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1. Számítógép működése, felépítése. Neumann alapelv 

A számítógépet, illetve az azt felépítő részegységeket összefoglaló néven hardvernek 

nevezzük. Az alapgép (vagy központi egység) nem a számítógép billentyűzete alatt, hanem 

attól teljesen függetlenül található, ez a doboz lehet fekvő vagy pedig álló alakú. Ebben a 

dobozban találjuk azokat a részegységeket, amelyek a számítógép helyes működéséhez 

nélkülözhetetlenek. A normális működéshez azonban legalább egy monitort és egy 

billentyűzetet, illetve egeret is csatlakoztatnunk kell az alapgépünkhöz. A számítógépek 

teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége, a RAM mérete és típusa, a 

merevlemez sebessége és kapacitása határozza meg. A CPU és a memória állapot határozza 

meg. Az alaplap egy többrétegű áramköri lap, amelyen különböző méretű és alakú 

csatlakozók helyezkednek el, amelyek biztosítják az összeköttetést a hardver eszközök és a 

processzor között. A számítógép agya a központi vezérlőegység (CPU- Central Processing 

Unit) Két fő része a vezérlőegység, ami a memóriában tárolt dekódolást és végrehajtását 

végzi, valamint az aritmetikai és logikai egység, ami a számítási és logikai műveletek 

eredményének kiszámításáért felelős. A központi vezérlőegységet processzornak is szoktuk 

nevezni. Feladata a gép irányítása, feldolgozási folyamatok vezérlése, az adatok feldolgozása, 

számítások elvégzése, a memóriában tárolt parancsok elvégzése, ill. az adatforgalom 

vezérlése. Az utasítások végrehajtásához a CPU átmeneti tároló helyeket úgynevezett, 

regisztereket használ. A CPU-t sínrendszer köti össze a memóriával és a perifériavezérlővel. 

Megkülönböztetünk cím- , adat- , valamint vezérlősíneket. A vezérlősíneken jelenik meg az 

órajel, amely a processzor ütemezéséhez használt jelforrás. A CPU sebességét megahertzben 

mérik. 

A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek 

elvégzésére képes és csak olyan adatok feldolgozására, melyek a memóriában vannak. Az 

információ tárolása 2es számrendszerben történik. A memória fontosabb típusai a RAM, 

ROM, PROM, EPROM, EEPROM, az EEPROM és a Flash memória. A RAM véletlen 

elérésű írható és olvasható memória. A RAM az a memóriaterület, ahol a processzor a 

számítógéppel végzett munka során dolgozik. A RAM- ot más néven operatív tárnak is 

nevezzük. Minden  bevitt adat először a RAM- ba íródik és ott kerül feldolgozásra. Itt 

helyezkednek el ás ezen a területen dolgoznak az aktuálisan működő programok is. A RAM 

azonban nem alkalmas adataink huzamosabb ideig történő tárolására. Ha az áramellátás 

megszakad a RAM azonnal elveszíti a tartalmát.  
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A ROM csak olvasható memória, amelynek tartalmát a gyártás során alakítjuk ki. , 

más szóval beégetik a memóriába. Az elkészült ROM tartalma a továbbiakban törölhető és 

nem módosítható. Előnye, hogy a számítógép kikapcsolásakor sem törlődik.  

A PROM programozható csak olvasható memória, amely a gyártás után még nem 

tartalmaz semmit. Minden felhasználó saját programot és adatokat helyezhet el benne. Egy 

beégető készülék segítségével. A PROM- ba írt adat nem törölhető és nem írható felül. 

Az EPROM egy olyan ROM, melynek tartalmát különleges körülmények között 

ultraibolya fény segítségével törölhetjük és akár többször is újraírhatjuk. Az EEPROM az 

EPROM továbbfejlesztett változata, amelynek tartalma egyszerűen elektronikus úton 

újraírható. Az EEPROM egy speciális típusa a Flash memória, melynek törlése és 

újraprogramozása nem bájtonként, hanem blokkonként történik. Ezt a memóriatípust 

használják például modern számítógépek BIOS- ának tárolására. 

Neumann –elvek. 

A mai értelemben vett számítógépek működési elveit a haditechnikában megszerzett 

tapasztalatok felhasználásával Neumann János (1903-1957) magyar származású tudós 

dolgozta ki. 1945. június 24-re készült el ez a kivonat – First Draft of a Report on The 

EDVAC címmel- amely teljes elemzését adta az EDVAC tervezett szerkezetének. 

Tartalmazta a számítógép javasolt felépítését, a részegységeket megépítéséhez szükséges 

logikai áramköröket és a gép kódját. A legtöbb számítógépet napjainkban is a jelentésben 

megfogalmazott elvek alapján készítik el. Fő tételeit ma Neumann- elvek-ként ismerjük. 

Alapelvek: 

A számítógép olyan matematikai problémák megoldására szolgál, amelyre az ember 

önállóan is képes lenne. A cél a műveletek végrehajtási idejének a rövidítése. Ennek 

érdekében minden feladatot összeadások sorozatára kell egyszerűsíteni, ezután következhet a 

számolás mechanizálása. 

Soros működésű, teljes elektronikus, automatikus gép. 

Neumann János rámutatott a mechanikus eszközök lassúságára és 

megbízhatatlanságára, helyettük kizárólag elektronikus megoldások alkalmazását javasolta. A 

gép a műveleteket nagy sebességgel egyenként hajtja végre, melynek során numerikusan 

megadott adatokból  - az utasításoknak  megfelelően – emberi beavatkozás nélkül kell 

működnie és az eredményt rögzítenie. 

Kettes számrendszer használata. 

A kettes számrendszer használatának alapja az a tapasztalat, hogy az elektronikusan 

működést könnyebb hatékony, kétállapotú eszközökkel megvalósítani. Ehhez elegendő egy 
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olyan rendszer használata, amely 2 értékkel dolgozik. A 10es számrendszert a 2el felváltva az 

aritmetikai műveletek egyszerűsödnek, nő a sebesség, csökken a tárolási igény, így az 

alkatrészek száma is, megoldandó feladat marad viszont a folyamatos átváltás. 

Megfeleljen az univerzális Turing- gépnek. 

Az univerzális gép elvi alapjai A. M. Turing (1912-1954) elméleti munkásságának 

eredménye, aki bebizonyította, hogyha egy gép el tud végezni néhány alapműveletet, akkor 

bármilyen számításra képes. Ez az aritmetikai egység beiktatásával érhető el, amelynek az 

összes számítási és logikai művelet végrehajtása a feladat. A műveleti sebesség fokozása 

érdekében került alkalmazásra a központi vezérlőegység, amely meghatározza a program 

soron következő utasítását, szabályozza a műveletek sorrendjét és ennek megfelelően vezérli 

a többi egység működését. Turing kutatása megteremtette a programozható számítógép 

matematikai modellját ás a digitális számítások elméleti alapját. 

Belső program- és adattárolás, a tárolt program elve. 

A legfontosabb újítás a belső program- és adattárolás elve, amelynek segítségével a 

műveletek automatikusan következnek egymás után, lassú emberi beavatkozás nélkül. A 

külső tárolás és szakaszos betöltés helyett az adatok és a programok egy helyen, a belső 

memóriában kerülnek tárolásra. Innen veszi a központi egység a végrehajtandó utasításokat és 

az azokhoz szükséges adatokat, valamint ide helyezi vissza az eredményt is, így a 

műveletvégzés sebessége nagyságrendekkel nőhet. 

Külső rögzítő közeg alkalmazása.  

A számítógépnek a bemeneti és kimeneti egységeken keresztül befelé és kifelé 

irányuló kapcsolatot kell fenntartani a – lehetőleg – elektronikus vagy mágneses 

tárolóeszközökkel. A bemenő egység a külső tárolóeszközről beolvassa a memóriába a 

szükséges adatokat, majd a műveletvégzések után a kimenő egység átviszi az eredményeket 

egy leolvasható tároló közegre. Neumann idejében a programtárolás és végrehajtását 

mechanikus úton- például lyukkártyák vagy tárcsák segítségével történt. Az elektronikus 

programtárolás és végrehajtás, valamint a kettes számrendszer használatának bevezetése 

áttörést jelentett mind a sebesség, mind pedig a felhasználási lehetőségek tekintetében.  
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2. Számítástechnikai, informatikai alapfogalmak 

Számítógép – program által vezérelt, adatok befogadására, tárolására, visszakeresésére, 

feldolgozására és az eredmény közlésére alkalmas, elektronikus vagy elektromechanikus gép. 

Adat – az információáramlás egysége, tények, fogalmak, jelenségek mértékegység nélküli, 

jelentésüktől elvonatkoztatott formája.  

Szoftver- a számítógépet működtető programok, a számítógépen futtatható programok, 

valamint a számítógépen tárolt adatok és kapcsolódó dokumentációk összessége.  

Hardver – a számítógép elektronikus és mechanikus eszközeinek az összessége. Ebbe a 

fogalomkörbe tartoznak a különféle kiegészítő eszközök és tartozékok is.  

Kompatibilitás – 1. Egy ismertebb szoftverrel vagy hardvereszközzel való azonosság 

jelzésére használt kifejezés. Például: IBM PC kompatibilis számítógép. 

2. Egyik szoftver vagy hardvereszköz másik szoftver vagy hardvereszközzel való 

együttműködésének képessége.  

Bit – a számítógépes adattárolás legkisebb, 2 állapotú egysége. A tárolt adat típusától függően 

a kikapcsolt állapotot értelmezhetjük nulla (0) vagy hamis, a bekapcsolt állapotot egyes (1) 

vagy igaz értékként.  

Szoftverek fajtái. 

Bármilyen jó hardver is álljon a rendelkezésünkre, megfelelő szoftverek hiányában a 

gépünk használhatatlan. A szoftvereket funkciójuk szerint 3 csoportba soroljuk: 

Rendszer szoftver: A rendszerszoftver, más néven operációs rendszer felelős a 

számítógép alapvető működéséért. Az operációs rendszer feladatai közé tartozik a hardver és 

a felhasználó közötti kapcsolat megteremtése, a háttértárakhoz kapcsolódó adatkezelő 

műveletek biztosítása és a perifériák kezelése. A mai modern szoftverek a felsoroltaknál jóval 

több szolgáltatást nyújtanak. A személyi számítógépeken korábban a DOS-t, napjainkban 

pedig a Microsoft Windows operációs rendszereket használják a legszélesebb körben. A 

Windows első változatai még nem voltak önálló operációs rendszerek, működésük a DOS-on 

alapult. A Windows program a Windows 95 és a Windows NT megjelenésével vált önálló 

operációs rendszerré. 

A Microsoft Windows a DOS- sal ellentétben már grafikus felhasználói felülettel 

rendelkezik. A GUI olyan felhasználói felület, ahol a számítógép vezérlésére parancsok 

helyett ikonokat, ablakokat és rajzos elemeket használtak. Használata egyszerűbb, gyorsabb, 

mert a parancsok begépelése helyett egérrel vagy más pozícionáló eszközzel rámutatással 

adhatjuk ki a parancsokat, egyes fájlkezelő műveleteket. A piacon azonban más nagynevű 
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cégek is jelen vannak saját operációs rendszereikkel. Ilyen például az IBM cég OS/2 

rendszere és Bell Labs által kifejlesztett UNIX egyes változatai, a nyílt fejlesztésű Linux, 

valamint a Macintosh gépeken működő Mac OS. 

A rendszer közeli szoftver: A rendszer közeli szoftverek az operációs rendszer 

működéséhez nem elengedhetetlenül szükségesek, de annak használatát megkönnyítik, a 

rendszer biztonságát jelentős mértékben megnövelik. A rendszer közeli szoftvereknek 

alapvetően két csoportját különböztetjük meg. Az egyik csoport a segédprogramok alkotják. 

Ide tartoznak a víruskereső és irtó programok, valamint a különféle tömörítő és fájlkezelő 

programok. Az ilyen típusú szoftverek egyik legismertebb fejlesztője Peter Norton. Az ő 

nevéhez fűződik többek között a Norton Commander a Norton Utilities termékek 

kifejlesztése, melyeket napjainkban a Symantec Corporation fejleszt tovább. Itt kell 

megemlíteni a merevlemez karbantartására szolgáló Pctools nevű programot is. Az új 

operációs rendszerek a rendszer közeli szoftverek egyre több funkcióját veszik át. 

A rendszer közeli szoftverek másik csoportját a fejlesztői szoftverek alkotják. Ide 

soroljuk a különféle programnyelvek fordítóprogramjait és fejlesztői környezetét. 

A felhasználói szoftver : Felhasználói szoftvernek nevezzük azokat a programokat, 

melyek egy meghatározott felhasználói igényt elégítenek ki. Megkülönböztetünk általános 

célú és egyedi célú felhasználói szoftvereket. Az általános célú szoftverek csoportjába 

sorolhatjuk a játékprogramokat, a szövegszerkesztőket, a nyilvántartó és grafikai 

programokat. Összességében a szoftveripar legnagyobb üzletága a felhasználói szoftverek 

fejlesztése. A világon programozók ezrei foglalkoznak mindenféle felhasználói szoftver 

készítésével, illetve azok továbbfejlesztésével.  

Szoftvertípusok Példák szoftverekre 

Szövegszerkesztők Write, WordPad, Word, Star Writer, Corel, 

WordPerfect 

Kiadványszerkesztők QuarkXPress, Corel Ventura, Microsoft 

Publisher 

Táblázatkezelők Microsoft Exel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, 

StarCalc 

Grafikai programok Paint, Paintbrush, Adobe Photoshop, Paint 

Shop, CorelDraw, Adobe Illustrator 

Prezentációs programok Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance 

Gpaphics, Harward Graphics, Star Impress 
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Szoftvertípusok Példák szoftverekre 

Böngészőprogramok Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera 

Levelező – és csoportmunka programok Microsoft Outlook Express, Microsoft 

Outlook, Lotus Notes 

Tervezőrendszerek AutoCard, ArchiCAD,MicroStation  

Multimédiás programok Macromedia Flash, Macromedia Director, 

Corel Move, Adobe Premiere, Sonic 

Foundry, Sound Forge 

Játékok és egyedi célú programok 2D-s és 3D-s játékok, ügyviteli 

rendszerprogramok 

Az egyedi célú felhasználói szoftverek csoportjába speciális igényeket kielégítő, 

konkrét cél érdekében készülő, általános célra nem alkalmazható programok tartoznak. 

A szoftverek fejlesztése nagyon gyors ütemben zajlik, egy éven belül egy programnak 

akár több új változta is megjelenhet. Szükség van tehát a szoftverek különböző fajtáinak 

megkülönböztetésére. Ha minden új változatnak új nevet adnának, lehetetlen volna eldönteni 

melyik programnak melyik az elődje, ezért az egyes változatok megkülönböztetésére 

úgynevezett verziószámokat alkalmaznak. Általában a programok első publikus változata az 

1. 0 verziószámot kapja, majd a különféle továbbfejlesztésektől függően kaphat új 

verziószámot.  
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3. A számítógépek főbb részei, csoportosításuk. 

 A számítógépet 3 fő részre bonthatjuk: 

- központi egységre;  

- perifériákra;  

- -illesztőegységekre.  

 Központi egység: 

Részei:  

- központi feldolgozó egység (CPU = mikroprocesszor);  

- operatív tár (memória);  

- be- és kiviteli vezérlő egység (Input/Output vezérlő). 

A feldolgozást a központi feldolgozó egység végzi, mely 2 részből áll:  

 - vezérlőegység (CU): értelmezi (dekódolja) az utasításokat,  majd előállítja a végrehajtáshoz 

szükséges vezérlőjelet;  

 - aritmetikai és logikai egység (ALU): elvégzi a matematikai és a logikai műveleteket;  

Az operatív tár vagy memória  

(ROM = csak olvasható memória, RAM = írható és olvasható memória):  

- tárolja a közvetlen feldolgozáshoz szükséges adatokat és magát a programot.  

Be- és kiviteli vezérlő egység (Input/Output):  

 - létrehozza és szabályozza a kapcsolatot a CPU és a perifériák között;  

Perifériák:  

Feladatuk: az adatok be- és kivitelét valósítják meg  

Típusaik:  

- Egyfunkciós perifériák (az adatáramlás csak egyirányú lehet, pl: billentyűzet, monitor);  

- Párbeszédes vagy kétfunkciós perifériák (az adatáramlás kétirányú lehet pl.: terminál);  

Háromfunkciós perifériák (háttértárak);  

Illesztőegységek (interfészek): 

Feladatuk:  

fizikailag és logikailag összekötik a CPU-t és a perifériákat.  

Típusaik:  

- soros illesztők (soros port): bitenkénti adatátvitelre alkalmas (pl: egér illesztése);  

- párhuzamos illesztők (párhuzamos port): egyszerre 8 bit átvitelére alkalmas (pl: nyomtató 

illesztése);  

6. Egy alapkiépítésű PC az alábbi részekből áll:  
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- alapgép;  

- háttértárak: floppy egység és winchester;  

- billentyűzet, egér;  

-monitor;  

- egyéb perifériák: nyomtató, szkenner stb.  

7. Az alapgép egy házban tartalmazza:  

- az alaplapot;  

- a vezérlőkártyákat;  

- a tápegységet;  

- a hangszórót.  

8. Az alaplapon találhatók: (lásd a lenti képen) 

- a mikroprocesszor,  

- az operatív memória,  

- az órajel ütemadó áramköre,  

- az akkumulátor és a bővítőkártyák csatlakozó sínjei 

  

 



 11 

4. Adattárolás, adatábrázolás, kódrendszerek. 

1805-ben Joseph Marie Jacquard először felhasználta a lyukkártyát szövőgépéhez, ezzel 

megalkotta az első automatikus szövőgépet.  

Lyukkártya és lyukszalag :  

• első adathordozók 

• papír alapúak 

• megfelelő kódrendszer szerinti perforálás 

• külön lyukasztó és leolvasó 

• lassú munka 

• nem változtatható 

Később az első nagy amerikai népszámlálás adatainak rögzítéséhez használták fel a 

lyukkártyát, ezzel megkönnyítve a feldolgozást, és lerövidítve annak idejét.Herman Hollerith 

volt az ötlet átvevője, és róla nevezték el a lyukkártyát: Hollerith-card, majd később IBM-

card. Hollerith 1896-ban megalapította a Tabulating Machine Company-t New Yorkban, 

amely az IBM Corporation elődje volt. A cég a lyukkártyákkal kapcsolatos gépeket 

forgalmazta, és általa Hollerith nagy piacot szerzett gépeinek. 1940 után a számítógépek 

fejlődésével új fajta lyukkártyák és kódrendszerek jöttek létre. A lyukasztó szerkezet lehet 

automatikus, amit egy számítógépes periféria, a lyukasztó végzett (card punch), vagy kézi, 

amit a keypunch machine nevű géppel végezhetett a kezelő.  

A mágneses tároló 

• 1888: Oblein Smith javaslatot tesz az adatok mágneses tárolására 

• 1895: Poulsen feltalálta a mágneses felvevőt 

A mágnesszalagok és -lemezek megjelenésével a lyukkártya fokozatosan háttérbe 

szorult. Az 1980-as évekre már alkalmatlanná vált a számítógépes adatok tárolására.  

