell.

2. lépés: Egyedek, táblák meghatározása
Az összegyűjtött adatokat rendszerezni kell. Fizikailag az egyed tulajdonságai egy táblá-
ban kerülnek tárolásra. A tábla soraiba (rekordjaiba) kerülnek az egyedpéldányok, azaz az 
egyedtípusok tényleges előfordulásai, a rekord mezőibe (oszlopokba) az attribútumok.

3. lépés: Attribútumok, mezők meghatározása
Meg kell tervezni a táblákat és a táblákat felépítő mezőket, vagyis konkrétan defi niálni 
kell az egyedtípusokat.
Az attribútumok a következőképpen osztályozhatók:

egyszerű, azaz tovább nem bontható, illetve összetett, azaz több egyszerű értékből 
alkotott (például a cím, mely az irányítószámból, városnévből stb. áll)
egyértékű, mely minden egyes előfordulásnál csak egy értéket vehet fel (például a 
születési hely), illetve többértékű, amely minden előfordulásnál akár több értéket 
is felvehet (például egy személy végzettségei)
tárolt, amely értékeit az adatbázis tartalmazza, illetve származtatott, melynek ér-
téke más attribútumok alapján határozható meg, illetve számítható ki.

Egyes attribútumok tartalmazhatnak egyedi, azaz nem ismétlődő adatot, amelyet később 
kulcsként, a rekordok egyértelmű azonosítására lehet használni.
A mezők meghatározásakor ügyelni kell a következőkre:

minden szükséges adatot fel kell venni,
ki kell hagyni a származtatott vagy kalkulált adatokat,
az összetett attribútumokat fel kell bontani egyszerű attribútumokra (például cél-
szerű külön tárolni a családnevet és a keresztnevet).

4. lépés: Az azonosítók meghatározása
A táblák közötti kapcsolatok kialakításához követelmény a táblákban tárolt információ 
egyértelmű azonosítása. Minden olyan táblában, melynek rekordjait egyenként, egyedileg 
szeretnénk azonosítani, lennie kell egy úgynevezett elsődleges kulcsnak.
Az elsődleges kulcs olyan azonosító, melynek értékei az adott táblában nem ismétlődhetnek. 
Az elsődleges kulcs leggyakrabban egy mező, de különleges esetben több mezőből álló elsőd-
leges kulcsot is létrehozhatunk, ebben az esetben összetett elsődleges kulcsról beszélünk.
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A relációs adatbázis-kezelő rendszerek hatékonyságát, a különböző táblákban tárolt in-l i d b i k l d k h k k l b bl kb l i
formációk gyors megkeresését és összegyűjtését a megfelelően megválasztott elsődleges 
kulcs biztosítja. Az Accessben háromféle elsődleges kulcs alkalmazható: számláló, egyet-
len mező és több mező.

Számláló típusú elsődleges kulcs
Ez a legegyszerűbb elsődleges kulcs. Ekkor egy Számláló típusú mezőt kell felven-
ni, melyben az Access minden egyes új rekord számára egyedi sorszámot generál. 
A kulcs típusa, mérete befolyásolja az adatfeldolgozás sebességét. Szélsőségesen 
nagy kulcs megadása lassíthatja a program futását, a lekérdezések, szűrések vég-
rehajtását.
Egyetlen mezőből álló elsődleges kulcs
Elsődleges kulcs nem számláló típusú mező is lehet, amennyiben egyetlen ismétlő-
dő értéket sem tartalmaz. Az elsődleges kulcs mezőbe az Access nem engedi ismét-
lődő adatok bevitelét. Amennyiben a táblában nincs egyedi értékeket tartalmazó 
mező, létre kell hozni egy Számláló típusú mezőt elsődleges kulcsként, vagy több 
mezőből álló elsődleges kulcsot.
Több mezőből álló elsődleges kulcs
Összetett elsődleges kulcsot több mező felhasználásával lehet képezni. Erre akkor 
van szükség, ha egyetlen mező egyediségét sem lehet biztosítani. Ha nem lehet 
eldönteni, hogy több mezőből létrehozható-e a rekordok egyértelmű azonosítására 
alkalmas mezőkombináció, akkor inkább hozzá kell adni egy Számláló típusú me-
zőt a táblához és azt defi niálni elsődleges kulcsként.

5. lépés: A kapcsolatok meghatározása
A táblák rekordjait össze kell kapcsolni egymással, a táblák kialakítása során azonosí-
tott elsődleges kulcsmezők segítségével. A kapcsolat a rendszer szempontjából fontos két 
egyed összetartozását fejezi ki.

