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N emkellett nagyon sokáig
dolgoznom Calc-ban, mi-
előtt szükségem lett a cel-
lanevek használatára

ahhoz, hogy a különböző cellákban lé-
vő értékekre hivatkozzak. Ezt az igényt
követték ugyanazok a hivatkozásne-
vek, amelyek nem voltak képesek azt
tenni, amit vártam tőlük. Míg a cellákra
való hivatkozás nem bonyolult, néha
egy kis gondolkodást igényel arról,
hogymit próbálsz végrehajtani.

Lényegében két hivatkozástípus
van: relatív és abszolút. A relatív hivat-
kozások az aktuális cellától való távol-
ságok halmazára hivatkoznak. Az
abszolút hivatkozások a pontos (vagy
rögzített) cellára, oszlopra vagy sorra
hivatkoznak. Ezzel a két típussal négy
különböző módon tudjuk bemutatni a
hivatkozásokat. A cellahivatkozások
még a lapok között is áthivatkozhat-
nak.

Néha szükséged lehet arra, hogy
egynél több cellára hivatkozz. Ezt cel-
latartományokkal hajtod végre. Egy
cellatartományt is relatívvá vagy ab-
szolúttá tehetsz éppen úgy, mint a cel-
lahivatkozást. El is nevezhetsz egy
cellatartományt.

ARELATÍV HIVATKOZÁSOK

Egy relatív cellahivatkozás az aktu-
ális cellától való távolságok halmaza.
Ha teszel egy C4 cellára való hivatko-
zást a D6 cellába, akkor a hivatkozás
arra a cellára mutat, amely egy oszlop-
pal balra és két sorral feljebb van. Ha
átmásolod ezt a hivatkozástmásik cel-
lába, mondjuk a D7-be, akkor ez a C5
cellára fog hivatkozni, amely egy osz-
loppal balra és két sorral feljebb van a
D7-től kiindulva.

Hozzunk létre egy példát, hogy
tisztázzunk bármilyen félreértést.
Hozz létre egy új táblázatdokumentu-
mot. AB3 és B4 cellákba tedd be a 1 5
és 46 értékeket. AC3 és C4 cellákba
tedd be a 1 1 és 1 4 értékeket. Válaszd
ki a B5 cellát és írd be a következő kép-
letet képlet (igen, az egyenlőségjel [=]
szükséges):

=B3+B4

Ha leütöd az ENTER-t, akkor a 61
összeget fogja mutatni, a B3-ban és
B4-ben lévő két érték összegét. Most
kattints jobb gombbal a B5-re és má-
sold ki. Válaszd ki a C5-öt, kattints jobb
gombbal és illeszd be. AC5-ben a 25
összeget kapod, a C3-ban és C4-ben lé-
vő két érték összegét. Látod, hogy a
hivatkozás hogyan került át az új osz-
lopba?Mivel nem változtattukmeg a
sorokat, a sorhivatkozások ugyanazok

maradtak. Azonban, ha mégis megtet-
tük volna, akkor a relatív cellahivatko-
zás került volna át, hogy illeszkedjen a
változáshoz.

Tehát, ha relatív hivatkozást ho-
zunk létre, akkor ez a pozíciókat el-
mozdítja, megtartva ugyanazokat a
távolságokat, amikor új helyre másol-
juk.

ABSZOLÚT HIVATKOZÁSOK

Egy abszolút cellahivatkozás rögzí-
tett. Ha abszolút cellahivatkozást te-
szel a C1 cellába, akkor nem számít,
hová másolod azt a hivatkozást, az
mindig a C1 -re hivatkozik. Úgy hozunk
létre abszolút hivatkozásokat, hogy az
elé a sor vagy oszlop elé tesszük a dol-
lárjelet ($), amelynél azt akarjuk, hogy
abszolútmaradjon. Például a $C$1 a
C1 cellára mutató abszolút hivatkozás.

Most pedig egymásik példa, hogy
szemléltessük az abszolút hivatkozá-
sokat. Képzeld el, hogymeg kell szo-
roznunk egy számcsoportot egy
szorzótényezővel. AD1 cellába 0,75-öt
teszünk. Ez a mi szorzótényezőnk. A
D2-be, D3-ba és D4-be betesszük a 1 0-
et, 20-at és 30-at. Az E oszlopba
tesszük a számításainkat. Az E2 cellába
tedd bele a képletet:

=D2*D1

Ez a 7,5 választ adja nekünk, ami
helyes. Azonban, ha az E2-ben lévő
képletet átmásoljuk az E3-ba és E4-be,
200-at és 600-at kapunk válaszként,
amelyek rosszak. Ha megnézed a má-
solt képleteket, a hivatkozások elto-
lódtak. Ez azért van, mert relatív
hivatkozást használtunk. Azt szeret-
nénk, ha az első szám eltolódna, ami-
kormásolunk, de arra van szükségünk,
hogy a D1 rögzítettmaradjon. Szer-
keszd meg az E2-ben lévő képletet és
változtasd meg a következőre

=D2*$D$1

Még mindig helyes válaszunk van
az E2-ben. Mostmásold az E2-ben lévő
képletet az E3-ba és E4-be. A 1 5 és
22,5 válaszokat kapjuk, amelyek a he-
lyes válaszok. Ha megnézed az E3-ban
és E4-ben lévő másolt képleteket, úgy
találod, hogy a D1 -re mutató hivatko-
zás rögzítettmaradt.