Memóriák: 

• Hierarchiát alkotnak: elő-memóriák (gyorsak), operatív memóriák (épp futó prg., 

feldolgozás alatt álló adatok), háttértárolók. 

• Memóriák jellemzése: tárolóképesség, elérési és ciklusidő, hozzáférési szélesség, 

adatátviteli sebesség, elérési rendszer 

Memória fajták: 

• RWM (Read-Write Memory) 

• ROM (Read-Only Memory) 

• RWM:  
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– felejtő - nem felejtő 

– törlődő - nem törlődő 

– statikus - dinamikus 

Mágneses adattárolók: 

• az adathordozó felületén lévő réteg alkalmas arra, hogy kétállapotú jeleket rögzítsen 

• a mágneses háttértárak fő részei: 

- a mágneses felületű adathordozó 

- az adathordozó mozgását, írását, olvasását 

- végző berendezés („meghajtó”) 

Csoportosítása az elérési mód szerint:  

• soros elérésű adattárolók: mágnesdob, mágnesszalag, mágneskazetta 

• közvetlen elérésű adattárolók: mágneslemez, winchester, hajlékony lemez 

Csoportosítás a felhasználási terület alapján:  

• nagygépes adattárolók a mágneslemez-csomag és a mágnesszalag 

• kisgépes adattárolók a hajlékony lemez és a mágneskazetta 

• nagy- és kis számítógépekben használják a ma legelterjedtebb háttértárat, a 

merevlemezt (winchester 

A mágnesszalagos adattárolás előnyei és hátránya: 

A mágnesszalag egy széles, mágneses felületű műanyag szalag. 

Előnyei: nagy adatsűrűség, alacsony ár, cserélhetőség 

Hátránya: a soros hozzáférés 

Felépítése: 

Az adatok állandó méretű blokkokban helyezkednek el, melyeket üres részek (gap-ek) 

választanak el egymástól. A szalag elején és végén adattárolásra nem használt befűző részek 

találhatóak. A szalag végét alumíniumcsík jelzi. 

A szalagokon több egymás mellett futó sávon tárolják az adatokat. Soros elérése miatt 

olyan adatokat célszerű rajta tárolni, amelyeket felírásuk sorrendjében kell visszaolvasni. 

A felülírás elleni védelemről műanyag írásmegengedő gyűrűk gondoskodnak 

Winchesterek 

• Adathordozó: mágneses felületű lemezek 

• Előnyei: nagy kapacitás, direkt hozzáférés, de kis méret. 

• Felépítése: a winchester is merev mágneslemez, amely légmentesen lezárt tokban van, 

amely megakadályozza a por, szennyezés bekerülését, így nagyban fokozza az 

adatbiztonságot 
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Régebben elsősorban kis (mikro) számítógépek adathordozója volt, ma már a 

nagygépekben is széles körben használják. Tárolási kapacitásuk 20 megabyte-tól több 

gigabyte-ig terjed (érdekesség a 20 megabyte-os lemez) 

Az adat fogalma 

A számítástechnikában adatnak nevezzük a számokkal leírható dolgokat, melyek 

számítástechnikai eszközökkel rögzíthetők, feldolgozhatóak, és megjeleníthetők. Az adat 

nagyon tág fogalom: gyakorlatilag bármilyen jel potenciálisan adatnak tekinthető, hiszen mint 

a továbbiakban látni fogjuk, minden mérhető jel, ha korlátozott pontossággal is, számok 

formájában leírható.  

Az információ fogalma 

Az információ olyan adat, amely viselkedésünket befolyásolni képes. Más szóval, 

amennyiben jelentést tulajdonítunk egy adatnak, akkor már információról beszélhetünk.  

A bit fogalma 

A bit az információ alapegysége. A bit-nél kisebb információ nem tárolható. Minden 

tárolt információ bitek sorozatával van leírva. Másfelől megközelítve, minden információt - 

annak érdekében, hogy tárolni tudjuk - bitek sorozatává kell átalakítanunk. Ennek érdekében 

a tárolandó információt kettes számrendszerben ábrázolt számokká alakítjuk, melynek 

minden egyes helyi értékét egy-egy biten tároljuk. Természetesen a nagymennyiségű 

információkat nehéz lenne csak bitekben kifejezni, ezeket is csoportosítjuk a következő 

módon: 

8 bit = 1 Byte 

1024 Byte = 1 KiloByte 

1024 KiloByte = 1 MegaByte 

1024 MegaByte = 1 GigaByte 

1024 GigaByte = 1 TeraByte 

1024 TeraByte = 1 PetaByte 

1024 PetaByte = 1 ExaByte 

1024 Exabyte = 1 Zettabyte 

1024 Zettabyte = 1 Yottabyte  

A digitális ábrázolás 

A "digitális" szó egyik jelentése: számjegyet használó. A digitális adatrögzítés mindent 

számmal próbál meg leírni. Mivel a természet végtelen, ezért a digitális ábrázolással a 

dolgokat csak "megközelítően" tudjuk leírni. 
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Például senki sem tudja az éhségét vagy a fizikai állapotát csupán számokkal 

elmondani. Ha viszont azt mondjuk, hogy ha éhes vagyok, akkor az "1", ha nem,az pedig "0", 

akkor már néhányan tudnak digitálisan válaszolni. Ilyenkor a nagyon éhesek és az "elég" 

éhesek ugyanannyira éhesnek számítanak majd. Ugyanakkor, ha az éhséget egy 1-1000-ig 

terjedő skálán kérdezzük, akkor már a válaszadás nehezedik meg. Legalábbis az emberek 

számára, hiszen a számítástechnika mai fejlettségi szintjén egy fényképezőgép vagy egy 

számítógép gond nélkül végez el több millió számítást egy másodpercen belül. Így amikor 

egy képet digitális formában akarunk rögzíteni, akkor fel kell bontanunk pontokra és minden 

pontnak egy számmal kell megadnunk a színét. Ez olyan, mintha egy sűrű szitán át néznénk a 

világot és a szita minden egyes résén keresztül csak egy-egy, előre meghatározott palettáról 

választott színű pontot látnánk. Ezzel a módszerrel persze csak közelíteni tudjuk a valóságos 

képet, de ha kellően sűrű a szita, és kellően sok színt tartalmazhat a palettánk, akkor ez a 

közelítés észrevétlen marad. Másik oldaláról megközelítve, a digitális szó jelentése: 

"állandó". "A szó elszáll, az írás megmarad". Ha valamit számmal leírunk, örökre "kőbe 

véshetjük" az értékét. Egy fénykép megfakulhat, a festmény megrepedezik, de a digitális kép 

nem változik. Legalábbis addig, amíg le nem töröljük. És bizony ez a digitális adatrögzítés 

másik nagy előnye. Amíg szükségünk van az adatokra, addig azok változatlanul a 

rendelkezésünkre állnak, de ha már nem, akkor bármikor letörölhetjük azokat, felszabadítva a 

helyet, amit addig elfoglaltak. Ráadásul a kidobott digitális képek még a környezetet sem 

szennyezik. 

A hétköznapi életben gyakran összemosódik az adat és az információ fogalma. 

Informatikai értelemben az információ értelmezhető adat. Például számunkra a 42-es szám a 

szövegkörnyezettől függően jelenthet akár életkort,  vagy valaminek a darabszámát stb., de ha 

letároljuk, akkor erről a jelentéstartalomról a gépnek nem kell ’tudnia’ ahhoz, hogy 

valamilyen műveletet végezhessen vele. A digitális számítógépben a információ adatok 

formájában, azaz jelentéstartalmuktól megfosztva, kettes számrendszerbe kódolt számok 

alakjában kezelődik és tárolódik. 
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A legkisebb adategység a bit. Egy biten kétféle állapot, vagy a 0 (nulla), vagy az 1 

(egy) érték tárolódhat. Két biten már négyféle adatot tárolhatunk: 00, 01, 10, 11. Három biten 

nyolcféle lehetséges variáció van: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Általánosságban 

elmondható, hogy „n” darab biten 2 az n-ediken féle lehetőség áll a rendelkezésünkre az 

adatok tárolására. A bit, mint láttuk, viszonylag kis érték tárolására képes, ezért adattárolási 

egységnek, ennek többszörösét használjuk, a bájtot (byte). 1 bájt=8 bit. 

A számítógép memóriája ún. bájt szervezésű. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

egyszerre legkevesebb egy bájtnyi adatot tudunk írni, vagy olvasni, mert csak a bájtok 

címezhetők. Nyilván vannak nagyobb információs egységek, amelyeket reprezentáló adatok 

már nem férnek el egy bájton, így ilyen esetben újabb bájtokat (tehát 8 bites egységeket) kell 

igénybe venni a tárolásra. A feladatokban is ehhez az elvhez igazodunk. 

Az információ sokféle formájú lehet: szám, szöveg, kép, hang stb. A programozási 

tanulmányaink kezdetén a Pascal nyelvben elsősorban a szám, szöveg és logikai tartalmú 

információkat jellemző adatokkal fogunk találkozni. Információábrázolás alatt azt értjük, 

hogy megállapítjuk az információt hordozó jelek bitmintáját, azaz, hogy a memóriában 

milyen módon sorakoznak a biteken a 0 és 1 jelek.  

A számok ábrázolása 

A számrendszerek:  

Míg a mindennapi életben számolásainkhoz a helyi értékes 10-es számrendszert 

használjuk, a számítástechnikában a 2-es és a könnyebb olvashatóság érdekében 16-os 

(régebben a 8-as) számrendszer terjedt el. A gépben az adatábrázolás kettes számrendszerben 

történik. 

A helyi értékes számábrázolás lényege: 

 A különböző "számjegyek" száma megegyezik a számrendszer alapszámával, 0-tól 

(alap - 1)-ig (Tehát például 8-as számrendszerben 0-től 7-ig.) 

 Helyi értékes számábrázolás az egész számok helyén álló jegyek az alapszám nem 

negatív egész kitevőjű hatványait jelentik 0-tól kezdve jobbról balra növekvő 

sorrendben.  

 A törtek ábrázolására az alapszám negatív egész kitevőjű hatványait használjuk, -1 -

től kezdve balról jobbra csökkenő sorrendben. 
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Az informatikában leggyakrabban használt számrendszerek a kettes, tízes és tizenhatos: 

számrendszer hatványalap "számjegyek", együtthatók 

kettes (bináris) 2 0,1 

tízes (decimális) 10 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

tizenhatos (hexadecimális) 16 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9A,B,C,D,E,F 

Egy tetszőleges 10-es számrendszerbeli szám értékét a következő logikával kell 

meghatározni: 

 

Ugyanez q alapú számrendszer esetén: 

 

Kettes számrendszerben értelemszerűen: 
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Míg 16-os számrendszerben: 

 

Mivel bármelyik számrendszer csupán egy matematikai mennyiség leírására szolgál, 

lehetőségünk van egy adott számrendszerben leírt számot egy másikban is felírni: 

 

Pozitív egész számok átalakítása 

Kettesből tízesbe: 

 

A kettes számrendszerbeli számot felírjuk helyiértékeik alapján 2 hatványainak 

összegeként: 

10111101(2)=1*27+0*26+1*25+1*24+1*23+1*22+0*21+1*2 0=189(10) 

 

Természetesen kevesebbet is írhattunk volna, hiszen sem az 1-gyel való szorzásnál 

nem kell kiírnunk az 1-et, a 0-val való szorzások pedig 0-t adnak eredményük, tehát ott a 

teljes tag elhagyható: 

10111101(2)=27+25+24+23+22+20=189(10) 

Az alábbi képen pár szám átalakítását láthatjuk: 
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Tizenhatosból tízesbe: 

Ugyanúgy járunk el, mint az előző esetben, csak itt a 16 hatványaiból építjük fel a 

számot: 

1AC(16)=1*162+10*161+12*160=256+160+12=428(10) 

Tízesből kettesbe: 

Ilyenkor a tízes számrendszerbeli számot 2-vel osztjuk addig, amíg a végeredmény 0 

nem lesz, és közben az osztás maradékjait felírjuk. Ezek a maradékok fordított sorrendben 

történő felírása adja végül a 10-es számrendszerbeli szám 2-es számrendszeri megfelelőjét: 

 

Tízesből tizenhatosba: 

Ugyanúgy kell eljárni, mint az előző esetben, csak 2 helyett 16-tal kell osztanunk. Van 

egy másik eljárás is, ilyenkor a 10-es számrendszerbeli számot először 2-es számrendszerbe 
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alakítjuk át (2-vel könnyű osztani), utána az így kapott számot 4 számjegyenként (4 

bitenként) csoportosítjuk (annyi 0-t írunk elé, hogy a számjegyek száma 4 többszöröse 

legyen), majd minden 4 bit helyére a neki megfelelő 16-os számrendszerbeli értékét írjuk. 

118(10)=1110110(2)=0111 0110(2)=76(16) 

Az ábrázolási tartomány 

n biten összesen 2n különféle nem negatív egész szám ábrázolható, a legkisebb a 0, a 

legnagyobb a 2n-1. 

Negatív egész számok átalakítása 

A továbbiakban csak a 10-es és a 2-es számrendszerekkel foglalkozunk, lévén az 

emberek 10-es számrendszerben gondolkodnak, míg a számítógép fizikailag kizárólag 2-es 

számrendszerben képes adatokat eltárolni. 

A negatív számok 2-es számrendszerbeli ábrázolása azért okoz gondot az első 

pillanatban, mert itt nem használhatjuk a "-" mínuszjelet, hanem annak is meg kell 

feleltetnünk a 0 és 1-es számjegyek valamelyikét. 
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5. Háttértárak 

Megkülönböztetünk: papír, mágneses, optikai, elektronikus háttértárakat. 

Papír alapú (Lyukkártya, lyukszalag) - 18. század közepén született, Jaguard 

feltalálásából. (Szövőszéknél használták először). 

Hollerith az IBM - cég megalkotója és a Census mashine megalapító atyja, melyet 

amerikai népszámlálásnál használták először. 

Lyukszalag - soros hozzáférésű, mint minden szalag, telex gépeknél használták. 

Mágneses háttértárak: mágnes dob, mágnes huzal, fenítgyűrűs memória, mágnes szalag, 

mágneses kazetta. A mágneses tárolók soros hozzáférésűek.  

Zip - lemez (zip drive) - 100 Mb-os "floppy", hosszú az írása, drágák voltak a lemezek. 

LS-120 - floppy szerű tároló, LS-240-es formában is volt. 

Hajlékonylemez - 3,5-es floppy, feltalálója Jánosi Marcell. Volt 8, 5 1/4 és 3,5-es 

floppy. Az adatokat koncentrikus körsávokban tárolja, ezek egy részét szektornak nevezzük. 

Volt egy és kétoldalas változata a floppynak. Betöltésnél a FAT-ot használták (fájl 

elhelyezés tábla). 

Merevlemez (Winchester) - a floppyval ellentétben, amely hajlékony megmágnesezett 

korongon tárol, ez fémkorongon tárol. Winchester mert 30/30-as. 

Az első háttértár 1956-ban jelent meg, 5 Mb-ot tárol, 10 ezer $-ba került. Jellemzők: 

interfészek (csatlakozási felületek), hány lemezből áll, kódolási szabványa. 

Adatot koncentrikus körökön tárolják, az egymás alatt lévő sorokat cilindernek 

nevezzük. 

Closster - néhány szektor együtt, csoportosított szektor 

Egyéb: 

Szilárd testű merevlemez (SSD) - tárolókon tartja az adatokat, ütésálló nagysebességű, 

többféle interfésznek van. 

SSD hátránya, hogy megadott számú írás - olvasás ciklust bír ki, ami azt jelenti, hogy 

időtartama korlátoltabb, mint a mágneses SSD - elektronikus tárolónak.  

Optikai tárok: CD, DVD 

11 cm átmérőjű korongok, adatok spirál alakzatban vannak eltárolva, un. gödröcskék 

segítségével tárolódik, ezeket "pits"-nek nevezzük. Ezekben másként törik meg a fény.  

Policarbonátból készül. Létezik 1 rétegű, 2 rétegű, 1 oldalú, 2 oldalú és ezek 

kombinációja. 

  



 21 

• 1 oldalú 1 rétegű - CD-nél jellemző 

• 2 oldalú - CD, DVD 

• 2 rétegű - DVD-nél jellemző 

• 2 réteg 2 oldal - DVD 

CD RAM - ot le kell formázni és úgy viselkedi, mint egy winchester, ugyan úgy a DVD 

RAM. 

Az író - olvasható lemezek RV-s lemezek, ahhoz író és olvasó meghajtó szükséges. 

CD - kapacitás - 650 - 700 - 1 oldal, írási sebesség 150kb/sec - 1x-es írás , 52x-es írás, 

nem megbízható, a 4x-es az megbízható. 

DVD - nagyobb kapacitású, nagyobb sűrűségű írós, több rétegű-s is lehet. DVD-ben van 

írható és csak olvasható is. 

• DVD 5 - 1 oldal 1 réteg 

• DVD 9 - 1 oldal 2 réteg 

• DVD 10 - 2 oldal 1 réteg 

• DVD 18 - 2 oldal 2 réteg 

Nagyobb kapacitású tárolók HD DVD, Blu-ray. 

HD DVD - 15 GB - 1 rétegen, 30 GB - 2 rétegen 

Blu-ray - 25 GB - 1 rétegen, 50 GB - 2 rétegen 

A blu-raynek és a HD DVD-nek úgy, mint a CD-nek és DVD-nek, spirálos a tárolója. 

Elektromos alapú háttértárolók : 

• Pendrive = USB = Flash 

• Memóriakártyák 

• SSD is ide tartozik. 

Magneto-optical drive - magába ötvözte az optikus és mágneses eszközöket. 2,6 GB, 

130 mm átmérőjű. 

Floptical - 2 féle tárolás, 3,5 colos lemez, 21 Mb-os tárolás, speciális és rendes 

meghajtókkal írható, olvasható.  
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6. Vírusok, vírusvédelem. 

Vírus - olyan program, mely engedély nélkül lép be a rendszerbe, képes önmaga 

többszöröződésére és más programok megfertőzésére. 

Vírusirtó program -  vírusok terjedésének megakadályozására, azok felkutatására, 

felismerésére és eltávolítására készült program. 

Vírusokon kívül vannak un. kártékony programok: férgek reklám programok (adware), 

rosszindulatú programok (molware). 

A rosszindulatú és reklám programokra nem hatnak a vírusirtók.  

Vannak: - programvírusok - futtatható állapotúak 

 - alkalmazásvírusok - makrovírusok 

 - aligomont vírus - mindig más alakot vesznek fel  

 - e-mail, zene file és facebook vírusok. 

Kártékony programok a trójai vírusok, ami másnak adja ki magát. 

Malware - reklám programok 

Spyware - kémprogram (kémkedik, mi érdekli). 
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7. Operációs rendszerek funkciói. 

Az operációs rendszer - rendszerszoftver, amely kapcsolatot biztosít a számítógép és a 

felhasználó között és vezérli a számítógép hardverét. 

Grafikus és szöveges operációs rendszerek: 

Grafikus: Windows,   szöveges: DOS,  Linux - mind kettő. 

Monokernel - Linux (gyorsabb is). 

Fregmentális - Windows  

Kernel -  az operációs rendszer központi működtető magja, szoftvere. Vannak kis és 

nagy számítógépekre valók, kötegelt és interaktív.  