6. lépés: Ellenőrzés
A táblák, a mezők és a szükséges kapcsolatok megtervezése után célszerű átnézni a tervet, 
nem maradt-e benne hiba. Alapos ellenőrzést követően könnyebb az adatbázis tervét most 
megváltoztatni, mint amikor a táblák már adatokkal feltöltöttek.

7. lépés: Adatbevitel és további objektumok létrehozása
Ha a szükséges javítások elkészültek és az adatbázis terve hibátlan és a táblaszerkezet 
megfelel a céloknak, következhet az adatok rögzítése a már létező táblákba. Kialakítható 
a többi objektum: létrehozhatók az űrlapok, lekérdezések, jelentések is.

IV. Access adatbázis-kezelő program
Egy új adatbázis létrehozásának első lépése az adatbázist tartalmazó fájl létrehozása. 
Az Access adatbázis-kezelő programban, az adatbázisban elérhető objektumok a Táblák, 
Lekérdezések, Űrlapok, Jelentések, Lapok, Makrók és Modulok.
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1. Tábláká á
A tábla objektumokban a logikailag összetartozó adatok rendezett sorrendben kerül-
nek tárolásra. A táblák sorai a rekordok, az oszlopai a mezők. Egy adatbázis általában 
több táblából áll, amelyek egymással kapcsolatban lehetnek.
Egy meglévő tábla a megnyitás után Adatlap nézetben jelenik meg a képernyőn. Eb-
ben a nézetben a tábla rekordjaival különféle műveleteket lehet végezni, lehetőség van 
új adatok bevitelére vagy a meglévő adatok módosítására. Ennek a nézetnek az az elő-
nye, hogy sok rekord tartalmát egyszerre lehet látni a képernyőn, ami megkönnyítheti 
az adatok összehasonlítását, illetve az esetleges hibás adatok kikeresését. Az adatbevi-
tel egyszerűsítésére azonban készíthetők kényelmesebben használható űrlapok is.
Az Access-ben a rekordok szerkesztésekor kizárólag az utolsó rekordmódosítás vagy 
új rekord létrehozása vonható vissza. A rekordok tartalmi módosításait az Access a 
rekord elhagyásakor automatikusan elmenti, így azok külön mentésére nincs szükség. 
Abban az esetben azonban, ha a táblában nem tartalmi, hanem például szerkezeti mó-
dosításokra kerül sor, a változásokat el kell menteni.

Új táblát az alábbi négy módon lehet felvenni az adatbázisban:
Az Adatlap nézet választása esetén a táblát a mezők értékeinek begépelésével le-
het létrehozni. Ebben az esetben az Access a mezők típusait és jellemzőit megpró-
bálja a bevitt adatok alapján meghatározni. Bár ez a módszer igen kényelmesnek 
tűnik, használata nem ajánlott.
A Tervező nézetben az egyes mezők nevét és jellemzőit egyenként kell megadni. 
Ez a leghosszadalmasabb, de egyben a legtöbb beállítási lehetőséget kínáló mód-
szer.
A Tábla importálása segítségével külső adatforrásból beolvasott adatokból hozha-
tó létre az új tábla. 
A Tábla csatolása segítségével külső forrásból származó tábla kapcsolható az adat-
bázishoz, mely automatikusan követi a forrás tábla változásait, illetve korlátozott 
mértékben lehetővé teszi a forrás tábla adatainak módosítását.

Az új táblát tehát célszerű a Tervező nézetben létrehozni. A Tervező nézetben a tábla 
szerkezeti felépítése defi niálható, illetve a már meglevő táblák szerkezete módosítha-
tó. Ebben a nézetben adhatók meg a mezőnevek, a mezők adattípusai, illetve a mezők 
tulajdonságai és az elsődleges kulcs.

Mezőnév: azonosítja a mezőben tárolt adatokat. Maximum 64 karakterből állhat,
nem tartalmazhat pontot, felkiáltójelet vagy szögletes zárójelet.
Adattípus: kiválasztásával határozható meg, hogy milyen értékeket tartalmazhat 
a mező, mekkora területet tartson fenn számára a program és milyen műveletek 
végezhetők az adott mezővel. Az alapértelmezett mezőtípus a Szöveg típus.
Leírás: segítségével az általában rövid mezőnévhez egy hosszabb magyarázat ren-
delhető. Ez elsősorban a fejlesztőnek hasznos, ha hosszabb kihagyás után kell az 
adatbázis módosításához folyamodnia. A leírásban nyugodtan használhatók éke-
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zetes karakterek és tetszőleges írásjelek. A beírt információ az Adatlap nézetben k k k l j l k b i i d l b
adatbevitelkor megjelenik az Állapotsoron.

Az Access-ben a következő adattípusok használhatók:
Beállítás Az adat típusa Méret
Szöveg Tetszőleges karaktersorozat. maximum 255

karakter
Feljegyzés Tetszőleges, általában hosszabb karaktersorozat.