ACELLÁKRA VALÓ HIVATKOZÁS
NÉGYMÓDJA

Mindezt szem előtt tartva ez négy
különböző módszert ad nekünk arra,
ahogyan egy cellára hivatkozhatunk.
Ezek relatív, abszolút és két, részben
abszolút hivatkozások.
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• D1 –Relatív, az E3 cellától egy
oszloppal balra és két sorral feljebb
van

• $D$1 – Abszolút, bármely pozíció-
ból a D1 cellára hivatkozik

• $D1 –Részben abszolút, a D osz-
lop rögzített, de a sor relatív

• D$1 –Részben abszolút, az oszlop
relatív, de a sort az 1 -hez rögzítettük

HIVATKOZÁS MÁSIK MUNKALA-
PON LÉVŐ CELLÁRA

Ahhoz, hogymásikmunkalapon lé-
vő cellára hivatkozzunk, pont jelölést
használunk arra, hogy a munkalap ne-
vét hozzáadjuk a hivatkozáshoz. Pél-
dául Munkalap1 .A1 . Ez akkor hasznos,
ha át kell vinned egy számítást vagy
ábrát az egyikmunkalapról a másikra.
Hogy ezt szemléltessük, átnevezzük az
aktuális munkalapunkat, hozzáadunk
egy újat és létrehozunk egy hivatko-
zást egyikről a másikra.

Kattints jobb gombbal az aktuális
laphoz tartozó fülre és válaszd ki a
„Munkalap átnevezése” menüpontot.
Amikor kéri, nevezd el a munkalapot
MyData-nak és kattints az OKgombra.
Hogy létrehozz egy új lapot, kattints a
munkalapok végén lévő plusz (+) jelre.
Válaszd ki az A1 cellát az új munkala-
pon. Írd be a következőt

=MyData.E2

amely felveszi a 7,5 értéket a MyData

lapon lévő E2 cellából.

MEGJEGYZÉS: Ha a munkalap neve
szóközt tartalmaz, vedd körül a nevet
aposztróf jellel, mint pl. a 'My
Sheet'.C3-ban.

Csakúgy, mintmás hivatkozások, a
munkalapra való hivatkozás is abszolút
vagy relatív attól függően, hogy ki-
tesszük-e elé a dollárjelet ($).

CELLATARTOMÁNYOK

Néha inkább egy cellacsoportra kell
hivatkoznod, nem pedig csak egyre.
Ilyen esetekre cellatartományokat
használunk. A cellatartományt úgy
hozzuk létre, hogy két cellahivatkozást
kettőspont jellel (:) választunk el. A
baloldali cellahivatkozások a cellatar-
tomány bal felső sarkára, a jobboldali
cellahivatkozások pedig a cellatarto-
mány jobb alsó sarkára hivatkoznak.
Például az A1 : C2 hat cella tartomá-
nyát ábrázolja: A1 , A2, B1 , B2, C1 és C2.

A tartomány azonban ábrázolhat
egyetlen oszlopot vagy sort is, mint pl.
a C2:C1 00 vagy B3:H3 hivatkozások-
ban.

Ugyanezek a relatív és abszolút hi-
vatkozásokra érvényes szabályok cel-
latartományokra is vonatkoznak.
Létrehozhatsz egy teljes vagy részle-
ges abszolút hivatkozást is. Egy cella-
tartományt alkalmazhatsz munkala-
pokon keresztül is. Tegyük fel, hogy
szükséged van az összes, Munkalap1 -
től Munkalap1 0 nevű munkalapokon
található összes A1 cella tartományá-
ra. Akkor a Munkalap1 .A1 : Munka-
lap1 0.A1 cellatartományt használnád.

A kényelem kedvéért nevet is ad-
hatsz egy tartománynak. Hogy elne-
vezz egy tartományt, válassz ki egy
cellatartományt a munkalapon. ABe-
szúrás > Nevek> Megadás felhozza a
„Megadás” párbeszédablakot. Adj ne-
vet a tartománynak. Ne felejtsd el,
hogy a cellatartománynevek csak be-

tűket, számokat és aláhúzást (_) tartal-
mazhatnak. Figyeld meg az abszolút
hivatkozások használatát a Tartomány
mezőben. Szükség szerint beállíthatod
a tartományodat, manuálisan vagy
úgy, hogy rákattintasz a tartomány
gombra és egérrel vagy kurzorral kivá-
lasztod a tartományt. AHatókörmező
lehetővé teszi számodra annakmeg-
határozását, hogy a megnevezett tar-
tomány a teljes dokumentumra, vagy
csak egy bizonyos munkalapra érvé-
nyes. Kattints az OKgombra, hogy az
új névvel elmentsd a tartományt.