Kötegelt - a feladatokat csomagokba előkészítve adjuk be a számítógépnek, az mikor 

időt talál rá, elvégzi a feladatokat.  

Interaktív - közvetlen közreműködés a számítógép és a felhasználó között. 

Van 1 felhasználós(DOS, OS2), több felhasználós (Linux, Windows), van időosztásos és 

valós idejű. 

1 felhasználós: mindig beosztja az időt egy bizonyos feladatra, fontosságtól függően 

(Unix, Windows MT) 

Több felhasználós: több egyidejű program felhasználására (Linux, stb.) 

Feladata:  

• adatok háttértáron való tárolása 

• az adatok elérhetőségének biztosítása 

• memória és periféria kezelése 

• felhasználói programok betöltése és elindítása 

• az erőforrások elosztásának ellenőrzése 

• kapcsolatteremtés az ember és a gép között. 
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8. DOS, mint operációs rendszer: 

A DOS - egy felhasználós operációs rendszer . A DOS - bármilyen memória védelmet 

mellőz, tehát valós üzemmódban fut. Felülírhat bármilyen memóriatartalmat. 

DOS - valós üzemmódban fut. Windows - védett üzemmódban. 

Parancsok: (fájlkezelő, mappakezelő és rendszerparancsok) 

   

 

 

 

EDIT - beépített szerkesztő 

FDISC - lemezparticionálás 

CD vagy CHDIR - 

mappalétrehozás 

COPY - másolás 

DEL - törlés 

DIR - katalógus ki listázása 

FORMAT - formázás 

MD - könyvtár létrehozása 

NKDIR = MD 

 

CLS - képernyőtörlés 

COMMAND - 

parancsértelmező 

DATE 

DEBUG - hibakereső 

ECHO = PRINT - üzenet 

kiíratása  

EXIT - kilépés 

csomagálományból 

SYS - a rendszer kiírása 

másik médiára (háttértár, 

floppy, USB)  

 

KEY - billentyűzet 

LABEL - címke beállítás. 

LH 

 > rendszerparancs, BAT állományban, főleg indításkor 

LOADHIGH 

MEM 

MODE 

MOVE 

MORE 

PAT 

PAUSE 

PROMPT 

QBOSIC 

Memória adatainak kiíratása 

Üzemmód beállítása 

Áthelyezés 

Laponkénti kiíratás 

Elérési út, változó, módosítás vagy kiíratás 

Szünet 

Parancssori üdvözlősor testre szabása 

Bosik indítása 
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RD 

REN = RENAME 

FIND 

SCANDISC 

SET 

SETVER 

SORT 

SUBST 

SYS 

Mappa törlése 

Parancs állományba 

Keresés 

Háttértár vizsgálat 

Rendszerváltozó kiíratása, módosítása 

Verziótábla memóriába töltése 

Rendezés 

Sorrészlet, behelyettesítés 

Csak az io.sys-t és az MsDos.sys-t másolja a lemezre 

 

A rendszer átírásakor átkerül 3 állomány 10.SYS, MSDOSSYS, és COMMAND.COM 

CONFIG.SYS - beállítja az állományt, amely betöltéskor beállítja a memóriát, 

billentyűzet kioldást, a memóriafoglalást, parancsértelmező hely, stb. 

AUTO EXEC.BAT - indítási állomány, induláskor fut le, s az indulás idei parancsokat 

kel tartalmaznia (pl. vírusirtó beindítása, CASH program, SMART, DM.EXE beindítása, egér 

driverek, CD-driverek indítása. Az első sorában az állománynak @ECHO OFF - kényelmi 

szempont, hogy ne írja ki a futtatandó utasításokat, @ (hogy az ECHO -t se írja ki). 

Van egy COMSEC változó, amely beállítása kötelező akkor, hogy beinduljon a 

parancsértelmező, mert a parancsértelmező nélkül nem lehet DOS -os parancsot adni. 

DOS parancsértelmező - COMMAND.COM 

Windows - COMD.EXE 

TIME 

TREE 

TYPE 

UNDELETE 

Idő beállítása, leolvasása 

Könyvtárstruktúra kiíratása 

Állomány ki listázása 

Törölt állomány visszafejtése 

 

DOS-ban a törölt állományok nevének első betűjét a rendszer törli és mikor visszafejtjük az 

első betűt meg kell majd adni vagy át kell nevezni, hogy meglegyen. 

UNFORMAT - formázás visszavonása 

VER - verzió kiíratása 

VOL - kötet kiíratása 

XCOPY - másolás almappákkal. 
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9. Debug és az assembly nyelv. 

Debug - arra szolgál, hogy bemutassa mi történik a DOS-os memóriában. 

assembly - alsó szintű programozási nyelv. 

google->képek -> 8086; a 8086-os belső struktúrájának rajz. 

Window - védett üzemmód 

regiszterek - belső processzor memóriák. 

a rendszer a DOS esetében működőképes, de nem védett, lefagyhat minden szó nélkül, csak 

eltűnik. 

megszakítás - processzor architektúrájában: ha van valami eszköz, pl.: billentyűzet, az 

megszakítással működik. 

  

 

 68 - h 6c - l 6F - 0 

 > hello 

 65 - e 6c - l  

Csak futtatás közben derül ki, hogy adat vagy kód ami fut. 1 sor 16 byt-ot tartalmaz. - q -> 

kilépés. 

Rövid kitekintés az assembly nyelvre a DOS -ban: A hello! szöveg kiíratása.  

utasítások: a DOS-os debug utasítás az un. hibakeresés üzemmódba való lépés, mely 

segítsége az un. assembly (gépi kód) utasításokat tudnak tenni, meg tudjuk tekinteni a 

"programkódot kódokban". 

 A debug beindítása után a "-" prompt. Ide gépelhetjük be az egybetűs parancsokat. 

Legszokványosabb parancsok listája - ? - segítség (kiírja az összes parancsot) 

- n ->  n_hello.com -> com állomány beolvasása. A hello.com állománynak léteznie kell a 

háttértáron. 

- u - visszafejtés assembly nyelvre 

- w - az állomány kiírása a háttértárra. (úgy működik, hogy az -n paranccsal megadjuk a 

kiírandó állomány nevét majd a w paranccsal kiírjuk a háttértárba a .com típusú állományt. A 

betöltéskor a 100-as offsettől lesznek betöltve) 

- l - betöltés, az n - paranccsal megadott állományt tölti be.  

- d - memória ki listázása. 

Egy egyszerű assembly kód:  

 MOV   AH, 09  DB   68 -h 
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 MOV  DX, 0109    DB  65 -e 

 INT  21     DB  6c -l 

 INT  20     DB   6c -l 

 AND  [S1], SP 

A 109-es memóriacímtől kezdődnek az adatok, maga a kiírandó szöveg bájtonként.  

Ez a kód a hello! szöveget íratja ki: MOV   AH, 09 - az AH regiszterben a 9 számot 

menti el. Az AH az AX regiszter felső bájtja tehát: az AX -> AH és AL 

AH regiszter a processzor belső nagyon gyors regisztere, valós üzemmódban létezik AX. SX, 

OX, DX. 

A MOV AH,09 utasítás jelentése, hogy megadjuk , hogy a 09-es számú DOS megszakítás 

függvényét kellesz meghívni. 

MOV DX, 0109 - belemásolja a  DX-be (16 bites register)  0109 hexadecimális számot. 

Jelentése megadja a DOS - megszakítás számára a kiírandó offset címét. Mindent kiír a 

parancs a $ - karakterig. 

Magyarázat a címzéshez: 

A memória címzés  - címek valós üzemmódban két részből állnak: szegmens és offset 

részből. A valós cím úgy alakul ki, hogy a szegmens címet eltoljuk 4 bittel balra, majd 

hozzáadjuk az offset - et, ennek nyomán 220 - memória címet tudunk címezni és többet nem. 

A memóriacímeket így írjuk fel: szegmens cím   :  offset cím: 

 1642    : 0100 

Létezik külön szegmens az adatok számára és külön a kód számára. A kód szegmens címét 

CS- ben tároljuk, az adat szegmens-t pedig a DS-ben tároljuk . 

 - r - a regiszterek tartalmának kiírása. Az aktuális címe az IP - regiszterben van. A program 

CS:IP -ből fog indulni. 

A túlcsordulás, a zéró eredmény flag - parancs. 

g - parancs a program futtatása 

INT 21 - a DOS megszakítás meghívása. A 21-es szám jelzi, hogy DOS megszakításról van 

szó, mivel annak sorszáma 21. A BIOS megszakítások sorszáma 10 (hexában). INT - utasítás 

azt jelzi, hogy megszakítás hívása történik, vagyis a processzor félbe szakítja működését 

mindaddig, amíg ki nem szolgálja ezt a megszakítást.  

Az INT 20 -> a com típusú program leállítása (befejezése). 

a -  a parancsok bevitele assembly nyelven. 

e - adatbevitel, ezzel gépelhetjük be a programhoz szükséges adatokat.  

u - 100  107 csillag (*) kiíratása 
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 MOV AH,02 

 MOV DL, 2A 

 INT 21 

 INT 20 

A MOV parancs az AH-ba a 2 számot menti le, vagyis 2-es számú DOS - os függvényt 

fogjuk meghívni. 

MOV DL, 2A -> a DL - be a 2A-t menti, vagyis a DL-be írjuk be a kódot. 2A A * .... kódja. 

INT 21 - DOS -os megszakítás 

INT 20 - program vége 

g - futtatás 

t - program lépésenként,  q - kilépés 
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10. A Windows, mint operációs rendszer 

A Microsoft Windows a Microsoft Corporation gyártotta operációs rendszerek, illetve az 

ezekbe épített többfeladatos grafikus felhasználói felületek, valamint bizonyos 

mobiltechnológiák családja. A "Windows" szó és logó a Microsoft cég védjegye. A Windows 

operációs rendszerek szabványos felületet nyújtanak, mely legördülő menükre, ablakokra és 

egy mutatóeszközre, például egérre alapszik. 

Windows asztali termékek: 

 Windows 1.0 

 Windows 2.0 

 Windows 3.0, 3.1 és Windows for Workgroups 3.11 

 Windows NT 3.1 

 Windows NT 3.5 

 Windows 95 

 Windows NT 4.0 

 Windows 98 

 Windows 98 második kiadás (Second Edition; SE) 

 Windows Me (Millennium Edition) 

 Windows 2000 Professional 

 Windows XP (Professional, Home Edition, 64-Bit Edition, Media Center Edition, 

Tablet PC Edition) 

  Windows Vista (Home Basic, HomeBasic N, Home Premium, Ultimate, Business, 

Business N, Enterprise) 

 Windows 7 (Beta, Home Premium, Home Premium N, Professional, Professional N, 

Ultimate, Ultimate N) 

 Windows 8 (Beta, 8, 8 Pro, RT) 

Főbb jellemzői (XP): 

• Többfeladatos, többfelhasználós operációs rendszer  

• Hatékony munkavégzést segíti, egységes és intelligens felhasználói felület  

• Gyors felhasználóváltás többfelhasználós számítógépeken  

• Új megjelenés, újratervezett Start menü, alkalmazáskompatibilitás  

• Fájlok csoportosítása, szinkronizálása  

• Hosszú fájlnevek használata (maximum 255 karakter hosszúak lehetnek)  

• Hatékony eszköztelepítés, új hardveres technológiák támogatása  
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• Multimédia és a játékok támogatása  

• Elektronikus adatátvitel támogatása  

• A digitális fényképezés támogatása  

• Internet szolgáltatások  

• Univerzális Plug and Play (segítségével a szabványos perifériák automatikusan 

telepíthetők) 

• Táska (automatikusan összehangolja két gép (pl. egy asztali és egy hordozható) 

adatállományait a fájlokhoz tartozó dátum alapján), a hordozható gépek könnyebb 

használata  

• MS-DOS támogatás MS-DOS nélkül  

• Hálózat támogatása  

• Telefonos hálózat használata 

A Microsoft Windows XP Professional használatához a következőkre van szükség: 

• • Javasolt legalább 300 MHz-es processzor használata; a minimális követelmény 233 

MHz (egy- vagy kétprocesszoros rendszer); Intel Pentium/Celeron processzorcsalád, 

AMD K6/Athlon/Duron processzorcsalád vagy ezekkel kompatibilis márka használata 

javasolt  

• • Legalább 128 MB memória használata javasolt (64 MB a minimum, de ez korlátozó 

hatással lehet a teljesítményre és egyes szolgáltatásokra)  

• • 1,5 GB szabad terület a merevlemezen  

• • SVGA (800 × 600) vagy nagyobb felbontású videokártya és képernyő 

• • 3,5” lemezmeghajtó  

• • CD-ROM meghajtó vagy DVD meghajtó  

• • Billentyűzet és Microsoft Mouse, vagy azzal kompatibilis mutatóeszköz 
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11. A Windows Intéző 

A Windows XP Intéző a mappa- és fájlműveletek elvégzésére szolgáló XP program, 

melynek segítségével a műveleteket egyszerűbben és áttekinthetőbben végezhetjük el. A 

Windows XP Intézőt helyettesíthetjük más (pl.: Windows Commander) programokkal. A 

Windows XP Intéző a számítógépen található fájlokat, mappákat és meghajtókat hierarchikus 

(fa) struktúrában jeleníti meg. Feltűnteti a számítógépen meghajtó-betűjellel rendelkező 

hálózati meghajtókat is. Itt a meghajtók és a mappák nem különálló ablakokban jelennek 

meg, hanem egyetlen ablakban tallózhatunk közöttük. A Windows XP Intéző lehetővé teszi a 

fájlok és mappák másolását, áthelyezését átnevezését és keresését. Megnyithatja például a 

másolni vagy áthelyezni kívánt mappát, majd egy másik mappába vagy egy másik meghajtóra 

húzhatja a fájlt. 

A Windows rendszerben a fájlokat és a mappákat máshol is megjelenítheti és 

használhatja. A Dokumentumok mappa kényelmesen használható hely a dokumentumok, 

képek vagy egyéb fájlok, mappák tárolására. Megtekinthető a Hálózati helyek mappa is, 

amely megjeleníti a helyi hálózathoz (LAN) csatlakozó számítógépeket.  

A Windows Intéző indításához kattintson a Start menüre, mutasson a Minden program, 

majd a Kellékek pontra, végül kattintson a Windows Intéző parancsra. A Windows Intéző 

elindítható úgy is, hogy az egér jobboldali gombjával kattintunk a Start nyomógombra, majd 

a kinyíló menüben rákattintunk az Intéző parancsra. 

Alapesetben az ablak bal oldalán mappák és eszközök helyezkednek el a hierarchikus 

struktúrának megfelelő szerkezetben. Az ikonok melletti + jel jelentése, hogy az adott mappa 

(eszköz) további mappákat is tartalmaz. Ha erre a + jelre kattintunk, akkor megjelenik a 

közvetlen alatta található összes mappa és a + jel – jelre vált. Ha a – jelre kattintunk, akkor 

eltűnnek az alatta lévő mappák és a – jel ismét + jelre vált. Ha a mappára kattintunk, akkor a 

mappa kinyílik és a jobb oldalon a mappa tartalma jelenik meg. A jobboldalon elvégezhetünk 

minden állomány (fájl) műveletet. 
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12. Mappaszerkezet 

Az új Windows operációs rendszerekben a mappaszerkezet az egyes meghajtókon 

kívűl néhány speciális objektumot is tartalmaz. A mappaszerkezet kiinduló pontja az Asztal. 

Innen érjük el a Dokumentumok, a Sajátgép, a Hálózati helyek és a Lomtár objektumokat. 

Ez az objektum logikailag megfelel a képernyőn is látható Asztalnak. 

A Dokumentumok mappa tartalmazza személyes fájljainkat, amelyeket 

felhasználóként elkülönítve kezel a Windows. A mappán belül érdemes további mappákat 

létrehozni a különböző fájlok könnyebb csoportosítása érdekében. 

A Sajátgép ablak tartalmazza számítógépünk közvetlenül elérhető erőforrásait: a 

helyi meghajtókat, valamint a saját dokumentumainknak fenntartott mappát. 

Alapértelmezésként az ablak bal oldalán a gyakoribb műveleteket és néhány alapértelmezett 

mappát érhetünk el. A Sajátgép ablak nézetét megváltoztathatjuk az Eszközök menü Mappa 

beállításai parancsára kattintva megjelenő párbeszéd panel Feladatok csoportjában. 

A Lomtár objektum a gépünk merevlemezéről törölt adatainkat tartalmazza, innen 

szükség esetén még visszaállíthatjuk őket. 
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13. Programozási nyelvek, interpreterek, compilerek, 

integrált felhasználói környezet 

A programozási nyelv a számítástechnikában használt olyan, az ember által olvasható és 

értelmezhető utasítások sorozata, amivel közvetlenül, vagy közvetve (például: gépi kódra 

fordítás után) közölhetjük a számítógéppel egy adott feladat elvégzésének módját. Alapvetően 

három kategóriába soroljuk a programozási nyelveket: 

Compiller – fordító program (pl: Pascal, Java) 

Interpreter – parancs értelmező 

Programozási nyelv – abc + szintaxis + szemantika 

Abc – konstrukció jelei és szimbólumai 

Szintaxis – milyen konstrukciós szabályok vannak, nyelvhelyesség 

Szemantika – a jelek, konstrukciók értelmezése 

Először a gépi kódok voltak, majd az assembly, aztán a magas szintű programok (pl: 

Pascal = univerzális, Java = objektum orientált) 

Programozási nyelvek osztályozása 

 generáció szerint 

 absztrakció szerint 

 paradigma szerint 

 rendeltetés szerint 

Generáció szerint 

1. generáció: gépi kód – egy konkrét számítógép gépi kódja 

2. generáció: assembly – rövidített jelsorozatokkal jelzett gépi utasítás 

3. generáció: magas szintű nyelvek – írott nyelvhez hasonló utasítások 

4. generáció: vizuális eszközök – 3. generációs nyelvek generalizálására 

Univerzális nyelvek – Fortran, Cobol, Basic, PL/1, Algol-68, Pascal, C, Modula 2, Ada, C++, 

Java 

Funkcionális nyelv – LISP (pl: Maxima) 

Objektum orientált nyelvek – C #, Simula, Smalltalk, Eiffel 

Logikai nyelvek – Prolog (alapja a predikátum logika) 

Párhuzamos nyelvek – Occam 

Script nyelvek – JavaScript, VBScript, Perl, Python 

Absztrakció szerint 
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 magas szintű: Fortran, Pascal, C, Basic, LIST, APL, Smalltalk, C++ 

 alacsony szintű: gépi és assembly nyelvek 

A következők alapján állapítjuk meg: 

 adattípus 

 mobilitás 

 vezérlési szerkezetek 

 természetes nyelvhez való közelség 

 hatékonyság 

Paradigma szerint 

 imperatív (procedurális nyelv: Pascal; adatfeldolgozó ny: LIST; objektum orientált ny: 

C++) 

 deklaratív (funkcionális ny: LISP; logikai ny: Prolog) 

 párhuzamos (Occam, Ada-95) 

Egyszerre több paradigmát is tartalmazhat egy nyelv. 