Kezelése lassabb, mint a szöveg típusú mezőé,
továbbá a rendezésnél vagy csoportosításnál az
Access csak a mező első 255 karakterét veszi
fi gyelembe.

maximum
65535 karakter

Szám Numerikus adatok, melyekkel matematikai
műveletek végezhetők.

1, 2, 4, 8 vagy
12 bájt

Dátum/Idő Dátum és idő értékek. Csak a 100 és a 9999 évek 
közé eső értékeket veszi fi gyelembe.

8 bájt

Pénznem Numerikus adatok, melyeket pénznemként kezel a
gép. A szám adattípushoz hasonlóan használható.
A tizedesjeltől balra max. 15, a tizedesjeltől jobbra
max. 4 számjegyet tartalmazhat.

8 bájt

Számláló Az Access által létrehozott egyedi, egymást követő
vagy véletlen számok, melyek a rekordok egyedi
azonosítására alkalmasak.

4 vagy 16 bájt

Igen/Nem Logikai érték, amely két lehetséges érték közül az
egyiket tartalmazza.

1 bit

OLE objektum A táblához kapcsolt vagy abba beágyazott objektum,
Word vagy Excel fájl, hang, stb. Nem indexelhető,
nem rendezhető és nem csoportosítható.

Maximum 1
gigabájt, de 
a számítógép
kapacitásától 
is függ.

Hiperhivatkozás Tetszőleges karaktersorozat, amely szövegként 
kerül tárolásra, és amely hiperhivatkozásként (egy
fájlra vagy weboldalra mutató linkként) működik.

Részenként 
maximum
2048 karaktert 
tartalmazhat.

Keresés Varázsló Ennek a mezőtípusnak a kiválasztásával olyan
mező hozható létre, melynek értékét egy lenyíló
lista segítségével lehet megadni. A listában szereplő
értékek másik táblából vagy előre megadott listából
származhatnak.

Az adattípustól
függően
változik.

Az egyes mezők tulajdonságai a Mezőtulajdonságok panel alsó részén állíthatók be. 
Ezekkel a beállításokkal meghatározható, hogy a mezőkben hogyan történjen az ada-
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tok tárolása, kezelése és megjelenítése. A mezőtulajdonságok a mező kiválasztása után k l k l j l l jd k ki l
az Általános fülön állíthatók be, a mező adattípusától függően eltérőek lehetnek.

A mezők legfontosabb tulajdonságai a következők:
Tulajdonság Leírás
Mezőméret A Szöveg adattípusú mező estében a maximálisan bevihető

karakterek száma, a Szám adattípusú mezőben a tárolt adat 
nagysága defi niálható. Több adattípus (például a Dátum/Idő)
tárolása mindig azonos mezőméret használatával történik.
Ezeknél nincs lehetőség a mezőméret beállítására.

Formátum A Formátum mezőben megadható, hogyan jelenjenek meg
a táblában tárolt adatok a képernyőn, illetve nyomtatásban.
A Formátum tulajdonság különböző adattípusok esetén eltérő
lehetőségeket enged meg. Szöveges típusú adatok esetén
általában nem szükséges kijelzési formátumot beállítani.

Tizedeshelyek A Tizedeshelyek mezőben (Pénznem és Szám típusú adatok 
esetén) a kijelzett tizedesjegyek számát szabjuk meg. Egyéni
számformátumok beállításával lehetőség van az egyes mezők 
tartalmát tetszőleges formátumban megjeleníteni. Egyéni
számformátumok defi niálásához leggyakrabban a # és a 0
karakter használatos.
Az egyéni számformátumok egy, kettő, három vagy négy,
pontosvesszővel (;) elválasztott szakaszt tartalmazhatnak.
Minden egyes szakasz más típusú számformátum megadását 
teszi lehetővé.

Beviteli maszk A Beviteli maszk segítségével elő lehet írni, hogy egy mezőbek
hány darab karakter, illetve az egyes karakterhelyekre milyen
karakterek vihetők be.
A Beviteli maszk varázsló csak Dátum/Idő és Szöveg típusú
adatok esetében használható. Használata előtt el kell menteni
a táblát. A megjelenő Beviteli maszk varázsló panelen négy
lépésben defi niálhatók a beviteli maszk jellemzői.