Programozási nyelv alkotóelemei:  

 abc, szintaxis, szemantika 

 adattípusok, értékek, literálok, változók, állandók 

 operátorok (műveletek, unáris (egytagú), bináris(kéttagú)) 

 alprogramok 

 könyvtárak (programkönyvtárak (collection)) 

 szabványosítás (megfelel, egyben írom, másik is viszi) 

literálok – megadott típusú állandók, pl: 1E10 – lebegőpontos, 1.2 – fixpontos; 

C Sharp – programozási nyelv (alapja a C++ és a Java) 

Go! – legújabb programozási nyelv, multiparadigma programozási nyelv 

Integrált felhasználói környezet – egy vizuális programozási környezet, amely beépített 

programszerkesztővel, hibakeresővel, futtatóval, grafikus szerkesztővel, verziókezeléssel 

(git), projektmenedzseléssel rendelkezik, és erőforrásokat kezel (pl: képszerkesztő). 

Legnépszerűbbek: Visual Studio (ingyenes változata a Visual Studio Express); univerzális a 

Geany, Linuxon fut, de van Windowsos futtatója; NetBeans, Java, Ruby, Eclipse – 

leguniverzálisabb multiplatform, KDevelop – a KDE Linuxos rendszeren. 

CODE: Blocks, DEV C, LASARUS, MonoDevelop, C Sharp, Delphi. 

Szöveges: Turbo Pascal, Free Pascal. 

Pythonra: Idle, Eric. 
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14. Programok, adatok és egyéb szöveg file-ok 

szerkesztése 

Szövegszerkesztés, mint olyan történhet többféleképpen is a szöveges állomány 

rendeltetésétől függően. 

Szöveges állományok – amelyek valamilyen kódot vagy utasítást, parancsokat 

tartalmaznak egy bizonyos programozási jelölő, script, stb. nyelven forrásállománynak 

nevezzük. 

Programozási nyelvnél (mint Pascal, Java), a jelölőnyelvnél (HTML, XML, CSS), script 

nyelvnél (PHP, JavaScript, VBScript, Pearl, stb.). Ezeket a forrásállományokat 

szerkeszthetjük akár egyszerű jegyzettömbbel is, vagy akár bonyolultabb szöveges 

jegyzettömbszerű szerkesztőkkel, amelyek kiszínezik a szintaktikai elemeket és automatikus 

behúzást is készítenek a forráskód jellegétől függően. Ezen forrásállományok végleges 

programmá alakítására megfelelő compillerek (fordítók) használhatók. A szövegszerkesztővel 

egybekötött fordító környezetet integrált fejlesztési környezetnek nevezzük. Az IDE 

esetenként tartalmazhat hibakereső (debugger) rutinokat is. A nem programozási jelölő 

nyelvekhez kötődő szöveges állományok szövegszerkesztőben (textprocesszor) vagy nyomdai 

tördelő programmal készíthetők el. A szövegszerkesztő és a tördelő programok között az a 

különbség, hogy a tördelő programok főleg nyomdai anyagok előkészítésére szolgálnak, mint 

például könyvek, brosúrák, füzetek, szórólapok, képeslapok, stb. A tördelő programok 

biztosítják az ún. PostScript kimenetet is, amely segítségével tükrözött szöveget 

nyomtathatunk pauszra (zsírpapírra), amely félig átlátszó papír és nyomdai levilágításnál 

használják szövegsablon (klisé = cliché) készítésére. A cliché fémből készült 

domborművezett papír nyomtatásra szolgáló alkalmatosság. Használhatják offset vagy magas 

nyomásnál, vagy egyébnél is. A tükörnyomtatást a nyomdai kimenetnél fóliák levilágításánál 

is alkalmazhatják a pauszon található tükörszövegen (a pausz szöveget tartalmazó ellentétes 

oldalát teszik ki erős fénynek, amellyel fényérzékeny réteggel bevont fóliát világítanak be, 

majd ezzel történik a nyomdai sokszorosítás). Ellenben kis számú dokumentumoknál 

szövegszerkesztőket használnak, pl: tördelő program: InDesign, Pagemaker, Scribus, LaTex, 

QuarkXpress, Microsoft Publisher, Corel Ventura. Ezek közül ingyenes a Scribus és a LaTex. 

Ezeket a programokat más néven DTP szoftvereknek is nevezzük, ami asztali kiadvány 

szerkesztőt jelent. 
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Szövegszerkesztők: Microsoft Word, Open Office, LibreOffice, Kword. Régen: Word 

Perfect. 

Ezek mind grafikus felülettel rendelkeznek és WYSWYG módban működnek: amit 

látsz, azt fogod kapni, amit látsz, majd nyomatáskor is a képernyőn látottak jelennek majd 

meg a papíron. Ezeket még dokumentumszerkesztőknek is nevezzük. Jegyzettömbszerű 

szerkesztők: NotePad, NotePad++, NotePad2; Linuxosok: Emacs, vi, GEdit, Nano. 

Tükörnyomtatást csak PostScript nyomtatóval nyomtathatunk, amelyben hardveresen 

van benne a tükörnyomtatás. A tördelő programokat legtöbbször vektorgrafikai 

szerkesztőprogramokkal, és ritkábban pixelgrafikus szerkesztőkkel használják. 
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15. A szövegszerkesztés alapvető fogalmai 

Szövegszerkesztési alapműveletek:  

Új dokumentum megnyitása - A Word indításakor a program azonnal megnyit egy 

üres dokumentumot és már lehet is gépelni. Ha később szeretnénk egy újabb dokumentumot 

elkezdeni, akkor a  Word 2003-ban a Fájl -> Új dokumentum paranccsal vagy a Szokásos 

eszköztár Új üres dokumentum ikonjára ( ) való kattintással máris megtehetjük azt. 

Dokumentum megnyitása – Egy korábban már elkezdett és elmentett dokumentumot 

Word 2003-ban a Fájl -> Megnyitás... paranccsal vagy a Szokásos eszköztár Megnyitás 

ikonjára ( ) való kattintással nyithatjuk meg. 

Dokumentum mentése – a mentést a Word 2003-ban a Fájl -> Mentés 

menüparanccsal, vagy a Szokásos eszköztár Mentés ikonjára ( ) való kattintással 

hajthatunk végre. Ha először mentünk egy dokumentumot, mindig a Mentés másként... 

párbeszédablak jelenik meg. 

Helyesírás és elválasztás – a nyelvhelyesség- és helyesírás-ellenőrzés alapesetben már 

a gépeléskor megtörténik. A Word hullámvonallal húzza alá a hibákat, pirossal a nyelvtani 

(helyesírási) és zölddel a nyelvhelyességi hibákat jelzi. 

A dokumentumokat különböző módon jeleníthetjük meg a képernyőn. A megjelenítés 

módjai az alábbiak lehetnek: normál nézet, tallózás nézet, oldalkép nézet, vázlat és 

fődokumentum nézet. 

Az egyes nézetek mellett, lehetőségünk van még a dokumentumméretek kicsinyítésére 

és nagyítására is a jobb áttekinthetőség, illetve olvashatóság érdekében. A nézetek közti 

váltás magán a dokumentumon semmilyen változtatást nem okoz, de bizonyos műveletek 

csak meghatározott nézetben hajthatók végre (pl.: élőfej és élőláb, illetve keretek beszúrását 

is csak nyomtatott forma nézetben végezhetjük). 

A normál nézet a Word alapértelmezés szerinti általános célú nézete. A dokumentum 

egyszerűsített megjelenítését adja. Ez a legkényelmesebb nézet a szöveg szerkesztéséhez.  

Tallózás nézetben a szöveg nagyobb, jól olvasható betűnagysággal jelenik meg (a 

képernyőablak szélessége szerint). Ezért nem a nyomtatásnak megfelelő formát látjuk, de a 

teljes szöveget áttekinthetővé téve ez a nézet megkönnyíti az olvasást. 

A vázlat nézet a dokumentum tervezéséhez, szerkezetek, vázlatok készítéséhez 

használható. Könnyedén mozgathatjuk, másolhatjuk a különböző szövegegységeket, a fogd és 
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vidd módszerrel. A kiválasztott fejezet címsorát húzzuk át a megfelelő helyre, és az új 

pozíción láthatjuk a szöveget (másoláskor a Ctrl gombot tartsuk nyomva). 

Az oldalképre igaz, hogy WYSIWIGnézet. Ezzel a nyomtatási képnek megfelelően 

alakíthatjuk ki a dokumentumunkat. 

Fődokumentum nézetet akkor célszerű használni, ha egy nagy dokumentumot 

szeretnénk felosztani több különálló állományra. 

A szövegszerkesztés alapvető fogalmai alatt azokat a fogalmakat értjük, melyekkel a 

munkaablak megnyitásakor találkozunk. Ezek többségét a SZOKÁSOS 

 

 és a FORMÁZÁS 

 

eszköztárak tartalmazzák. 

Címsor – program és az aktív dokumentum nevét mutatja, tájékoztató jellegű. 

Karakter – a szöveg legkisebb egysége, mely lehet betű, szám, írásjel vagy szimbólum 

Szó – két szóköz közötti karakterekből áll. A szövegszerkesztő program szempontjából 

lényegtelen hogy számunkra jelentéssel bír-e. 

Sor – karakterekből álló szövegelem, melyet a margók határolnak. A margók határozzák 

meg a sor maximális hosszát. 

Mondat – szavak összessége, amit mondatzáró írásjel zár. olyan szövegegység, amellyel 

valamit kijelentünk, kérdezünk vagy kívánunk. 

 

A munkaablak részei. 

Bekezdés – logikai-formai egység, a szöveg két ENTER közötti része. Az első bekezdés 

vége jelig tart, amit az Enter gomb lenyomásával helyezhetünk el. A szöveg egy 
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gondolatcsoportjának a többitől való elkülönítésére szolgáló módszer. A bekezdés első sora 

bentebb kezdődik, illetve üres sorokkal választjuk el a többi szövegtől. 

Margó – az oldal felső és alsó részén, valamint a két szélén elhelyezkedő, a 

szövegtörzsön kívül eső terület. 

Szóköz (space) - szavak közötti üres tér, egy kihagyás két írott szakasz között, szavak 

vagy szó és írásjel különválasztására használják 

Nem törhető szóköz – (CRTL+SHIFT+szóköz) alkalmazva a két szó mindig együtt 

marad 

Sorköz - Két egymást követő sor alapvonala közötti távolságot adja meg. Legtöbbször 

automatikus értéket használunk, ami például a betűméret másfélszerese vagy kétszerese. 

 Szimpla:Az adott sorban lévő legnagyobb méretű karakternél valamivel nagyobb. 

 Másfél:Az egyszeres sorköz értékének másfélszerese. 

 Dupla:Az egyszeres sorköz értékének kétszerese. 

 Legalább: Legalább mekkora üres hely legyen a sorok között. Az értéke beállítható a 

Értéke mezőben. 

 Pontosan: Pontosan mekkora üres hely legyen a sorok között. Az értéke beállítható a 

Értéke mezőben. 

 Többszörös: Hány sornyi üres hely legyen a sorok között. Az értéke beállítható a 

Értéke mezőben. 

Térköz – két bekezdés között szabályos üres sorok 

Betűköz – a két egymást követő betű távolsága, mely betűpáronként változik. 

 

Betűtípus – A karakter formázásban előzetesen beállított és gyakran használt 

betűformátumok. 

Betűstílus – a menüsorban a félkövér, dőlt és aláhúzott stílusok találhatóak 

Betűméret – A karakter formázásban a pontskála alapján beállítható jellemző.  

Szegély és mintázat – szegély = vonal; beállíthatunk oldalszegélyt, bekezdés szegélyét, 

és ezek mintázatát: háttérszínt vagy háttérmintát. 

Felsorolás és számozás – felsorolás és számozás jellel való ellátás. Ezt megtaláljuk a 

FORMÁTUM menü Felsorolás és számozás menüpontjában, vagy a Formátum eszköztár 

 és  ikonokat használva. 

Táblázat – sorokból és oszlopokból álló rács. 
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Hasábok – egy szakaszon belül egymás mellett oszlopokban található anyag 

Tabulátor – a bekezdés formázásához tartozó eszközök. A tabulátorok a bekezdésen 

belüli szövegrészek oszlopszerű elhelyezését támogató jelek. Tabulátorjelet a [Tab] 

billentyűvel helyezhetünk el egy bekezdésben. 

 

Rajz – Szokásos eszköztár Rajz (  ) gombjának be- vagy kikapcsolásával jeleníthető 

meg vagy tüntethető el. Evvel rajzolhatunk a dokumentumba alakzatokat, nyilakat, 

változathatjuk ezek kitöltési és vonalszínét, szúrhatunk be szöveget. 

Kiemelés – figyelemfelkeltésre szolgáló karakterek megjelenítési módjának 

megváltoztatása 

Kitöltés – cellák, rajzok, egyéb objektumok feltöltése, kitöltése 

Élőfej – az oldal felső margójában található terület, mely szöveget, ábrát tartalmazhat 

Élőláb – az oldal alsó margójában található terület, mely szöveget, ábrát tartalmazhat 

Körlevél – a törzsdokumentum és az adatbázis egyesítéséből keletkezett dokumentum 

Tárgymutató – a dokumentumban a tárgymutató bejegyzésekkel ellátott rendszerezett 

kifejezések listája 

Tartalomjegyzék – a dokumentum tartalmát mutatja meg 
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16. A szövegszerkesztés formázási lehetőségei 

A szövegszerkesztés formázási lehetőségeit elérhetjük a FORMÁTUM menüből, 

valamint a Formázás eszköztár használatával. 

A formázás első lépése mindig a KIJELÖLÉS! 

A formázás típusai: 

1. Karakterformázás: A kijelölt karakterek jellemzőinek beállítása. Alkalmazhatjuk 

egy karakterre, vagy egy kijelölt szó, mondat, bekezdés összes karakterére, de akár a 

dokumentum összes karakterére is. Ilyen például a betű mérete, színe… 

2. Bekezdésformázás: A kijelölt bekezdések jellemzőinek beállítása. Több formázás 

csak bekezdésekre alkalmazható. Például igazítás, a felsorolás számozás…. 

3. Oldalformázás: Az oldalak jellemzőinek beállítása. Például: oldalméret, tájolás… 

Az oldalbeállítások vonatkozhatnak a dokumentum valamennyi oldalára, de külön 

beállíthatjuk az első oldal vagy egy-egy szakaszon belül található oldalak jellemzőit is. 

4. Szakaszformázás: A szakasz a dokumentum legnagyobb egysége, amelyre külön 

formázási beállításokat alkalmazhatunk. 

Karakterformázás. 

A karakterek méretét, alakját, jellegét és a sorban lévő többi betűhöz viszonyított 

helyét formázással lehet meghatározni. Fontnak nevezzük a betűk méretét, alakját, 

vastagságát, azaz megjelenésének leírását. A betűk méretét tipográfiai pontban határozzuk 

meg. Egy inch (25,4 mm) 72 ponttal egyenlő. Ennek megfelelően egy pont 0,376 mm. 

Egy adott fontnak különböző változatai vannak: dőlt (kurzív), vastag (félkövér), 

aláhúzott, duplán aláhúzott, áthúzott, kiskapitális, kapitális, felső index, alsó index. A 

változatok kombinálhatók. 
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A betűformátumok beállítását a FORMÁTUM menü Betűtípus parancsának 

használatakor megjelenő párbeszéd panelen végezhetjük el. 

Az általánosan használt betűformátumokat a Betűtípus fülön találjuk. 

A Betűtípus listában a Windows-ban telepített karakterkészletek közül választhatunk. 

A betűk írásmódját a Betűstílus listán választhatjuk ki: Normál, Félkövér, Dőlt és Félkövér 

dőlt. A betűnagyságot a Méret rovat segítségével nyomdai mértékegységben, pontban 

határozhatjuk meg. Az Aláhúzás listában különféle stílusú aláhúzásokat állíthatunk be, a Szín 

rovatban 32 különböző betűszín közül választhatunk. A különlegességek csoportban található 

lehetőségek segítségével további speciális formátumokat állíthatunk ne: Kétszer áthúzott, 

Árnyékolt, Domború, Vésett, stb. A különlegességek alatt megtaláljuk a mintát, ami mutatja a 

formázás eredményét. Az OK gombra kattintva elvégezzük a formázást. 

A Térköz és pozíció fülön a betűk torzítását, valamint egymástól és az alapvonaltól 

való távolságát határozhatjuk meg. Itt állíthatjuk be a Méretarányt (karakterek nyújtása, 

összenyomása), a Betűközt (ami lehet Normál, Ritkított vagy Sűrített karakterek), a szöveg 

Elhelyezését (Normál, Emelt vagy Süllyesztett karakterek) valamint a betűpárok alávágását. 

Az Effektusok a szövegben fülön található lista segítségével különféle animált 

kiemeléseket készíthetünk szövegünkben. Ezek például Fényreklám, Konfetti, Menetelő 

fekete- vagy vöröshangyák, stb. 

Ezen formázások többségét az ikonok segítségével is el tudjuk végezni. 

Bekezdésformázás. 

A bekezdések elrendezésére vonatkozó beállításokat a Formátum menü Bekezdés 

parancsával adhatjuk meg. 

            

A bekezdések elrendezésével kapcsolatos legáltalánosabb formátumokat a Behúzás és 

térköz fülön találjuk. 
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Az Igazítás legördülő lista Balra zárt, Középre zárt, Jobbra zárt és Sorkizárt elemeivel 

a bekezdések sorainak margók közötti elrendezését állítjuk be. 

A Behúzás csoport beállításainak segítségével a bekezdés széleinek a margóktól való 

távolságát határozzuk meg. A Balról és Jobbról rovatok segítségével a bekezdés bal és jobb 

margótól való távolságát állítjuk be. 

A Térköz csoport beállításaival határozhatjuk meg a bekezdések, ill. a sorok közötti 

távolságot. Az Előtte és Utána rovatokban a bekezdések feletti és alatti üres térköz pontban 

mért nagyságát adhatjuk meg. 

A Sorköz legördülő listában a bekezdés sorainak távolságát szabhatjuk meg. Egyes 

lehetőségek választása esetén a sortávolságot az Értéke rovatban adhatjuk meg. (Az értékeket 

és magyarázatukat lásd az előző kérdésben.) 

A Bekezdés párbeszéd panel Szövegbeosztás fülén a bekezdések tördelésével 

kapcsolatos speciális opciókat állíthatjuk be. A Fattyú- és árvasorok jelölőnégyzet 

bekapcsolt állapotában a Word automatikusan gondoskodik arról, hogy a többsoros 

bekezdésből soha ne kerüljön egyetlen sor külön oldalra, illetve ne maradjon az előző 

oldalon. Ez az opció alapesetben bekapcsolt állapotban van. Az Egy oldalra jelölőnégyzet 

használatakor az adott bekezdés minden sora egy oldalra kerül. Az Együtt a következővel 

jelölőnégyzet bekapcsolásának hatására a Word a kiválasztott bekezdést a következő 

bekezdéssel azonos oldalra helyezi el. Az Új oldalra jelölőnégyzet bekapcsolása esetén a 

kiválasztott bekezdés új oldalra kerül. A Nincs elválasztás lehetőség bekapcsolása esetén a 

Word Automatikus elválasztás funkciója a kiválasztott bekezdésre vonatkozik. 

Oldalformázás. 

Az oldalbeállítás során a margók szélességét, a papírméretet és a szöveg papíron való 

elhelyezkedését határozzuk meg. Ez a beállítás vonatkozhat a teljes dokumentumra vagy 

annak egy tetszőleges szakaszára. Az Oldalbeállítás parancsot a Fájl menüben találjuk. 

A Margók fülön a szöveg lapszéléhez viszonyított alapértelmezett távolságát állítjuk 

be. A Felső, Alsó, Bal és Jobb rovatokban tetszés szerinti margókat állíthatunk be. A 

Kötésbeni rovat használatával a dokumentum összefűzéséhez szükséges további helyet 

hagyhatjuk ki a beállított margókon felül a papír jobb és bal szélén. 

A Tájolás csoportban állíthatjuk be, hogy a papírra álló vagy fekvő helyzetben 

nyomtassunk. 

Az Oldalak csoport Több oldal listájában adhatjuk meg a több oldalra vonatkozó 

beállításokat. A Hatókör legördülő lista segítségével határozhatjuk meg, hogy az 

Oldalbeállítás panelen beállított formátumok a dokumentum mely részére vonatkozzanak. 
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A Papírméret fülön a nyomtatásnál használt papír méretét és papíradagolást állítjuk 

be. A Papírméret legördülő listában nyomtatótól függően különböző szabvány papírméretek 

közül választhatunk, de a Szélesség és Magasság rovatok segítségével tetszőleges papírméret 

beállítására is lehetőségünk van. 

A Papírforrás csoportban megadhatjuk, hogy a dokumentum első, ill. többi oldalának 

nyomtatásakor a lapot melyik lapadagolóból húzza be a nyomtató. 

Az Elrendezés fülön a dokumentum egyes szakaszaira vonatkozó speciális 

beállításokat adhatunk meg. Az Élőfej és Élőláb rovatok segítségével a fejléc és lábléc 

lapszéltől való távolságát állíthatjuk be. 

Az Oldal csoport Függőleges igazítás legördülő listájának segítségével a 

dokumentum szövegének alsó és felső margó közötti elrendezését állíthatjuk be Felül, 

Középen, Kiegyenlített vagy Lent opciók választásával. 

Szegély és mintázat. 

A Szegély és mintázat parancsot a Formátum menüben találjuk. 

      

A Szegély fülön található beállítási lehetőségek segítségével betűk vagy bekezdések 

köré keretet rajzolunk. A keret beállításához a Stílus listában válasszuk ki a használni kívánt 

vonaltípust, a Színválaszték és a Vonalvastagság legördülő listákban a keret színét és 

vastagságát. Ezek után a bal oldali csoportban jelöljük ki a szegély típusát. 
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Az Oldalszegély fülön található beállítások segítségével a dokumentum oldalait 

határoló kereteket készíthetünk. Az oldalszegély beállítása során a szegélybeállításnál tanult 

módon kell eljárni. Az oldalszegély képet is tartalmazhat, melyet a Kép legördülő listában 

választhatunk ki. 

A Mintázat fülön a szöveg hátterét állíthatjuk be.  

A Kitöltés csoport színpalettáján a kijelölt szövegnek egyszínű hátteret választhatunk 

ki. A kiválasztott szín neve megjelenik a paletta melletti rovatban. A További színek gombra 

kattintva megjelenő Színek panelen egyedi színek megadására is lehetőségünk van. A 

szöveghez a Mintázat csoport Stílus legördülő listájából különféle mintázatot is 

rendelhetünk, mely szintén a szöveg hátterében jelenik meg. A mintázat színét a Szín 

legördülő listában állíthatjuk be.  

Iniciálé. 

Különféle kiadványokban gyakran használnak kiemelt, nagyméretű kezdőbetűket, 

úgynevezett iniciálét. 

Válasszuk ki azt a bekezdést, amelyben iniciálét szeretnénk létrehozni. Az iniciálé 

alapesetben a bekezdés első karaktere lesz, de a bekezdés első szava is lehet, ha azt jelöljük 

ki. A kijelölés után adjuk ki a Formátum menü Iniciálé parancsát. Az elhelyezés 

kiválasztása után (Nincs, Süllyesztve, Margón) a Betűtípus legördülő listában 

módosíthatjuk az iniciálé betűtípusát. A Süllyesztés sorokban rovatban pedig az iniciálé és a 

bekezdésszöveg közötti vízszintes térköz méretét állítjuk be. 

Felsorolás és számozás. 

Lista készítésének egyik lehetséges módja, hogy egy üres bekezdésben állva vagy a 

szöveg begépelése után a Formázás eszköztár Felsorolás vagy Számozás gombjára kattintva 

a bekezdésekhez felsorolás jeleket vagy sorszámokat rendelünk. 

A felsorolás és számozás formátumok testreszabásához kattintsunk a Formátum 

menü Felsorolás és számozás parancsára. 
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A Felsorolás fülön néhány előre beállított felsorolásjel közül választhatunk, vagy a 

panel Testreszabás gombjára kattintva tetszőlegesen módosíthatjuk. A Számozott fülön a 

felsorolt számozásformátumok közül választhatunk. A számozás formátumait itt is a 

Testreszabás gombra kattintva módosíthatjuk. 

A Többszintű fülön a dokumentum szövegét behúzástól függően szintenként eltérő 

felsorolásjelekkel és számozással láthatjuk el. Többszintű felsorolás és számozás 

alkalmazásakor a szöveg szerkesztése közben a gyorsmenü segítségével is lehetőségünk van a 

szövegrészek különböző szintekre tagolására. Ez után kattintsunk az egér jobb gombjával a 

kijelölt szövegre, és a megjelenő gyorsmenüből válasszuk a Behúzás növelése vagy Behúzás 

csökkentése parancsot. E két parancsnak megfelel az eszköztár  és  gombjai, ill. a 

CTRL+M, CTRL+SHIFT+M billentyűkombinációk. 

Tabulátorok. 

A tabulátorok segítségével elérhetjük, hogy listánk oszlopai azonos pozíciókhoz 

igazítva jelenjenek meg. A következő tabulátorpozícióra a TAB billentyű leütésével 

ugorhatunk. Ilyenkor tabulátorkaraktert szúrunk be a dokumentumba. A Szokásos eszköztár 

Mindent mutat ¶ gombjának bekapcsolt állapotában a tabulátorkaraktereket  szimbólum 

jelöli a képernyőn. A tabulátorok jelöléseit és igazítási módjait lásd az előző kérdésben. 

A tabulátorütközők pontos beállítására a Formátum menü Tabulátorok parancsával 

megjeleníthető párbeszéd panelen van lehetőségünk. Először a Pozíció rovatban 

meghatározzuk, hogy a tabulátorütköző mekkora távolságra helyezkedjen el a bal margótól. 

Ezután az Igazítás csoportban kiválasztjuk a tabulátor típusát: Balra, Középre, Jobbra, 

Decimális vagy Vonal. 

A Kitöltés csoportban a tabuláláskor átugrott üres szakasz kitöltéséhez különféle 

jelölések közül választhatunk. A beállított jelölés nyomtatásban is megjelenik. A 

tabulátorütköző tulajdonságainak beállítása után kattintsunk a Felvétel gombra. Ezután az új 

tabulátorpozíció megjelenik a Pozíció rovat alatti listában. Az OK gombra kattintva 

elfogadjuk a beállításokat, aztán használhatjuk. 

Táblázatok. 

Táblázat – sorokból és oszlopokból álló rács 

Cella – sorok és oszlopok által kimetszett terület 

Oszlop – cellák egymás alatt 

Sor – cellák egymás mellett 

Új táblázat létrehozásához adjuk ki a Táblázat menü Beszúrás► Táblázat parancsát. 

Az új táblázat paramétereit a megjelenő párbeszéd panelen állíthatjuk be. 
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Használhatjuk még a Szokásos eszköztár Táblázat beszúrása  gombját is. Az 

oszlopok és sorok számának meghatározásához tartsuk az egér bal gombját lenyomva, 

miközben az egeret jobbra és lefelé húzzuk mindaddig, míg a kíván mennyiségű sor és oszlop 

kijelölésre nem kerül. A Táblázat beszúrása gomb használatakor az oszlopszélesség mindig 

automatikus lesz. 

Tudjuk azt, hogy a cellák között a TAB gombbal mozoghatunk. Ezért tabulátor 

használatához a cellákban a CTRL+TAB billentyűkombinációt használjuk. A tabulátor 

beállításai nem változnak attól, hogy táblázatban használjuk őket. 

Új sor beszúrásához jelöljük ki azt a sort, amely elé vagy után az új sort szeretnénk 

beszűrni. Ezután adjuk ki a Táblázat menü Beszúrás almenüjének Sorok alá vagy Sorok 

fölé parancsát. A Sorok fölé parancs helyett a Szokásos eszköztár Sorok beszúrása gombját 

is használhatjuk. 

Új oszlop beszúrásához jelöljük ki azt az oszlopot, amely elé vagy után az új oszlopot 

beszúrni kívánjuk, majd adjuk ki a Táblázat menü Beszúrás almenüjének Oszlopok balra 

vagy Oszlopok jobbra parancsát. Az Oszlopok balra parancs helyett a Szokásos eszköztár 

Oszlopok beszúrása gombját is használhatjuk. 

Sorok vagy oszlopok törléséhez kijelölésük után adjuk ki a Táblázat menü Törlés► 

Sorok parancsát vagy Törlés► Oszlopok parancsát. Ugyanezt az eredményt elérhetjük, ha a 

kijelölés után a BACKSPACE billentyű leütésével. Ha csak a cellák tartalmát szeretnénk 

törölni, a cellák kijelölése után üssük le a DELETE billentyűt. 

Az egyes cellákba írt szöveg vízszintes és függőleges elhelyezkedését a Táblázatok és 

szegélyek eszköztár Cellaigazítás gombjára kattintva megjelenő gombok segítségével 

határozhatjuk meg. Ugyanezt az eredményt elérhetjük az egér jobb gombjára kattintva 

megjelenő gyorsmenüben a Cellaigazítás menüt használva. A megjelenő gombok 

segítségével beállíthatjuk, hogy a cella tartalma hogyan helyezkedjen el a cellában (9 

lehetőség). 

Hasábok. 
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Dokumentumunk szövegét az újságokból ismert formátumhoz hasonlóan hasábokba 

tördelhetjük.  

Adjuk ki a Formátum menü Hasábok parancsát. 

A megjelenő párbeszéd panel Típus csoportjában előre beállított formátumok közül 

választhatunk, vagy a további beállítások segítségével egyéni hasábformátumot alakíthatunk 

ki. 

A Hasábok száma rovatban tetszőleges értéket állíthatunk be. A hasábok maximális 

száma a lapmérettől, valamint a jobb és bal oldali margók szélességétől függ. 

A Hasábok szélessége és térköze csoportban a Szélesség és Térköz rovatok 

segítségével a hasábok szélességét és a hasábok közötti távolságot állíthatjuk be. 

A Választóvonal jelölőnégyzet bekapcsolásával a hasábok közé választó vonalat 

húzhatunk. 

A Hatókör legördülő listában meghatározhatjuk, hogy a beállított formátumok a 

dokumentum mely részére vonatkozzanak. 

A hasábok számát a Szokásos eszköztár Hasábok gombja ( ) segítségével is 

beállíthatjuk. 

Töréspont. 

A dokumentum hasábformátum beállítása nélkül is szakaszokra bontható. Álljunk a 

dokumentumban arra a pontra, ahol egy szakasztörést szeretnénk létrehozni, és adjuk ki a 

Beszúrás menü Töréspont parancsát. A kapott párbeszéd panel Töréspont csoportban 

választhatunk Oldaltörést, Hasábtörést, Körbefuttatás-törést. A panel Szakasztörés 

csoportjában válasszuk ki az új szakasz kezdőpontját. 

Élőfej és élőláb. 

Élőfej vagy élőláb készítése előtt adjuk ki a Nézet menü Élőfej és élőláb parancsát. Az 

élőfejben és élőlábban a begépelt statikus szövegeken kívül automatikusan változó 

szövegelemeket, azaz mezőket is beszúrhatunk. Így készíthetünk pl. oldalszámozást vagy 

fejezetcímeket, szótáraknál oldalkezdő és záró címszavakat tartalmazó élőfejet vagy élőlábat 

is. A mezők beszúrása legegyszerűbben az Élőfej és élőláb eszköztár megfelelő gombjaira 

kattintva történhet. 

Oldalszámok. 

Ha dokumentumunkban oldalszámozást szeretnénk létrehozni, ezt a Beszúrás menü 

Oldalszámok parancsának használatával is megtehetjük. Az Elhelyezés legördülő listában 

választhatjuk ki az oldalszám függőleges helyét az oldalon. Az Igazítás legördülő lista 

segítségével az oldalszám vízszintes elhelyezkedését állíthatjuk be. Az Oldalszám az első 
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oldalon is opció kikapcsolásával elérhetjük, h a dokumentum első (cím) oldalára ne kerüljön 

oldalszám. A Formátum gombra kattintva a kezdő oldalszámot és a számformátumot 

állíthatjuk be. 

Rajz és grafika. 

Illusztrációkat készíthetünk a Word Rajzolás eszköztárának segítségével, de más 

programból származó képek átvételére és csatolt beillesztésére is lehetőségünk van. 

 

A Vonal, Nyíl, Téglalap és Ellipszis gombokkal kiválasztható rajzeszközökkel 

egyszerűbb geometriai alakzatokat rajzolhatunk. Vigyük az egeret a dokumentum tetszőleges 

pontjára, tartsuk az egér bal gombját lenyomva, és húzzuk az egeret valamilyen irányba, amíg 

a geometriai elem a kívánt méretű nem lesz. A SHIFT billentyű nyomva tartása közben 

szabályos négyszög és kör alakzatokat hozhatunk létre. A CTRL billentyű nyomva tartásakor, 

rajzolás közben, az alakzat az idom közepétől szimmetrikusan növekszik 

Néhány bonyolultabb alakzatot előre elkészített sémában az Alakzatok gombra 

kattintva megjeleníthető listából választhatjuk ki. Ezek méretei és iránya módosítható. 

A rajzelemek tulajdonságait a Kitöltőszín, Vonalszín, Vonaltípus, Szaggatási típus, 

Nyíl stílus, Árnyék stílusa és Térhatás stílusa gombokra kattintva állíthatjuk be. 

A Szövegdoboz gomb segítségével a többi szövegtől független, a lebegő rajzobjek-

tumokhoz hasonlóan kezelhető téglalapot hozhatunk létre, melybe szöveget írhatunk. 

A WordArt beszúrása gombra kattintva különleges formátumú szövegeket hozhatunk 

létre. A megjelenő panelen válasszunk egy tetszőleges stílust, majd kattintsunk az OK 

gombra. A következő párbeszéd panelen a megjelenítendő szöveget és annak formátumait 

állíthatjuk be. A szöveg begépelése és a formátumok beállítása után kattintsunk az OK 

gombra. Ezután a képernyőn megjelenik a WordArt objektum, és az eszköztára, aminek 

segítségével további formátumokat állíthatunk be, vagy megváltoztathatjuk az objektum 

stílusát. 

A Rajzolás eszköztár Objektumok kijelölése gombjának segítségével az első rajzelem 

kijelölése után a SHIFT billentyű nyomva tartása mellett további objektumokat jelölhetünk 

ki. Ezután kiadva a Rajz gomb Csoportba foglalás parancsát a kijelölt elemek 1 csoportot 

(objektumot) fognak alkotni. Itt parancsot találunk még Csoportbontásra és Újra-

csoportosításra. 

Alaphelyzetben a korábban készített rajzelemeket a később készített rajzelemek 

eltakarják. A takarás sorrendjét megváltoztathatjuk a Rajz gombbal megjeleníthető menü 
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Sorrend► Előrehozás vagy Hátraküldés parancsával. A szöveg és a rajzobjektumok 

takarását a Szöveg elé hozás és a Szöveg mögé küldés parancsok segítségével szabályozzuk. 

A rajz és képobjektumok szöveghez viszonyított helyzetét megadhatjuk a Rajz gomb A 

szöveg körbefuttatása parancsnál megjelenő lehetőségekkel. 

Tárgymutató és tartalomjegyzék. 

Tartalomjegyzéket a Vázlat nézetben kialakított dokumentumstruktúra vagy a 

dokumentumban alkalmazott saját stílusok alapján hozhatunk létre. A tartalomjegyzék 

beszúrásával egy tartalomjegyzékmezőt fogunk létrehozni, melyek tartalma a dokumentum 

módosítását követően bármikor frissíthető. 

Álljunk a dokumentumban arra a pontra, ahová a tartalomjegyzéket beszúrni szeretnénk, 

majd adjuk ki a Beszúrás menü Hivatkozás► Tárgymutató és tartalomjegyzék parancsát, 

majd a megjelenő párbeszéd panelen válasszuk a Tartalomjegyzék fület. 

      

 

A Formátumok listában kiválaszthatjuk a tartalomjegyzék külalakját. Az oldalszámok 

megjelenítését és igazítását az Oldalszámok megjelenítése és az Oldalszámok jobbra 

igazítva lehetőségek segítségével szabályozhatjuk. Jobbra igazított oldalszámok esetén a 

Kitöltő karakter legördülő listából kiválaszthatjuk a címsor és az oldalszám közötti terület 

kitöltésére használni kíván karaktert. 

Tárgymutató létrehozásával a dokumentumban szereplő fontos kifejezéseket gyűjthetjük 

ki betűrendben, felsorolva azok előfordulási helyeit is. Első lépés a tárgymutatóban szereplő 

szavak és kifejezések megjelölése. Ehhez jelöljük ki a megfelelő szövegrészt, majd adjuk ki a 

Beszúrás menü Hivatkozás► Tárgymutató és tartalomjegyzék parancsát. A megjelenő 

párbeszéd panel Tárgymutató fülén válasszuk a Jelölés gombot. Ekkor megjelenik a 
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képernyőn a Tárgymutató-bejegyzés megadása párbeszéd panel. Ezt a párbeszéd panelt az 

ALT+SHIFT+X billentyűkombináció leütésével is megjeleníthetjük. 

A megjelenő párbeszéd panel Főbejegyzés rovatában a kijelölt szövegrész található, 

melyet tetszőlegesen módosíthatunk. A Tárgymutató csoportban lehetőségünk van 

albejegyzés megadására is. A Beállítások csoportban kereszthivatkozást, vagy speciális 

oldalbeállítást adhatunk meg. Kereszthivatkozást akkor adunk meg, ha egy adott kifejezés 

másik kifejezéshez kapcsolódik a tárgymutatóban. 

Az Aktuális oldal rádiógomb bekapcsolásával az összes olyan oldalt felsorolja a 

tárgymutató, ahol a kifejezést megjelöljük. 
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17. Táblázatkezelés. Alapfogalmak 

A táblázatkezelő egy olyan számítógépes program, amellyel egy táblázatban tarolt 

adatokon műveletek végezhetők. A táblázat sorokból és oszlopokból áll, egy sor és egy 

oszlop metszete egy cellát határoz meg. A cellában értek vagy kifejezés állhat, amelynek az 

értéke más cellák értékeitől és/vagy külső értékektől (dátum stb.) függ. 