Cím A Cím rovatban felhasználóbarát mezőnevek adhatók meg a
tábla adatokkal történő feltöltésének megkönnyítésére. A cím
maximum 2048 karakter hosszúságú lehet és tetszőleges
karakterekből állhat. Ha a rovatot üresen hagyjuk, a tábla
mezőnév rovatának tartalma jelenik meg.
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Alapértelmezett érték Az Alapértelmezett érték mezőben megadható, hogy új
rekord felvitelekor mi legyen a mező alapértelmezett tartalma.
Az alapértelmezett érték képletek, függvények segítségével
is megadható. A rovat után található gomb segítségével
megjeleníthetjük a Kifejezésszerkesztő párbeszédpanelt,
amely megkönnyíti a különböző függvények, képletek és
műveletek bevitelét.

Érvényességi szabály Érvényességi szabály megfogalmazásával az adatokra
vonatkozó érvényességi feltételek adhatók meg. Amennyiben
egy új rekordfelvitelekor, vagy egy rekord módosításakor a
mezőbe bevitt érték nem felel meg a feltételeknek, az Access
fi gyelmeztető üzenetet küld és nem engedélyezi a mező
elhagyását.

Érvényesítési szöveg Az Érvényesítési szöveg rovatban elhelyezett tetszőleges
szöveg jelenik meg az alapértelmezett fi gyelmeztető üzenet 
helyett amennyiben a mezőben felvett érték nem felel meg a
megadott feltételnek.

Kötelező A Kötelező rovatban megadható, hogy a mezőnek 
mindenféleképpen kell-e adatot tartalmaznia. Igen érték 
megadása esetén a rekordot addig nem lehet menteni, amíg
ez a mező nem kerül kitöltésre. Ha szükséges a program
hibaüzenettel fi gyelmeztet a kötelező kitöltésre.

Nulla hosszúság 
engedélyezése

A Nulla hosszúság engedélyezése rovatban engedélyezhető
üres karaktersorozat alkalmazása a mezőben. Nulla hosszúságú
karaktersorozat például a mezőbe egymás mellé gépelt két 
idézőjel.

Indexelt Az Indexelt rovatban beállítható, hogy a mező indexelt legyen.
Az index segítségével meggyorsítható az adatbázis rendezése,
illetve az adatbázisban való keresés. Az index lehet ismételhető
vagy nem ismételhető. Ez a tulajdonság igen fontos a táblák 
kapcsolata szempontjából is.

A tábla mezőinek felvétele és tulajdonságainak meghatározása után célszerű a mezők 
közül kiválasztani az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőt. Az elsődleges kulcs a táb-
lázat rekordjainak egyértelmű azonosítója, értéke egyedi. Fontos szerepe van a táblák 
közti kapcsolatok kialakításánál és az adattöbbszörözés kiküszöbölésénél.
Amennyiben a táblázatban felvett mezők közül egyik sem teljesíti a kritériumokat, 
létre kell hozni egy számláló adattípusú új mezőt. Ez a típus pontosan megfelel a kö-
vetelményeknek, mivel ebben a mezőben a program minden új rekord esetében egyedi 
értéket állít be.
Egy mező elsődleges kulcsként történő megjelöléséhez ki kell választani a mezőt, 
majd a Táblatervező eszköztár Elsődleges kulcs gombjára kattintani, vagy a Szer-
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kesztés menü Elsődleges kulcs parancsát használni. Az elsődleges kulcsként megjelölt h l i l dl k l k j l l
mező kijelölő sávjában egy kulcs jelenik meg.
Az elsődleges kulcs egyben nem ismétlődő típusú index is.
Amennyiben több mezőből álló, összetett elsődleges kulcsot kell létrehozni, a CTRL 
billentyű segítségével ki kell választani a mezőket, és csak ezután kattintani a Tábla-
tervező eszköztár ő Elsődleges kulcs gombjára.

2. Lekérdezések
A lekérdezések segítségével egy vagy több tábla meghatározott feltételeknek megfe-
lelő adatait jeleníthetjük meg. A lekérdezés lényegében nem más, mint az adatok szű-
résére és feldolgozására vonatkozó szabályrendszer, ezért a táblában szereplő adatok 
változása esetén a lekérdezés eredménye is módosul.
A lekérdezések eredményhalmaza - bizonyos megkötésekkel - a táblákhoz hasonlóan 
kezelhetők, ezért a lekérdezések nem csak táblákon, de más lekérdezések eredmény-
halmazán is alapulhatnak.
Lekérdezések háromféle nézetben tekinthetők meg:

A Tervező nézetben készíthető el a lekérdezés terve. A lekérdezés ilyenkor két 
részből áll, a felső részen a lekérdezés által használt táblák és lekérdezések mezői 
és kapcsolatai láthatók. Az elsődleges kulcsmező vastagon szedve jelenik meg. Az 
alsó részen a lekérdezésekben szereplő mezőket, valamint a mezőkre vonatkozó 
rendezési módok, csoportosítási szempontok és szűrő feltételek vehetők fel.
Az Adatlap nézetben megtekinthetők, bizonyos esetekben módosíthatók is a le-
kérdezés eredményeként kapott adatokat.
Az SQL nézetben a tervező nézetben elkészített lekérdezés SQL kifejezésként je-
leníthető meg. SQL nyelvben jártas felhasználók ebben a nézetben módosíthatják a 
már korábban elkészített lekérdezéseiket, illetve újakat hozhatnak létre.

Az Access lekérdezéstípusai a következők:
Választó lekérdezés
Akció lekérdezés
– Táblakészítő lekérdezés
– Frissítő lekérdezés
– Törlő lekérdezés
– Hozzáfűző lekérdezés
Kereszttáblás lekérdezés
Paraméteres lekérdezés, amely a fentiek közül bármelyik típusú lehet

2.1. Választó lekérdezés
A lekérdezés készülhet táblából, lekérdezésből, esetleg mindkettőből egyszerre. Azt a 
lekérdezést, amely egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg, és 
a táblák illetve az adatbázis tartalmát nem módosítja, választó lekérdezésnek nevez-
zük.
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Rendezésé

A tervezőrács Rendezés sorában a kiválasztott mező szerinti rendezés adható meg. A 
mező rendezése lehet növekvő vagy csökkenő. Amennyiben több mezőre kell rende-
zést beállítani, a program a rekordok rendezésénél a tervezőrácsban való elhelyezke-
désüket veszi fi gyelembe balról jobbra haladva. Tehát az Access először a bal oldali 
oszlop tartalmát rendezi sorba, majd ha ez az oszlop ismétlődő értékeket tartalmaz az 
érintett rekordok sorrendjét a következő oszlop tartalma alapján dönti el. Ha a második 
oszlop is tartalmaz ismétlődő értékeket, a program tovább lép a következő oszlopra, 
és így tovább.

Feltétel

A tervezőrács Feltétel sorában adható meg a rekordok megjelenítési feltételei. Itt a 
szűrésekhez hasonló módon szerkeszthetők meg a feltételek.
Az egy sorban levő feltételek között ÉS kapcsolat van, tehát ezeknek egyszerre kell 
teljesülniük, a sorok kritériumai között pedig VAGY kapcsolat van, azaz elegendő, ha 
bármely sor minden megadott feltétele teljesül.
ÉS illetve VAGY kapcsolatban lévő feltételek egyetlen cellába is begépelhetők az 
AND illetve az OR logikai operátorok használatával.
A feltételek megadásakor az alább felsorolt relációjelek használhatók:

Relációjel Jelentése
< kisebb
> nagyobb
= egyenlő
<= kisebb vagy egyenlő
>= nagyobb vagy egyenlő
<> nem egyenlő

A felsorolt relációjeleken kívül használhatók az alábbi operátorok is:
Operátor Leírás
Like ”minta” A like operátor segítségével a - helyettesítő jeleket tartalmazó

– minta szövegnek megfelelő szöveges adatok kereshetők 
meg.

Between ... and ... Az operátor segítségével megjeleníthetők két szám vagy két 
dátum közötti értékek.

In(...) Megjeleníti a zárójelben felsorolt kritériumoknak megfelelő
rekordokat. A felsorolt elemek pontosvesszővel kerülnek 
elválasztásra egymástól.

Is Null Megjeleníti azokat a rekordokat, ahol a feltételt tartalmazó
mező nincs kitöltve.

Is Not Null Megjeleníti azokat a rekordokat, ahol a feltételt tartalmazó
mező ki van töltve.
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” ”
(két, egymást követő 
idézőjel)

Megjeleníti azokat a rekordokat, ahol a feltételt tartalmazó
mezőben nulla hosszúságú a karakterlánc. (A nulla
hosszúságú karakterlánc nem egyenlő a kitöltetlen mezőben
tárolt Null értékkel.)

TRUE, IGAZ, BE Logikai típusú adatnál az IGAZ vagy bekapcsolt állapot.
FALSE, HAMIS, KI Logikai típusú adatnál a HAMIS vagy kikapcsolt állapot.

Alaphelyzetben minden, a tervezőrácsba felvett mező megjelenik a lekérdezés Adatlap
nézetében. Amennyiben egy mezőt csak feltétel megadásához szeretnénk felhasználni, 
ki kell kapcsolni a tervezőrács Megjelenítés sorában a mezőhöz tartozó jelölőnégyze-
tet.

Csúcsérték tulajdonság
Ha a lekérdezés eredményének összes rekordja helyett csak néhányat kell megjelení-
teni, akkor a Tervező nézet Lekérdezéstervezést eszköztár Csúcsértékr legördülő listája
segítségével adható meg, hogy az összes rekord közül hány darabot, illetve hány szá-
zalékot mutasson meg a lekérdezés. 