A táblázatkezelő programok (Microsoft Excel, Borland Quattro Pro, Lotus 1-2-3 stb.) nemcsak 

matematikai, hanem logikai, szöveges és statisztikai műveleteket is képesek a cellákon végrehajtani, 

bennük felhasználói függvények is definiálhatók, összetett feladatok megoldására is alkalmasak. A 

táblázatkezelő programokkal az adatok (eredmények) grafikusan is szemléltethetők. 

Az EXCEL munkaablak részei: 

 

Munkafüzetnek nevezzük az Excel használata során létrehozott állományokat. A cella 

az adattárolásra szolgáló legkisebb egység a munkalapon belül. A munkalap cellák sorozata. 

Minden cellának saját címe van (például D5). Ez a cím mutatja, melyik sorban (5) és 

oszlopban (D) helyezkedik el a cella. Az oszlopokat legfelül jelölik meg betűkkel 

(oszlopazonosítók), a sorokat a lap bal szélén, számokkal (sorazonosítók). Mindegyik 

munkalapon alapértelmezés szerint 256 oszlop van és 65536 sor, azaz több mint 4 millió 

cella. A "kiszemelt" cellát azzal választjuk ki, hogy rákattintunk az egérrel. Amit ezek után 

begépelünk, az ebbe a cellába fog kerülni. Egy-egy munkafüzet alapértelmezésben 3 üres 

munkalapból áll. Bár elsőre a Munka1 nevű munkalap jelenik meg, a képernyő alján levő 

munkalapfülek segítségével többet is elérhetünk. A munkalapoknak és tartalmuknak is tetszés 

szerint nevet adhatunk, valamint új munkafüzetet is nyithatunk. 
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A Word ablakához képest vannak különbségek az EXCEL munkaablakon, melyek 

megkönnyítik a program használatát. Ezek a következők: 

 

SZOKÁSOS eszköztárban: 

 

— AutoSzum: az aktív cella feletti oszlopokat, vagy az aktív cellától balra álló cellák 

tartalmát összeadja. Legördítve a listában találhatunk még egyszerűbb függvényeket, 

vagy választhatjuk a További függvények parancsát, mellyel további függvényeket 

hívhatunk meg. 

— Növekvő rendezés: amellyel ABC sorrendbe rendezhető az aktív cella oszlopa 

— Csökkenő rendezés: hasonló a funkciója, mint a növekvő rendezés ikonnak, annyi a 

különbség, hogy fordított irányban rendez 

— Diagram Varázsló: elindítja a Diagram Varázslót, amely végigvezet minket egy 

beágyazott diagram készítésének folyamatán, a munkalapon vagy egy létező diagram 

módosításán 

 

 

FORMÁZÁS eszköztárban: 

 

— Cellaegyesítés: két vagy több egymás melletti kijelölt cellát egyetlen cellává egyesít 

— Pénznem: a kijelölt cellákra a helyi pénznemformátumot érvényesíti 

— Százalék: a kijelölt cellákra a Százalék stílust érvényesíti 

— Ezres csoport: a kijelölt cellákra az Ezres csoport stílust érvényesíti 

— Tizedeshelyek növelése: a kijelölt cellákban növeli a tizedesvessző után megjelenített 

tizedesek számát 

— Tizedeshelyek csökkentése: a kijelölt cellákban csökkenti a tizedesvessző után 

megjelenített tizedesek számát 

— Szegély: szegéllyel látja el a kijelölt cellát vagy tartományt. Újabb szegélytípus 

meghatározásához, kattintsunk a gomb melletti nyílra, és válasszunk egy 

szegélystílust a kínálatból. 

Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül különféle számításokat is végezhetünk. 

Ezeket a műveleteket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képeltek mindig = 

egyenlőségjellel kezdődnek. 
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Alapműveletek: összeadás (+), kivonás ( – ), szorzás (*), osztás (/), hatványozás (^). A 

hatványozás műveleti jelet alap^hatványkitevő formában kell megadni (pl: =2^3). 

A képletek eredményének kiszámításánál az Excel figyelembe veszi a matematikából 

ismert művelet-végrehajtási szabályokat. Ilyen például a balról jobbra szabály, a művelet 

prioritására vonatkozó szabály, valamint a zárójelezés szabálya. 

A képletekben a konstans számokon kívül más cellák tartalmát is felhasználhatjuk. Az 

egyes cellákra azok koordinátáinak megadásával hivatkozhatunk. A hivatkozás során 

először az oszlop betűjét, majd a sor számát kell megadnunk. Ha megváltoztatjuk egy olyan 

cella tartalmát, melyre egy képletben hivatkoztunk, az Excel a képletet automatikusan 

újraszámolja. Amikor a képlet írása közben szeretnénk egy cellára hivatkozni, kattintsunk a 

megfelelő cellára, melyek koordinátája megjelenik a képletben. Hivatkozástípusok: 

 

Cellaformázás. 

A kijelölt cellákon végezhetünk formázásokat a Formátum menü Cellák… parancsával. 

A megjelenő Cellák formázása párbeszéd panel segítségével állíthatunk be a Szám fülön 

számformátumot (akár egyénit is); Igazítás fül segítségével igazíthatjuk és forgathatjuk a 

cellában lévő szöveget; a Betűtípus, Szegély és Mintázat füleken a megszokott beállításokat 

végezhetjük; a Védelem fül segítségével pedig cellánként megadható, hogy a védelem 

(zárolás) bekapcsolása után szerkeszthető legyen-e . 

Hibaértékek. 

Képleteink eredményét esetenként nem tudja az Excel kiszámítani. Ilyenkor hibaértéket 

ad eredményül. A hibaérték mindig egy # kettőskereszttel kezdődő, csupa nagybetűvel írt 

szöveges információ. 

#ÉRTÉK! — Numerikus értéket igénylő számítási szöveges értéket írunk be, vagy 

szöveges értéket tartalmazó cellára hivatkoztunk. 

#ZÉRÓOSZTÓ! — Nullával való osztást végzünk. A hibát okozhatja az is, hogy 

osztóként nulla értéket tartalmazó vagy üres cellát adtunk meg. 

#NÉV? — A képletben használt cellahivatkozást, függvényt vagy nevet nem ismeri fel a 

program. Ennek oka lehet gépelési hiba, vagy az, hogy a korábban definiált nevet töröltük. 
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#HIV! — A képlet érvénytelen cellahivatkozást tartalmaz. Akkor fordulhat elő, ha 

cellák másolása, áthelyezése vagy törlése után az Excel a képletben szereplő 

cellahivatkozásokat nem tudja helyesen kijavítani. Ilyen hibát kapunk például, ha töröltünk 

egy oszlopot, melynek valamely cellájára egy képletben hivatkoztunk. 

#SZÁM! — Többek között akkor kaphatunk ilyen hibaértéket, ha képletünk eredménye 

túl nagy vagy túl kicsi szám, amit az Excel már nem tud kezelni. Az Excel -1*10307 és 10307 

közötti számértékek kezelésére képes. 

 

A függvények két fő részből állnak: a függvény nevéből és a bemenő adatok (argumen-

tumok) listájából. Több argumentum esetén az egyes elemeket pontosvesszővel kell 

elválasztanunk egymástól. 

Egy felhasználó a mindennapi munkája során leggyakrabban az alábbi függvényeket 

használja: 

 

Ezeket a függvényeket elérhetjük az AutoSzum ikon listájából. A lista További 

függvények parancsával vagy a  Függvény beszúrása gomb segítségével jóval 

összetettebb műveletek elvégzésére alkalmas függvényeket is kiválaszthatunk. (Lásd 18. 

kérdés) 

A táblázatok adatait diagramok segítségével szemléletesebbé tehetjük. Diagram készíté-

sére legalkalmasabb egy homogén számadatokat tartalmazó táblázat. Ha a táblázat első sora 

és oszlopa az adatok megnevezését tartalmazza, ezeket az információkat felhasználhatjuk a 

diagram feliratozásához. Az Excel számos diagramtípust tartalmaz különböző típusú 

számadatok igényeinek megfelelő ábrázolására. (Lásd 18. kérdés) 

 

Nagyméretű adatbázisok esetén kimutatások készítésével a részösszegeknél jóval 

áttekinthetőbb összesítő táblázatokat készíthetünk. Kimutatás készítéséhez álljunk a 

cellakurzorral az adatbázis bármely kitöltött cellájába, és adjuk ki az Adatok menü 

Kimutatás vagy kimutatásdiagram parancsát. Ezután a megjelenő Kimutatás varázsló 

párbeszéd panel segítségével négy egyszerű lépésben készíthetjük el a kimutatást. A Tovább 

gombra kattintás után az adatbázis helyét adhatjuk meg. Egyaránt használhatunk 
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cellatartomány-hivatkozást vagy egy korábban megadott nevet. A harmadik lépésben 

meghatározhatjuk, hogy a kimutatást hol szeretnénk elhelyezni: Új munkalapon vagy Létező 

munkalapon. 

Az adatbázisban lehetőség van bizonyos szempontoknak megfelelő rekordok 

kikeresésére. Ez az adatbeviteli űrlap segítségével vagy az Excel AutoSzürö funkciója 

segítségével is megoldható. Az Adatok menü Űrlap parancsával megjeleníthető párbeszéd 

panelen a rekordok bevitelén és módosításán kívül a rekordok szűrésére is lehetőségünk van. 

A szűrőfeltételek beállításához kattintsunk a Szűrő gombra, majd gépeljük be azokat a 

megfelelő rovatokba. Ha az aktuális adatbázisra vonatkozóan már adtunk meg szűrő-

feltételeket, azok megjelennek a megfelelő rovatokban. 

Az AutoSzűrő üzemmód bekapcsolásához álljunk az adatbázis egy kitöltött cellájában, 

majd adjuk ki az Adatok menü Szűrő► AutoSzűrő parancsát. Ezután a mezőnevek mellett 

legördülő lista gombok jelennek meg, ami segítségével valamely egyedi adat kiválasztásának 

hatására az Excel kigyűjti az adatbázis azon rekordjait, amelyek az adott elemet tartalmazzák. 

Több oszlopra beállított szűrőfeltételeket a legegyszerűbben az Adatok menü Szűrő► 

Minden látszik parancsával törölhetjük. Irányított szűréshez álljunk a cellakurzorral az 

adatbázis bármely cellájába, majd adjuk ki az Adatok menü Szűrő► Irányított szűrő 

parancsát. A szűréshez szükséges beállításokat a megjelenő párbeszéd panelen állíthatjuk be. 

Az Excel részösszegeket és összegeket tud számolni a munkalapbeli adatok egyes 

részeire. Például egy három termékkategória értékesítési adatait tartalmazó munkalapon előbb 

kategóriák szerint rendezheti a termékeket, majd az összes adatot tartalmazó cellát kijelölve 

megnyithatja a Részösszegek párbeszédpanelt (az Adatok menü Részösszegek parancsával). 

         

A Részösszegek párbeszédpanelen megadhatja, melyik oszlop szerint szeretne 
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részösszegeket számolni (például a Hét nevű oszlopban előforduló értékek minden egyes 

változásánál), továbbá kijelölheti a végrehajtandó összegző műveletet és az összegzendő 

értékeket tartalmazó oszlopot vagy oszlopokat. 

Az Excel a részösszegek számításában részt vevő sorok alapján csoportokat is létrehoz. 

Ez a csoportosítás a részösszegek létrehozására használt feltételek alapján tagolja a 

munkalapot. Minden bútor ugyanabban a csoportban szerepel, a szerszámok egy másik 

csoportban találhatók, és így tovább. A munkalap bal oldalán elhelyezkedő tagolási 

szakaszban található vezérlőkkel az egyes sorcsoportokat elrejtheti és megjelenítheti. 

A tagolási szakaszban háromféle vezérlő fordul elő: 

 Részletek elrejtésére szolgáló gombok: Ha egy csoport sorai láthatók, a csoport 

mellett a Részletek elrejtése gomb  jelenik meg. 

 Részletek megjelenítésére szolgáló gombok: Amikor elrejt egy sorcsoportot, a 

mellette lévő gomb a Részletek megjelenítése gombra  változik. A Részletek 

megjelenítése gombra kattintva ismét megjelennek a csoport sorai a munkalapon. 

 Szintgombok: A számozott szintgombok  mindegyike a munkalap egy 

vázlatszintjét jelképezi – egy szintgombra kattintva elrejtheti a gombhoz tartozó szint 

alatti összes szint részleteit. 

A következő táblázat az előző ábrán szereplő három vázlatszintet nevezi meg. 

Szint Ismertetés 

1 A főösszeg 

2 Az egyes csoportok részösszegei 

3 A munkalap egyes sorai  
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18. Függvények, Diagramok használata az Excelben 

A leggyakrabban használt függvényekről és az AutoSzum gombról már beszéltünk az 

előző kérdésben. Tekintsük bővebben a függvényeket. 

Az  Függvény beszúrása gomb használatakor megjelenő párbeszéd panel 

segítségével a függvény kategóriák közül könnyedén kiválaszthatjuk a számunkra 

szükségeset. Használhatjuk ugyanakkor a Mind vagy az A legutóbb használt kategóriákat is. 

Statisztikai függvények. 

DARAB(tartomány) – a tartomány területen található numerikus értékű cellák 

mennyiségét adja eredményül. 

DARAB2(tartomány) – a tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja 

eredményül. 

DARABTELI(tartomány;kritérium) – a tartomány területen található kritérium 

feltételnek megfelelő cellák mennyiségét adja eredményül. 

KICSI(tartomány;k) – a tartomány területen található k. legkisebb számértéket adja 

eredményül. 

NAGY(tartomány;k) – a tartomány területen található k. legnagyobb számértéket adja 

eredményül. 

Matematikai és trigonometriai függvények. 

ABS(szám), GYÖK(szám), HATVÁNY(szám;hatvány), SZUM(tartomány), 

SZORZAT(tartomány),  

SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg_tartomány) – a tartomány azon számértékeinek 

összegét adja meg eredményül, amelyek eleget tesznek a kritérium feltételnek. Amennyiben 

az összeg_tartomány-t is megadjuk, a tartomány terület helyett az összeg_tartomány 

megfelelő celláit összesíti a függvény. 

INT(szám) – a szám érték legközelebbi egészre lefelé kerekített értékét adja eredményül 

KEREK(szám;számjegyek) – a szám érték számjegyek számú tizedesre kerekített értékét 

adja meg eredményül. 

CSONK(szám;számjegyek) – a szám érték számjegyek számú tizedesig tartó értékét adja 

eredményül. 

Logikai függvények. 

ÉS(állítás1;állítás2;…), VAGY(állítás1;állítás2;…), NEM(állítás) 
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HA(állítás;igaz_érték;hamis_érték) – az állítás igazságtartalmától függően az 

igaz_érték vagy a hamis_érték argumentum értéket adja eredményül. Ha a hamis_érték-et 

nem adjuk meg, helyette a HAMIS logikai értéket adja eredményül a függvény. 

Dátumfüggvények. 

DÁTUM(év;hónap;nap), MA(), MOST(), NAP(dátumérték) 

Mátrixfüggvények. 

INDEX(tartomány;sor;oszlop) – a tartomány terület sor sorának oszlop oszlopában 

található cella értékét adja eredményül. A sor vagy oszlop argumentumok egyike elhagyható, 

de legalább az egyiket kötelező megadnunk. 

FKERES(keresett_érték;tartomány;oszlop;közelítés) – a függvény a tartomány terület 

első oszlopában keresi a megadott keresett_érték-et, vagy a legnagyobb, a keresett_érték-et 

meg nem haladó értéket tartalmazó sort. Keresett_érték-ként megadhatunk cellahivatkozást 

vagy egy konkrét értéket. 

HOL.VAL(keresett_érték;keresési_tartomány;közelítési_mód) – megkeresi a keresett_ 

érték-et a megadott keresési_tartomány-ban, és a keresett_érték keresési_tartomány-on belüli 

sorszámát adja eredményül. A közelítési_mód lehetséges értékei a következők: 

 

ÖSSZEFŰZ(szöveg1;szöveg2;…) – a függvény az argumentumként megadott szöveg-

eket egyetlen szöveggé összefűzve adja eredményül. A szöveg érték helyett tetszőleges más 

adattípust, például számértéket is megadhatunk. 

Pénzügyi függvények. 

RÉSZLET(ráta;időszakok_száma;mai_érték;jövőbeli_érték;típus) – egy törlesztési 

idő-szakra vonatkozó törlesztésrészletet számítja ki, állandó összegű törlesztőrészletek és 

kamatláb esetén. 

RÁTA(időszakok_száma;részlet;mai_érték;jövőbeli_érték;típus;becslés) – egy felvett 

hitelösszeg után fizetett részletek, valamint a futamidő alapján kiszámítja a kamatrátát. 

Beágyazott függvények. 

Összetett - kettő vagy több lépésből álló - feladatsorokat egy lépésben is megoldhatunk a 

függvények egymásba ágyazásával. Ebben az esetben egy függvény argumentumaként egy 
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másik függvényt adunk meg. Az Excel a műveletsort a belső függvénytől kifelé haladva 

hajtja végre. 

A függvények beírásához használjuk a Függvény beszúrása parancsot. A megjelenő 

panelen válasszuk a külső függvényt, majd töltsük ki azokat a mezőket, melyek nem fognak 

más függvényt tartalmazni. Álljunk a kurzorral arra a mezőre, melybe egy másik függvényt 

kell beágyaznunk. Ezután nyissuk le a Függvény legördülő listát, és válasszuk ki a beágyazni 

kívánt függvényt. A művelet befejezéséhet kattintsunk a KÉSZ gombra. 

 

A függvényeket többszörösen is egymásba lehet ágyazni. Néhány példa a beágyazott 

függvényekre: MIN(FKERES()), MAX(FKERES()), HA(ÉS(FKERES())), 

HA(HA(ÁTLAG())) 

Diagramok. 

Az Excel számos diagramtípust tartalmaz a különböző típusú számadatok igényeinknek 

megfelelő ábrázolására. 

Az alábbiakban az egyes diagramtípusok jellemzőit foglaltuk össze. 

Az Oszlop és a Sáv diagram a legtöbb adattípus ábrázolására alkalmas. Ezeknek a 

diagramtípusoknak a segítségével az adatokat összehasonlító jelleggel egymás mellé vagy 

összegzésképpen egymásra tehetjük, illetve százalékos megoszlást is ábrázolhatunk. 

A Grafikon diagramon az adatsorokat pontokkal és vonalakkal ábrázoljuk. 

A Kör diagram egy adatsor - egy sor vagy egy oszlop - elemei százalékos 

megoszlásának ábrázolására alkalmas. Több adatsor elemeinek megoszlását Perec diagram 

használatával ábrázolhatjuk. 

A Pont diagram segítségével adatpárokat ábrázolhatunk. Az első adatsor az értékek X 

tengelyen való elhelyezkedését határozza meg, a további adatsorok pedig az X értékekhez 

tartozó Y koordinátákat. 

A Terület diagram az adatsorokat a vonaldiagram és a tengelyek által közrefogott 

területtel ábrázolja. Az adatok összesítésének vagy százalékos megoszlásának ábrázolására 

alkalmas. 
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A Sugár diagram több adatsor összesített értékeinek összehasonlítására alkalmas. Az 

adatsorok egyes értékei a középpontból kiinduló értéktengelyeken kerülnek ábrázolásra. Az 

azonos adatsorokhoz tartozó értékeket vonalakkal köti össze. A legnagyobb területet elfoglaló 

adatsorok képviselik a legnagyobb értékeket. 