Számított mező létrehozása
Az adatbázisok tervezésekor fi gyelembe kell venni azt a szabályt, hogy olyan adatok 
nem kerülnek tárolásra, amelyek a többiből kiszámíthatók. Ezek az adatok számított 
mezőket tartalmazó lekérdezések segítségével hozhatók létre. Ehhez a megfelelő kép-
letet a tervezőrács egy üres mezőjébe kell begépelni. A képletben használt mezőneve-
ket szögletes zárójelek közé kell írni.

Összesítő lekérdezések
Az összesítő lekérdezés a választó lekérdezés egyik fajtája, mely az adatok szűrésén 
kívül lehetőséget nyújt a rekordok különböző szempontok szerinti csoportosítására és 
a csoportosított értékekhez kapcsolódó számítások (például darabszámlálás, összegzés 
stb.) elvégzésére.
Összesítő lekérdezés készítéséhez egy választó lekérdezést kell készíteni a szokott mó-
don, majd be kell kapcsolni a Lekérdezéstervezés eszköztár Összesítés gombját vagy 
a Nézet menü Összesítés parancsát kell kiválasztani. A csoportosítás módja illetve az
összesítő függvény a tervezőrács Összesítés sorának mezőiben adhatók meg.
Az összesítő lekérdezésben az alábbi függvények és beállítások használhatók.

Függvény neve Jelentése
Sum A csoport összegét számolja ki.
Avg A csoport átlagát számolja ki.
Min A csoport legkisebb elemét adja meg.
Max A csoport legnagyobb elemét adja meg.
Count A csoportba tartozó elemek számát adja meg.
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First Az első rekord adott mezőben levő értékét adja meg.
Last Az utolsó rekord adott mezőben levő értékét adja meg.

Beállítás Jelentése
Group by A rekordok csoportosítására szolgál. A csoportosított rekordok 

más mezőinek értékeivel szükség szerint különféle számítások 
is végezhetők.

Expression Olyan számított mező létrehozására használjuk, amely
összesítő (például Sum, Min vagy Max) függvényt tartalmaz
a kifejezésben.

Where Azoknál a mezőknél kerül kiválasztásra, amelyeket csak 
szűrőfeltétel megadására használunk, így ezek a mezők nem
képeznek csoportosítási alapot és a lekérdezés eredményében
sem jelennek meg. Ezeknél a mezőknél a Megjelenítés
jelölőnégyzetnek mindig kikapcsolt állapotban kell lennie, ezért 
azt a Where elem kiválasztásakor a program automatikusan
kikapcsolja.

2.2 Akció lekérdezések
Az akció lekérdezések segítségével különféle változtatások végezhetők a meglévő táb-
lák tartalmával, illetve új tábla hozható létre. Megkülönböztetünk táblakészítő, törlő, 
hozzáfűző és frissítő lekérdezést.
Az akció lekérdezések előnye, hogy egy művelettel több rekord is módosítható, létre-
hozható vagy törölhető a táblában. Fontos megjegyezni, hogy az akció lekérdezések 
segítségével nem végezhető olyan művelet, amely megsérti a táblákra vagy mezők-
re vonatkozó integritási szabályokat, például egy mezőbe nem kerülhet olyan érték, 
amely ellentmond a mezőre beállított érvényességi szabálynak.
Az akciólekérdezésekkel a végrehajtott módosítások véglegesek.

Táblakészítő lekérdezés
A táblakészítő lekérdezés egy vagy több rekordforrás, megadott kritériumok alapján 
megszűrt rekordjainak mezőiből készít egy új táblát.
Alkalmas biztonsági másolat készítésére a tábláról, exportálás előtti adatkigyűjtésre, 
űrlapok, jelentések alapjainak elkészítésére.

Törlő lekérdezés
A törlő lekérdezés a megadott kritériumnak megfelelő rekordokat törli a rekordforrás-
ból. A törlő lekérdezés a mezők egyenkénti törlésére nem alkalmas.

Frissítő lekérdezés
A frissítő lekérdezéssel a kritériumoknak eleget tevő rekordcsoport egyes mezőinek 
értékei módosíthatók. A rekordok módosításának feltételei a választó lekérdezéseknél 
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tanult módon határozhatók meg. Az egyes mezőkben elvégzendő változtatások a l d h h k kb l d l k Mó-
dosítás sorban adhatók meg konkrét értékek vagy tetszőleges képletek formájában.

Hozzáfűző lekérdezés
A hozzáfűző lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó, az adott feltételek-
nek eleget tevő rekordokat fűz hozzá egy kijelölt táblához.
Hozzáfűző lekérdezés létrehozásához a korábban megismert módon kell készíteni egy 
lekérdezést, majd hozzáadni a forrás adatokat tartalmazó táblákat vagy lekérdezéseket.