A Felület diagram két adatcsoport optimális kombinációjának meghatározására 

használható. Az adatsorok értékei térben egymás mögé helyezve vannak ábrázolva. Az 

adatpontokat rácsvonal köti össze. A színek ebben az esetben nem az adatsorokat, hanem az 

azonos értéktartományokat jelölik. 

A Buborék diagram a Pont diagram egy fajtája. 

A Henger, Kúp és Piramis diagramok az Oszlop és Sáv diagramok látványos három-

dimenziós változatai. 

Diagram létrehozása. 

Egy diagram létrehozását célszerű az ábrázolandó adatok kijelölésével kezdeni. 

Előfordulhat, hogy egy diagram készítéséhez nem összefüggő tartományok kijelölésére van 

szükség. Ebben az esetben figyeljünk arra, hogy minden adatnak legyen párja. 

Ezek után adjuk ki a Beszúrás menü Diagram parancsát, vagy kattintsunk a Szokásos 

eszköztár Diagram varázsló ( ) gombjára. A megjelenő Diagram varázsló párbeszéd 

panelen négy lépésben állíthatjuk be a diagram tulajdonságait. Az első lépés a diagram 

típusának kiválasztása. A panel bal oldali listájából a diagram típusát, majd a jobb oldali 

variációk közül a megfelelő altípust választjuk ki. A diagram típusának kiválasztása után 

kattintsunk a Tovább gombra. A második lépésben a diagramon ábrázolt adatokkal 

kapcsolatos beállításokat pontosítjuk. 

           

Az Adattartomány fül Tartomány rovatban szükség szerint módosíthatjuk a diagram 

alapjául szolgáló tartományt. Az adatsorok rádiógombjainak segítségével meghatározhatjuk, 

hogy az Excel a táblázat sorainak vagy oszlopainak tartalmát tekintse összetartozó adatoknak. 

Az Adatsor fülön az adatsorok nevét és tartományát módosíthatjuk. 
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Az Adatsorok csoport listájában a diagramon szereplő adatsorok nevét találjuk. 

Lehetőségünk van az Adatsorok listát további adatsorokkal bővíteni, illetve a meglévő 

adatsorokat törölni anélkül, hogy a munkalap adatait módosítanánk. A lista új adatsorral 

történő bővítését a Hozzáadás gombra kattintva kezdeményezhetjük. Egy adatsor 

eltávolításához használjuk az Eltávolítás gombot. 

A Név mezőben úgy módosíthatjuk az adatsorok nevét, hogy a módosítás nincs hatással 

a munkalapon szereplő szövegre. 

Az Értékek mezőben a kijelölt adatsor értékeit tartalmazó cellahivatkozások 

szerepelnek. Itt adhatjuk meg az új adatsorokhoz tartozó értékeket is. 

A kategóriatengely (X) feliratai mezőben a kategóriatengely feliratát módosíthatjuk. 

Folytatáshoz kattintsunk a Tovább gombra. 

A harmadik lépésben a diagram megjelenítéséhez kapcsolódó további információkat 

adhatunk meg. A beállítások után kattintsunk a Tovább gombra. 

    

Az utolsó lépésben kiválasztjuk, hogy a diagram valamely munkalapon belül beágyazott 

objektumként vagy önállóan, egy új, ún. diagramlapon jelenjen meg. A diagram megjeleníté-

séhez kattintsunk a Befejezés gombra. 
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19. Grafika, Prezentáció 

A prezentáció bemutató készítés órák vagy mondanivaló szemléltetéséhez. 

Megtanításakor 4 alapvető módot kell elmondani: 

► Diaminta 

A Nézet menü Minta almenüjének Diaminta parancsára kattintva érjük el. Diaminta 

nézetben a diák és a diákon szereplő összes objektum egyéni formátumait és elrendezését 

határozhatjuk meg, továbbá tetszőleges grafikus elemeket – például emblémákat, logókat – 

szúrhatunk be a diára. 

A Diaminta nézetben egyes, a mintadiákra vonatkozó műveleteket a Diaminta nézet 

eszköztár segítségével végezhetjük el. 

 

A Diaminta nézet eszköztár Új diaminta beszúrása gombja segítségével tetszőleges 

számú újabb diamintát hozhatunk létre. Az Új címminta beillesztése gomb használatával az 

aktuális diamintához egy hozzá kapcsolódó címmintát hozhatunk létre. Minden diamintához 

csak egy címminta készíthető. A Minta törlése gombbal az aktuális cím- vagy diamintát 

törölhetjük. Címminta törlése esetén a hozzá tartozó diaminta nem kerül törlésre, míg egy 

diaminta törlése egyben a hozzá tartozó címminta törlését is jelenti. 

A Minta nézetből a Diaminta nézet eszköztár Minta nézet bezárása gombjával 

léphetünk ki. 

► Egyéni háttér 

A háttér beállításához használjuk a Formátum menü Egyéni háttér parancsát. A háttér 

kitöltése csoport legördülő listájának segítségével tetszőleges háttérszínt vagy kitöltőmintát 

állíthatunk be. Az Elrejti a minta háttérgrafikáit kijelölőnégyzet bekapcsolásával 

elrejthetjük a dia alapjául szolgáló sablonban szereplő háttérgrafikát. 

Az Egyéni háttér panel A háttér kitöltése csoportjának legördülő listájában található 

Kitöltési effektusok listaelem kiválasztása után megjelenő párbeszéd panelen speciális 

kitöltőmintázatokat rendelhetünk a dia hátteréhez. A Kitöltési effektusok panel Kép fülén 

lehetőségünk van a diaháttereként tetszőleges képet beállítani. 

► Animáció 

A diákon található elemeket egyesével is megjeleníthetjük animációs hatások 

beállításával. Animációnak nevezzük a diák egyes elemeinek lejátszás során történő 
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mozgatását, illetve fokozatos megjelenítését. Animációt legegyszerűbben a Diarendező 

nézetben előre definiált animációs sémák használatával rendelhetünk a diákhoz. Az animációs 

hatást a Diatervezés munkaablak Animációs sémák hivatkozására kattintva megjelenő 

listából választhatjuk ki. Ezt a listát legegyszerűbben a Diavetítés menü vagy a gyorsmenü 

Animálási sémák parancsával jeleníthetjük meg. 

A PowerPointban lehetőségünk van a diák egy-egy eleméhez a többitől eltérő, 

testreszabott animációs hatást rendelni, illetve az elemek animálásának sorrendjét 

meghatározni. Ezt nevezzük egyéni animációnak. Egyéni animáció beállítására a Normál 

megjelenítés nézetben van lehetőségünk. Egy dia egy vagy több kijelölt eleméhez - azok 

kijelölése után - az Egyéni animáció munkaablakban rendelhetünk animációs hatást. Az 

Egyéni animáció munkaablak megjelenítéséhez kattintsunk a Diavetítés menü vagy a 

gyorsmenü Egyéni animáció parancsára. Az elem megjelenésekor alkalmazott hatásokat a 

Hatás hozzáadása gomb lenyíló menüjéből választhatjuk ki. A Megjelenés, Kiemelés és 

Eltűnés almenük parancsai segítségével az elemek megjelenítéséhez, kiemeléséhez, illetve 

eltűnéséhez használt effektusokat állíthatunk be. Az Útvonalak almenü parancsai 

segítségével az objektumot egy előre meghatározott útvonalon mozgathatjuk. A További 

effektusok parancs segítségével megjeleníthető párbeszéd panelen további animációs hatások 

közül választhatunk. 

► Áttűnés 

Az áttűnés a diaváltás során az egyik diaképből a másik diaképbe való átmenet. 

Áttűnéseket legegyszerűbben a Diarendező nézetben állíthatunk be. A kijelölt diák 

megjelenésekor alkalmazandó hatást az Áttűnés munkaablakban, az Alkalmazás a kijelölt 

diákra listában választhatjuk ki. Az Áttűnés munkaablak a Diavetítés menü Áttűnés 

parancsával vagy a munkaablak lenyíló menüjének segítségével jeleníthető meg. 

Az áttűnés sebességét a Sebesség listában a Lassú, Közepes vagy Gyors opciók 

valamelyikének kiválasztásával szabályozhatjuk. A Kattintásra jelölőnégyzet bekapcsolt 

állapotában a felhasználó bármikor a következő diára léphet. Az Automatikus jelölőnégyzet 

bekapcsolt állapota esetén a PowerPoint a megadott idő elteltével automatikusan átvált a 

következő diára. Ha az egyik diára beállított áttűnést az összes többi diakép váltásnál is 

alkalmazni szeretnénk, akkor kattintsunk az Alkalmazás az összes diára gombra. A beállított 

áttűnési módot a Lejátszás gombra kattintva tekinthetjük meg. 

Két plusz funkcionális mód: sablonok használata és diagramm varázsló. 

Említésre méltók a nézetek: 

 Szerkesztő 
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 Diarendező 

 Jegyzet 

 Bemutató 

Rajzolásnál már a Wordben eddig megismert dolgokat használjuk: alakzatok, vonalak, 

színek. Különösen figyelni kell a műveletekre: csoportosítás, csoportbontás, alakzatok 

tükrözése, egymáshoz igazítása. Szöveg beírása kizárólag szövegdobozokban történik. 

Figyelmet kell fordítani a beágyazott tartalmak elhelyezésére: diagram (beépített), excel 

(tábla, excel diagram), tábla. 

Bonyolultabb táblázatok esetén érdemes a beágyazott Word-öt tartalmazó táblázatot 

használni. Akkor nem romlik el a formázás. 

Diaelrendezés segítségével lehet előre meghatározott diasablonokat használni: cím és 

szöveg, cím és táblázat, cím és kép, stb. 

Egyéb beállításoknál: 

 Diavetítés → egyéni diasorok létrehozása; 

 Mutatók, hiperhivatkozások alkalmazása, vetítési beállítások; 

 Diavetítés → színsémák, tervező sablonok (be lehet tallózni és a diát ki lehet 

menteni sablonként), animációs sémák 

 Diavetítés → dia elrejtése 

 



 66 

20. Hálózati alapfogalmak, Internet. 

Egy klasszikus hálózat legalább egy központi számítógépből, azaz szerverből és a 

hozzá kapcsolódó munkaállomásokból áll.  

A szerver funkciója a hálózatom lévő számítógépek kiszolgálása. Ez magába foglalja 

az adatok központi tárolását egyéni vagy közös felhasználás céljából, továbbá különféle 

szolgáltatások nyújtását a hálózati felhasználók számára. A számítógépes hálózatra 

csatlakozott minden számítógépet munkaállomásnak nevezzük. A munkaállomás lehet a 

hagyományos értelemben vett személyi számítógép vagy úgynevezett terminál. A terminál 

általában olyan képernyőből és billentyűzetből álló eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a 

számítógép hálózat központi számítógépével kommunikáljunk.  

Példák: 

Mail server – levelezéshez, FTP fájlok tárolására. 

Webserver – honlapok tárolására 

Hálózatok méretei: 

Helyi hálózat (LAN) – általában egy iroda vagy épület falain belül helyezkednek el, 

esetleg néhány egymáshoz közeli épületet kötik össze.  

Városi hálózatok (MAN) – általában egy település határain belül működnek. Ilyen 

például egy kábeltévés hálózat.  

Kiterjedt hálózat (WAN) – túlnyúlnak egy település határain, egy országra, egy 

kontinensre vagy akár az egész világra kiterjedhetnek. Ilyen hálózat az Internet.  

Hálózati topológiák. 

A számítógép fizikai összeköttetésének rendszerét hálózati topológiának nevezzük. 

LAN hálózat kiépítésekor többféle kábelezési mód közül választhatunk. Topológiák típusai:  

 

Síntopológia esetén a számítógépek a számítógépek összeköttetése sorosan, egyetlen 

kábel segítségével történik. A rendszer a karácsonyfaizzókhoz hasonlóan működik, 

kábelszakadáskor az egész hálózat működésképtelenné válik.  
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A csillagtopológiás hálózatban minden számítógép külön kábellel csatlakozik a 

kiszolgáló géphez. Ez a hálózati rendszer a síntopológiánál jóval üzembiztosabb, bár drágább 

megoldás. Egy esetleges kábelszakadás csak egyetlen gép leállását vonja maga után.  

 

A gyűrű topológia a síntopológiához hasonló módon működik, de a kábel megszakítás 

nélkül körbe van kötve.  

 

A fatopológia nem más, mint a csillag- és a síntopológiák kombinációja. A szerver 

általában több közvetítő számítógéppel áll közvetlen kapcsolatban, a kliensek pedig ezekhez a 

közvetítő gépeken keresztül kommunikálnak a szerverrel és egymással. A fatopológia 

jellegzetessége, hogy minden számítógép egy és csakis egy útvonalon érhető el. A 

fatopológia hálózat bármely pontján bekövetkezett hálózati hiba az érintett hálózatrészhez 

kapcsolódó alhálózatokat is megbénítja. Egy hálózaton belül a számítógépek különféle 

módokon kapcsolódhatnak egymáshoz. 

A pont-pont kapcsolatú hálózatban egy számítógép egy másikkal közvetlen 

összeköttetésben áll. 

Az üzenetszórás hálózatban valamennyi számítógép egyetlen adatátviteli csatornára 

csatlakozik.  

Hálózati modellek: 

A kliens szerver- modell két számítógépes program közötti kapcsolatot ír le, ahol az 

egyik program valamilyen szolgáltatást kér a másiktól, amely eleget tesz a kérésnek. A 
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szolgáltatást kérő programot kliensnek nevezzük, azt a programot pedig, amelyik a 

szolgáltatást nyújtja szervernek.  

A host – terminal modell két általában telefonvonalon keresztül összeköttetésben lévő 

számítógép közötti kapcsolatot ír le.  

A peer to peer modell lényege, hogy a hálózaton egyenrangú gépek alkotják. 

Mindenki szerver és munkaállomás egyszerre, az egyes perifériák minden felhasználó 

számára hozzáférhetőek, az adatok több helyen tárolhatóak.  

Hálózati protokoll: 

A protokoll a hálózati kommunikációt leíró szabályok rendszere. A legelterjedtebb 

hálózati protokoll, melyet kiterjedt hálózatok esetében használhatunk a TCP/IP. Az átviteli 

ellenőrző protokoll/internet protokoll az internet szabványosított, leggyakrabban használt 

kommunikációs protokolljainak az összessége.  

Az internet alkalmazási protokoll közé soroljuk még az SMTP és POP3 levelezési 

protokoll, csakúgy, mint az FTP adatelhívásra valamint a http web böngészésre használt 

protokoll. További protokoll az IPX/SPX és a NetBEUI.  

Internet 

Az internet az egész világot behálózó számítógép hálózat. A 60-as években az 

Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki és ARPANetnek 

kereszteltették. Ennek az úgynevezett csomagkapcsolt-elven működő hálózati technológiának 

a létrehozásával nagy előnyhöz jutottak a korábbi, csak közvetlen fizikai kapcsolat esetén 

működő hálózati rendszerekkel szemben. Egy ilyen elven működő hálózaton két egymással 

kommunikáló számítógépnek nem szükséges közvetlen fizikai kapcsolatban lennie 

egymással. A gépek közötti kommunikáció kisméretű adatcsomagok formájában valósul meg. 

Ha az egyik számítógép valamilyen oknál fogva működésképtelenné válik az adatcsomagok 

egy másik útvonalon haladnak tovább.  

Az internetre kötött számítógépek mindegyike rendelkezik egyedi azonosítóval, 

úgynevezett IP címmel. Az IP cím négy, egymástól ponttal elválasztott, 8 bites számból áll. 

Mivel az interneten több százezer, állandóan elérhető szerver működik, ezek csupán IP 

címmel történő azonosítása. Az interneten történő könnyebb eligazodás érdekében 

fejlesztették ki az úgynevezett DNS szolgáltatást. A segítségével nevükön szólíthatjuk az 

internetre kötött szerverekre.  

Extranet- nem nyilvános belső hálózat internetszabályokat. 

Intranet- helyi hálózaton az internet szabályait használó rendszer. 
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A gépek szimbolikus nevét Domain névnek nevezzük. Átalakítását a DNS szerverek 

végzik. Legmagasabb szintű domainek: com, net, ua, hu, valamilyen céget szervezetet, 

országot jelöl. 

Csatlakozni lehet az internethez lehet telefonos hálózattal, kapcsolt vonallal. 
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21. Sűrítő és kifejtő programok 

 

Két típusát különböztetjük meg; veszteséges és veszteségmentes 

Adattömörítésre veszteségmentest használnak: Zip, stb 

Leggyakoribb eljárások: WinZip, WinRar, WinAce, 7z, arj, lha, stb. 

A veszteséges tömörítést a médiában használjuk, hang, kép, mozgókép, codekelésnek is 

nevezik. Tömörítési eljárásnál a veszteséges tömörítésnél néhány  információ elvész ami az 

eredetiben megvan, a veszteségmentesnél nem. 

Veszteségesre használt szoftverek: 

- átalakítók 

- codekek 

- videó vágók 

- hangszerkesztők 

- képátalakítók 

Példák: 

Mozgókép: Format Factory, Nundum, Virtualdub, Finacle studio, Sony vegas, Adobe 

studio, Sound forge. 

Hang: 

Audacity, MP3 direct cut. 

Képszerkesztők: 

Photoshop, ACDSee, Image viewer. 

A Windows-ba be van építve a zip tömörítés. 

A tömörítő eljárás során az állomány felhasználásának szempontjából két műveletet 

hajtunk végre. Az állományok betömörítésével létrehozunk egy archív állományt. A kibontás 

során a becsomagolt állományt állítjuk vissza eredeti állapotába.  

Veszteség nélküli tömörítés - az eredeti állományt betömörítve, majd újra kibontva 

olyan állományt adnak, amely bitről bitre megegyezik az eredeti állománnyal.  

Veszteséges tömörítés - a tömörített állományból már nem lehet pontosan visszanyerni 

az eredeti állományt  

Multimédiás adatok esetében alkalmazott eljárás amely az adatok tömörítése kevésbé 

jelentős részek elhagyásával csökkenti a méretét, így az eredetivel megegyező adatfájl 

állítható vissza(minőség romlás) 

Egyik leghatékonyabb eljárás: 7z, A tar, Gz fájl-egybecsomagolók. 
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26. Az algoritmus fogalma, szemléltetésük 

Az algoritmus kifejezés egy arab tudóstól származik.  Az ő általa írt algebra könyvben 

találkozhattunk először az algebra kifejezéssel is. A legelső algoritmus az Euklideszi – 

algoritmus, ami a legnagyobb közös osztót határozza meg. 

Az algoritmus megfogalmazásánál több meghatározás létezik. Számunkra talán a 

legérthetőbb a következő megfogalmazás: az algoritmus lépések sorozata, amely elvezet a 

célhoz. Az algoritmus tulajdonságai: 

 Determináltság; 

 Végesség; 

 Meghatározottság; 

 Végrehajthatóság; 

 Diszkrétség; 

 Univerzalitás; 

 Érthetőség; 

 Eredményesség; 

 Hibamentesség. 