2.3 Kereszttáblás lekérdezés
A kereszttáblás lekérdezés segítségével olyan összesítés készíthető, amely kettő vagy 
több kiválasztott mező adatai alapján összesíti egy harmadik mező adatait.

2.4 Paraméteres lekérdezés
A paraméteres lekérdezés olyan lekérdezés, amely futás közben feltételeket vagy egy 
mezőbe illesztendő értékeket kér be a felhasználótól egy párbeszédpanel segítségé-
vel. Ebben az esetben a felhasználó beavatkozásától is függ az eredmény. Paraméte-
res lekérdezés készítésekor létre kell hozni egy lekérdezést a szokott módon, majd a 
tervezőrácsba beírni a szükséges képleteket és feltételeket. Azon adatoknál, amiket a 
felhasználótól szeretnénk bekérni, mezőnév helyett [ ] szögletes zárójelek között kell 
elhelyezni egy üzenetet vagy a paraméter nevét. Az üzenetnek nem szabad megegyez-
nie a mező nevével.

3. Űrlapok
Az űrlapok a táblák rekordjainak bevitelére, módosítására és törlésére szolgáló legegy-
szerűbb eszközök. Az űrlapok készülhetnek táblák vagy lekérdezések alapján.
Az űrlap könnyen kezelhető és egyszerű eszköze az adatok adatbázisba vitelének, esz-
tétikus megjelenítésének. Segítségével kiküszöbölhetők az adatbeviteli hibák, gyor-
sabban áttekinthetők a korábban rögzített adatok.
Az Access-ben készített űrlapok ötféle nézetben tekinthetők meg, ezek között a Nézet
menü megfelelő elemének választásával vagy az Űrlaptervező eszköztár ő Nézet legör-
dülő listájának segítségével lehet váltani.

A Tervező nézet az űrlapok elkészítésekor vagy módosításakor használható. Ebben
a nézetben az űrlapelemek tulajdonságai, formátumai és elrendezése módosítható.
Az Űrlap nézetben az űrlap Egyszeres űrlap vagy Folyamatos űrlap formátumban 
tekinthető meg. Az Egyszeres űrlap csak egy rekord, míg a Folyamatos űrlap egy-
szerre több rekord tartalmának megjelenítésére alkalmas.
Az Adatlap nézetben az űrlapon található mezők a táblák adatlap nézetéhez hason-
ló táblázatos formában kerülnek megjelenítésre.
A Kimutatás nézetben az űrlapon szereplő mezők tartalmát összegző, a kereszt-
táblás lekérdezéshez hasonló táblázat készíthető.
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A Kimutatásdiagram nézetben az űrlapon szereplő mezők tartalmát összegző b l l k l
diagram készíthető.

Az űrlap öt, egymástól jól elkülöníthető résszel rendelkezik. Ezeknek a részeknek a 
formátuma, mérete, tartalma egyenként szabályozható.

Az űrlapfej tartalmazza általában az űrlap címét, a használati utasításokat és az 
egyes műveletek végrehajtását segítő parancsgombokat. Nyomtatásban az első ol-
dalon, a képernyőn minden oldal tetején megjelenik.
Az oldalfej (csak nyomtatásban) minden oldal tetején megjelenő, ismétlődő adato-
kat tartalmaz. Ide kerülhetnek az oszlopfejlécek és a rovatfejek is.
A törzs az űrlap fő része, itt jelennek meg a rekordok, általában beviteli mezőkből áll.
Az oldalláb minden oldal alján ismétlődő információk megjelenítésére szolgál. 
Ilyen lehet például az oldalszám, a dátum, kifejezések. Az oldalláb is csak a nyom-
tatásban jelenik meg.
Az űrlapláb az űrlapfejhez hasonló információkat jelenít meg, például a számított 
mezőket. Az űrlapláb nyomtatásban az utolsó oldal alján, a képernyőn minden la-
pon megjelenik.

Az űrlapok készülhetnek az adatbázis tábláiból vagy lekérdezéseiből. Attól függően, 
hogy milyen típusú űrlapra van szükség, lehet választani az űrlaptípusok közül.
Az űrlapok létrehozásának legegyszerűbb módja az Access AutoŰrlap vagy Űrlap va-
rázsló funkciójának alkalmazása, melyek használatakor a feladat követelményeit fi -
gyelembe véve különböző elrendezésű űrlapok közül lehet választani.