Determináltság – meghatározott, minden egyes lépésnél tudjuk, mit kell végrehajtani. 

Végesség – véges lépés után véget ér. 

Meghatározottság – ugyan az, mint a determináltság. 

Végrehajthatóság – van olyan személy, szerkezet vagy logikai gép, amely végre tudja 

hajtani az algoritmust. 

Diszkrétség – a lépések egyszerű pontokból állnak. 

Univerzalitás – a feladat megoldását több hasonló problémára érti (például a másodfokú 

egyenlet megoldásával az összes másodfokú egyenletet végrehajthatjuk). 

Érthetőség – a végrehajtó számára értelmezhető utasításokat tartalmaz, vagyis a végrehajtó 

ismeri a parancsokat. 

Eredményesség – az algoritmusnak mindig van egy végeredménye, a negatív eredmény is 

eredmény. 

Hibamentesség – helyes eljárásokat és lépéseket tartalmaz, hogy a megfelelő (hibamentes) 

eredményt kapjuk. 

Szemléltetésük 

Az algoritmusokat szemléltetni lehet: 
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 Grafikusan (folyamatábra (vizuális ábrázolás) vagy struktogramma); 

 Logikai úton (az algoritmusok bizonyítására szolgál a Turin-gép, rekurzív 

függvények, normális algoritmusok). 

Példa a struktogrammára: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A struktogrammban az eredeti forráskódot is be lehet írni. Valamint a forráskód köré 

rajzolhatunk struktogrammot. Ezért hasznos. 

 

Elemi lépés 

Egyszerű utasítás 

Feltételes elágazás 

i n 

Feltétel 

Elemi 

lépés 

Elemi 

lépés 

Ciklus 

Feltétel 

Elemi 

lépés 
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27. Az algoritmus típusai 

Az algoritmusoknak három típusát különböztetjük meg: 

 Szekvencia (követés) 

o Értékadás; 

o Kiíratás; 

o Beolvasás; 

o Függvényhívás; 

 Szelekció (kiválasztás, elágazás) 

o Ha… akkor; 

o Ha… akkor… különben; 

o Kiválasztás: swich… case; 

 Iteráció (ismétlés) 

o Elől tesztelős 

o Hátul tesztelős 

o Ismert lépésszámú 

o For each. 

Folyamatábra iterációra! 

Határozzuk meg két szám legnagyobb közös osztóját! 
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Folyamatábra szelekcióra! 

Egy számelőjele az előjel függvény szerint. 

Változók: x – valós szám; 

  sign – valós a szám előjele 
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Folyamatábra szekvenciára! 

Egy téglalap kerületének és területének kiszámítása! 
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29. Elöltesztelős ciklusok bemutatása feladatokon 

keresztül 

Az elöl tesztelő ciklus az ismétlés előtt vizsgálja meg a feltételt. Megkülönböztetünk 

 for ciklust 

 while ciklust 

Az elöltesztelős ciklus a while kulcsszóval kezdődik, ami után megadjuk a feltételt, ami 

egy logikai kifejezés, ha igaz, akkor ismétlődik. 

Olyan feladattal kell szemléltetnünk ezt a témát, amelynél az ismétlés vizsgálata előbb 

történik, mint maga az ismétlés. Például szorzatszámítás, összegszámítás, maximum, 

minimumkeresés, stb. Feladatok: a feladat megfogalmazása, megadása folyamatábrával, 

programmal, magyarázat a folyamatábrához, lépésenkénti futtatás egy példán. Meg kell 

jegyezni, hogy az elöltesztelős ciklus akár egyszer sem futhat le (ha a tömb 0 elemű). 

Példa program: 

 

program Pelda; 

var   n, szorzat: integer; 

begin 

 write (’Add meg az N értékét: ’); 

 readln (n); 

 szorzat:= 1; 

 while n>1 do begin 

   szorzat:= szorzat* n; 

   dec (n); {csökkenti n értékét 1 – gyel, írhatunk helyette n:=n-1 – et} 

  end; 

 writeln (’ N! =’, szorzat); 

end. 
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START 

Ki: „Add meg 

 az N-t” 

Be: N 

Szorzat:= 1 

N > 1? 

Szorzat:= szorzat *n 

Dec (N) 

Ki: szorzat 

Vége 

H 

I 
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1 – a program kezdete: Start. 

2 – kiviteli művelet. Ki: Add meg az N értékét! 

3 – beviteli művelet: N=3. 

4 – értékadás: Sz=1 (kezdő értéke 1). 

5 –  N >1. (3>1 – igen). 

6 – Sz= Sz*N (Sz= 1*3=3). 

7 – N= N-1 (N=2). 

8 – N >1 (2 > 1 – igen).  

9 – Sz= Sz*N (Sz= 2*3=6). 

10 – N= N-1 (N=1). 

11 –  N >1 (1 > 1 – hamis). 

12 – Ki: Sz (Sz=6) 

13 – Vége 

 

Az 5- től 11- ig terjedő szakasz lesz jelen esetben az iteráció. 
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30. Hátul tesztelős ciklusok bemutatása feladaton keresztül 

 

 repeat ciklus 

A hátul tesztelős ciklusnál beírjuk a repeat kulcsszót, majd utána következik a 

ciklusmag, végül az until kulcsszóval zárunk, ami után egy feltétel következik. A Pascalban a 

hátul tesztelős ciklus akkor ismétlődik, ha a feltétel hamis és addig ismétlődik, míg a feltétel 

igaz nem lesz. 

Példa: a számítógép véletlenszerűen válasszon (gondoljon) ki egy számot 1 – től 5 – ig. 

Kérdezze meg a felhasználótól, hogy melyik az a szám! A felhasználó addig találgathat, amíg 

nem találja el ezt a számot. 

 

program hatul; 

var a,b: integer; 

begin 

 randomize; 

 a:= random(5)+1; 

repeat 

write (‘Melyik számra gondoltam?’); 

readln(b); 

if a=b then writeln(‘Eltaláltad, ez az a szám’) 

else writeln (‘Sajnos nem ez a szám’); 

until a=b; 

writeln (‘Nyomd meg az ENTER-t!’); 

reanld; 

end. 
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Start 

Randomize 

a=random(5) 

Ki: melyik számra gondoltam? 

Be: b 

a=b 

Ki: eltaláltad Ki: sajnos nem talált 

a=b? 

I H 

H 

Ki: nyomd meg az Enter-t 

I 

Vége 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 
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1 – program kezdete: Start; 

2 – a Random meghívása; 

3 – egy szám generálása 1- től 5-ig; 

4 – Ki: melyik számra gondoltam? 

5 – Be: b; 

6 – megadjuk a feltételt: a=b; 

7 – ha a szám egyezik a generált számmal, akkor Ki: eltaláltad; 

8 – ha a szám nem egyezik a generált számmal, akkor Ki: sajnos nem talált; 

9 – ha nem talált a szám, újra vizsgálja: a=b; 

10 – ha találta, akkor Ki: nyomd meg az Entert; 

11 – a program vége. 
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31. Algoritmikus gondolkodást fejlesztő feladatok 

bemutatása 

Ezt a gondolkodást olyan feladatokkal fejleszthetjük, amelyből kitűnik a követés, az 

elágazás és az ismétlés. Lehet ez szóbeli algoritmus is (például egy recept), vagy egy 

folyamat (telefonálás, biciklizés, stb). 

Numerikus is lehet. Például másodfokú egyenlet megoldása. Használjuk a 29, 30 és 40 – 

es tételeket.  

Példa lineáris algoritmusra egy téglalap területének kiszámítása, súlyarány kiszámítása, 

Manhattan – sziget ára. 

Manhattan 

1626–ban az indiánok 24 dollár értékű üveggyöngyért eladták a szigetet a hollandoknak. 

Ha az akkori törzsfőnök ezt a pénzt betette volna a Bank of New York – ba, mennyit érne az a 

pénz most, ha 10% - os a kamatláb? 

100/* pkpp   

p=24;  k=0,1; 

 

program manhattan; 

 var i:integer;  p,k:real; 

begin 

 p:=24; 

 write (‘Adja meg a k-t’); 

 readln(k); 

for i:=1626 to 2013 do 

 p:=p+k*(p/100); 

write(‘p=’,p:8:7); 

readln; 

end. 
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1 – a program kezdete: Start; 

2 – beviteli művelet: p=24; 

3 – kiviteli művelet: Adja meg a k-t; 

4 – beviteli művelet: k= 

5 – for ciklus: i=1626- tól 2013-ig; 

6 – p:=p+k*(p/100); 

7 – kiviteli művelet: p= 

8 – a program vége: Vége. 

Start 

p:=p+k*(p/100); 

Ki: p= 

Vége 

1 

2 

3 

4 

p=24 

  Ki: Adja meg a k-t 

Be: k 

i:=1626 to 

2013 
5 

6 

7 

8 

Az elkészült „Manhattan” program folyamatábrája 
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35. Számítógépes logika 

 

A számítógépes logikából a legfőbb műveletek: a nem, az és, a vagy, kizárólagos vagy, 

implikáció és ekvivalencia. 

A számítógépes logika fizikai megvalósítása a logikai kapcsolók és logikai áramkörökkel 

történik. 

Záró érintkező 

 

Mindegyik valamit kódol, 1=> az áram áthalad 

          0=> az áram nem halad át 

Logikai műveleték ábrázolása 

F = A,B  szorzás 

    F=A+B  összeadás  

    F= A    negálás 

Logikai áramkörök 

NOT  Y= A    

AND  Y=AB   

OR  Y=A+B  

NAND  Y= AB   

NOR  Y= BA   

Negálás – akkor igaz, ha a bemenet hamis 

Vagy – akkor és csak akkor hamis, ha mindkét bemenet hamis 

És - akkor és csak akkor igaz, ha mindkét bemenet igaz. 
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36. Számítógépes aritmetika 

A bináris aritmetikára vezethető vissza habár történelmileg nem csak a bináris számrendszert 

használták számítógépen alap számrendszerként. 

A számítógépes aritmetikai és logikai műveletek az aritmetikai és logikai egység (ALU - 

Arithmetic Logic Unit) valósulnak meg. Ezek a mostani processzorok, CPU és GPU részei 

ALU: 

A és B – operandusok 

R – kimenet 

F – vezérlő egység 

D – kimenet státusz 

 

 

 

Neumann János nevéhez fűződik az ALU. 

A számítógépes logika nem csak az ALU-ban, hanem az FPU-ban (lebegőpontos egység) 

van. 

Az FPU – a matematikai ko-processzorban található, manapság már egybe van építve a 

processzorral. Matematikai függvények kiszámítása gépi paranccsal. 

A számítógépes aritmetika a 2-es számrendszerbeli műveletekre vezethető vissza: bináris -> 

összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 

Összeadó táblázat kivonás szorzás osztás nem definiált 

0 + 0 = 0 0 – 0 = 0 0 * 0 = 0 0 / 0 = nem definiált 

0 + 1 = 1 0 - 1 = -1 0 * 1 = 0 0 / 1 = 0  

1 + 0 = 1 1 – 0 = 1 1 * 0 = 0 1 / 0 = nem definiált 

1 + 1 = 10 1 – 1 = 0 1 * 1 = 1 1 / 1 = 1 

A bináris aritmetikánál van egy meglévő átvitel, illetve egy keletkező átvitel, hogyha több 

bites számon végezzük el a műveleteket. Szorzás -> többszörös összeadással, osztás -> 

többszörös kivonással végezhetjük el. Gyakorlatban tudnunk kell 2-es számrendszerben 

összeadni, kivonni, 8-16 bitest, szorozni 4 bitest. 

Ellenőrzésre használjuk a kellékek/számológép/tudományos nézet, ezt használhatjuk 

átalakításra. Tudni kell manuálisan is átalakítani 2,10 és 16-os számrendszer között 
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37. Elágazással kapcsolatos feladatok 

 

4 elágazástípusról van szó a feladatokban 

1) ha… akkor… elágazás 

2) ha… akkor… különben…  eldöntés 

3) ha… akkor… különben… ha… akkor… különben… stb egymásba ágyazott 

4) switch… case kiválasztás 

Prog.ide.sk vagy laborokból példák 

Feladatok: a feladat megfogalmazása és megoldása is 

Folyamatába, forráskód tesztadatokkal. 

 

Feltételes elágazás 

 

Egy program végrehajtása során a gép az elemi utasításokat sorban, egymás után hajtja végre. 

Ennek során számos esetben előfordulhat olyan eset, amikor valamilyen döntést kell hozni, 

hogy az alapján elágaztassuk a programunkat egy vagy több irányban. Ilyen esetekben nem 

mindegy, hogy melyik rész kerül végrehajtásra. Az ilyen, feltételes elágaztatásra találták ki a 

Pascalban az if utasítást, melynek általános formája a következő: 

if feltétel then 

utasítás1 

else 

utasítás2; 

Az if utasítás megvizsgálja az őt követő feltétel-t (mely egy logikai kifejezés), s ennek 

eredményeképpen hoz döntést. Ha a kifejezés kiértékelésének eredménye igaz, akkor a then 

ág utáni utasítás1, egyébként az else ág utáni utasítás2 kerül végrehajtásra. Fontos, hogy az 

else szó előtt ne legyen pontosvessző (;), mert akkor azt a fordító az if utasítás rövidített 

változatának tekinti, s mivel az else szó önmagában semmire sem használható, ezért a fordítás 

hibaüzenettel leállna. A rövidített változat abban különbözik az előzőtől, hogy feltétel 

vizsgálat után csak akkor van elágazás a programban, ha a feltételvizsgálat eredménye igaz, 

egyébként az eredeti folytatódik tovább. 

if feltétel then 

utasítás; 
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Ugyancsak fontos még, hogy ha az if utasítás után még újabb utasításokat szeretnénk 

elhelyezni, akkor azokat programblokkba (begin - end) tegyük. Megjegyzem, hogy az if 

utasítások egymásba is ágyazhatók. 

Az 1. és 2. ábrán az if általános, illetve rövid formájának folyamatábrája látható: 

 

 

Az elmondottakra vonatkozóan nézzünk meg egy konkrét feladatot! A program kérjen be egy 

egész számot a felhasználótól, majd állapítsa meg róla, hogy páros-e vagy páratlan. 

program Vizsgal; 

const 

v = ’A megadott szam ’; 

var 

szam : Integer; 

begin 

  Writeln (’Szam viszgalata’); 

  Writeln; 

  Write (’Kerek egy szamot: ’); 

    Readln (szam); 
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      if szam mod 2 = 0 then 

          Writeln (v, ’paros!’) 

        else 

          Writeln (v, ’paratlan!’); 

  Readln; 

end. 

Egymásba ágyazott elágazások (3. ábra) 

 

Többágú szelekció 

 

A többágú szelekciót akkor használjuk, amikor egy adott kifejezés eredményét elemezzük ki, 

amelynek során több lehetséges értéket kívánunk megvizsgálni, amelyek száma akár több 

száz is lehet. A feladatot megoldhatjuk az előző részben ismertetett if utasítással is, de a 

szelekciós változat jobb, kényelmesebb megoldást biztosít. 

case kifejezés of 

érték1 : utasítás1; 

érték2 : utasítás2; 

... 

értékN : utasításN; 

else 

egyébként_utasítás; 

end; 
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A case szó után álló kifejezés egy sorszámozott típus lehet. Ez alapján dönti el a fordító, hogy 

az érték1,érték2, -, értékN a vizsgált kifejezés-sel megegyezik-e. Ha igen, akkor az azt követő 

kettőspont (:) után álló utasítást hajtja végre. Ha pedig nem, akkor az else résznél lévő 

utasítások kerülnek (egyébként_utasítás) végrehajtásra, amennyiben van ilyen. Ennél az 

utasításnál az else elé muszáj pontosvesszőt rakni (mivel az else rész elhagyható), valamint az 

utasítást az end-del kell lezárni! A 4. ábrán látható a case utasításnak a folyamatábrája. 
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39. Egyszerű lineáris algoritmusok bemutatása feladatokon 

keresztül 

 

A lineáris algoritmusok valamilyen folyamatot követnek elágazások és ciklusok nélkül. Itt 

használhatjuk az értékadást kifejezés számolással, a kiviteli és beviteli parancsokat (read, 

readln, write, writeln). 

Példa a programra mondjuk egy párbeszéd a tanulóval. 

- Szia. Hogy hívnak? 

- Hány éves vagy 

program pelda; 

var nev:string 

begin 

   writr(’Kérlek add meg a neved: ’); 

   readln(nev); 

   writeln(’Szia ’, nev, ’!’); 

end. 

Vagy egy másik példaprogram 

Készítsünk hasonló programot a téglalap kerületének és területének kiszámítására. 

Feltételezzük, hogy itt is a téglalap oldalainak hossza egész szám. 

program Pelda11; 

var a,b:integer; 

begin 

   writeln('Kerem a teglalap mereteit.'); 

   write('a = '); 

   readln(a); 

   write('b = '); 

   readln(b);  

   writeln('A teglalap kerulete, k = ',2*a+2*b); 

   writeln('A teglalap terulete, T = ',a*b); 

end. 
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Code.org -> jeles személyek elmondják a véleményüket a programozásról (motivációs 

videó) 

Folyamatábra, forráskód, futtatás 

Példák az egyéb algoritmusokra prog.ide.sk-n találunk akár a feladatok között is. 
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40. Számrendszerek, legnagyobb és legkisebb ábrázolható 

szám 

 

Számrendszereknél a bináris, oktális, decimális, hexadecimális számrendszereteket 

vizsgáljuk a számítástechnikában. 

Számrendszerek közötti átalakítás. 

A legnagyobb vagy legkisebb ábrázolható szám attól függ, hogy a szám a memóriában 

milyen formátumban vannak eltárolva. Pl: ha veszünk egy pozitív egészet, akkor legkisebb 

szám a nulla és a bitek számától, ami ábrázolja az egész számot az 2n-1 a legnagyobb szám n 

bit esetén, ami 8 bitnél 255, 16-nál 65535. 

Az előjellel ábrázolt egész az a -2n-1 egészen a 2n-1-ig tart, ami 8 bitnél -118-tól 128-ig, 

16 bit esetén -32768…32767-ig tart. Számítógépeken programozási nyelveken előjel nélküli 

egész a pozitív egész program nyelve unrigned int a Pascalban byte 8bit/world 16 bit az egész 

előjellel 8 bit short int, 16 bit long int 32 bit. 

Valós számok esetén a mantissza és a kitevő ábrázolásán múlik a min és a max 

ábrázolható szám 

Mantissza x alapkitevő 

A mantisszát még értékes jegyeknek is hívjuk. 

Valós típus Értékhalmaz Értékes jegyek Térfoglalás 

Real ±2.3x10-39…1.7x1038 11-12 6 byte 

Single ±1.5x10-45…1.7x1038 7-8 4 byte 

Double ±5.0x10-324…1.7x10308 15-16 8 byte 

Extended ±3.4x10-4932…1.1x104932 19-20 10 byte 

camp -2-63+1…263-1 19-20 8 byte 

 

A C programozási nyelvben a karaktertípus lehet akár előjel nélküli egész is 

értelmezéstől függően. 

A lebegő pontos számoknál nincs előjel nélküli szám. 

 

 