Az Oszlopos űrlap egyszerre egy rekordot mutat meg. Az űrlapon egy rekord me-
zői láthatók egymás alatt. Az így készült űrlap alaphelyzetben Egyszeres űrlap né-
zetben jelenik meg.
A Táblázatos űrlap a mezőket egymás mellett helyezi el. A Táblázatos űrlap alap-
helyzetben Folyamatos űrlap nézetben jelenik meg, így egyszerre több rekord tar-
talmának áttekintésére van lehetőség.
Az Adatlap űrlap az űrlap tartalmát Adatlap nézetben jeleníti meg, így a rekordok 
táblázatos formában tekinthetők át.
A Sorkizárt űrlap annyi objektumot helyez egy sorba, amennyit az űrlap szélessé-
ge enged. Így a mezők egymás mellett, de általában több sorban helyezkednek el az 
űrlapon. Ennél az űrlapnál az adatok Egyszeres űrlap nézetben tekinthetők meg.
A Kimutatás és a Kimutatásdiagram űrlapok az adatok összegzésére használha-
tók. Az adatok ilyenkor Kimutatás vagy Kimutatásdiagram nézetben jelennek meg.

A Sorkizárt és Adatlap szerkezetű űrlapokat nehezebb áttekinthetőségük miatt ritkáb-
ban használjuk.

4. Jelentések
A jelentések az adatbázis adatainak rendezett, esetleg csoportosított formában történő 
megjelenítésére szolgálnak. A jelentések eredményét leggyakrabban kinyomtatják, de 
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elküldhető e-mailben vagy elmenthető HTML formátumban is. A jelentések az űrlap-lk ldh ilb l h f b i j l k l
okhoz hasonlóan formátumozhatók.
A jelentések alapjául szolgáló adatok származhatnak táblából, illetve lekérdezésekből. 
Ha több táblából származó adatokat szeretnénk megjeleníteni, célszerű ezeket egy le-
kérdezésben összefoglalni, és erre alapozni a jelentést.
Ha a jelentés alapjául szolgáló tábla vagy lekérdezés adatai módosításra kerülnek, a 
módosítás megjelenik a jelentésben is.
A jelentés több szakaszból áll.

A jelentésfej a jelentés legelején az oldalfejléc előtt, a jelentésláb a jelentés végén
az oldalláb előtt jelenik meg. Ez a két elem csak egyszer jelenik meg a jelentésben. 
Itt kerül elhelyezésre a jelentés címe, az aktuális dátum és a jelentés készítőjének 
neve. Megjelenítése a Nézet menüt Jelentésfej/-láb parancsával történik.
Az oldalfej, illetve oldalláb a jelentés minden oldalának tetején, illetve alján meg-
jelenik. A Nézet menü t Oldalfej/-láb parancsával kapcsolható ki vagy be.
Ha jelentésben az adatok valamilyen előre meghatározott feltétel vagy mező alap-
ján kerülnek csoportosításra, a jelentés újabb szakaszokkal, a csoportfejjel, illetve
csoportlábbal bővülhet. Minden csoportosított mezőhöz megjeleníthető egy cso-
portfej, illetve csoportláb. Itt helyezhetők el a teljes csoport elemeire vonatkozó 
összegzéseket jelző képletek. A csoportosítás beállításához, valamint csoportosított 
mezők csoportfejének, illetve csoportlábának megjelenítéséhez a Nézet menü Ren-
dezés és csoportosítás parancsával vagy a Jelentéstervezés eszköztár Rendezés és 
csoportosítás gombjával megjeleníthető párbeszédpanelen van lehetőség.
A törzs tartalmazza a jelentés lényegi részét, itt jelennek meg a rekordok.

A kész jelentések háromféle nézetben tekinthetők meg.
A Tervező nézetben áttekinthető, módosítható a jelentés terve.
Az Elrendezés megtekintése nézetben a jelentés kinézete fi gyelhető meg. Ebben a 
nézetben azonban a jelentéshez tartozó lekérdezéseket, számításokat, kifejezéseket 
nem értékeli ki a program, így lehet hogy itt nem kapunk helyes eredményeket.
A Nyomtatási kép nézetben a nyomtatásban megjelenővel azonos képet kapunk.

A nézetek között a Nézet menü vagy a t Jelentéstervezés eszköztáron található Nézet
gomb legördülő listájának segítségével lehet váltani.

A jelentések készítésének legegyszerűbb módja az AutoJelentések vagy a Jelentés va-
rázsló használata. A feladattól függően kétféle szerkezetű AutoJelentés közül választ-
hatunk.

Az oszlopos jelentésben a rekordok mezői egymás alatt jelennek meg egy oszlop-
ban. Ezzel a jelentéstípussal katalógusszerű jelentés hozható létre.
A táblázatos jelentés esetén egy rekord egy sorban jelenik meg. Ezzel a jelentéstí-
pussal listaszerű jelentés hozható létre.
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