A cellahivatkozások és tartomá-
nyok alapvető fontosságúak, amikor
elkezdesz bonyolultabb lapelrendezé-
seken, függvényeken és képleteken
dolgozni a Calc dokumentumokban.
Ha megérted, hogyan működnek a re-
latív és abszolút hivatkozások, az időt
takaríthatmeg és megelőzheti a hibá-
kat, amikor képleteket és hivatkozáso-
katmásolunk. Miközben egyszerű, a
hivatkozások helytelen használata
rossz válaszhoz vezethet.

HOGYANOK – LIBREOFFICE

Elmer Perry számítógép felhasználói
és programozói múltja tartalmaz egy
Apple I IE-t, hozzáadva némi Amigát,
egy nagy adag DOS-t és Windowst,
cseppnyi Unixot, mindezt
összekeverve Linuxszal és Ubuntuval.
A http://eeperry.wordpress.com
oldalon blogol.

http://eeperry.wordpress.com
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Atáblázatok olyan adatok
gyűjtésére alklmasak,
mint pl. a hőmérsékletek,
részvényárfolyamok és

sport adatok. Az adatok viszont ön-
magukban kevésbé hasznosak szá-
munkra. Szükségünk van
módszerekre az adatok elemzésé-
hez. A LibreOffice Calc ellát ehhez
minket beépített függvényekkel.
Ebben a cikkben néhány, a Calc-ba
beépített egyszerű statisztikai függ-
vényt nézünk meg. Ez nem az
összes függvény alapos vizsgálatát
jelenti, hanem inkább gyakorlást,

hogy kényelmesen használhassuk a
függvényeket.

AZ ADATOK IMPORTÁLÁSA

Az adatainkhoz kigyűjtöttem pár
havi értéket az FFACX befektetési
alapban érvényes részvényárfolya-
mokról. Az adatok a http://paste-
bin.com/AeLcyM1 t címen találók. Az
adatokat vesszővel elválasztott egy-
szerű szövegként mentettem el.
Másoljuk le az adatokat a Pastebin-
ről. Bizonyosodjunk meg arról, hogy

a „Raw Paste Data” szövegdobozból
másolunk. Hozzuk létre az új Calc
dokumentumunkat. Kattintsunk
jobb egérgombbal az A1 cellára és
válasszuk a Beillesztést (Paste).
Megjelenik a Szöveg importálása
(Text Import) párbeszédablak.

Az Elválasztók beállításai (Sepa-
rator Options) alatt válasszuk ki az
„Elválasztójelet (Separated by)” és
engedélyezzük a Vesszőt (Comma).
Kattintsunk az OK gombra. Most
van két adatoszlopunk, a dátum (da-
te) és az ár (price). Mentsük el a
munkalapot.

ELNEVEZETT CELLATARTO-
MÁNY LÉTREHOZÁSA

Ebben a cikkben mindvégig az
árakat fogjuk használni mint az
adattartományunkat. Mivel több-
ször fogjuk használni a tartományt,
el fogjuk nevezni, hogy egyszerűb-

ben hivatkozhassunk rá. Válasszuk
ki az összes árat (B2:B82 cellák). A
legegyszerűbb módszer arra, hogy
az összes cellát kiválasszuk az, hogy
beírjuk a B2:B82 tartományt a kép-
let eszköztáron lévő Névdobozba
(cell name box) és leütjük az Entert
a billentyűzeten. Válasszuk ki a Be-
szúrás (Insert) > Nevek (Names) >
Megadás... (Define) menüpontot és
megjelenik a „Név megadása (Defi-
ne Name)” párbeszédablak. Nevez-
zük el a tartományt „Árak”-nak.
Figyeljük meg az abszolút hivatko-
zást a Tartomány (Range) szöveg-
dobozban ($Munkalap1 .
$B$2:$B$82). A nevek a cellák egy
meghatározott csoportjára vonat-
koznak, így a hivatkozás abszolút. A
Hatókör (Scope) alatt ennek a név-
nek a használatát csak a Munkalap1 -
re fogjuk korlátozni. Kattintsunk a
Hozzáadás (Add) gombra, hogy lét-
rehozzuk a tartománynevet.

Most bármely képletben vagy
függvényben, ahol az „Árak” nevet
használjuk, ez ugyanazt jelenti,
mintha beírnánk a $Munka-
lap1 .$B$2:$B$82 cellatartományt.

MAX ÉS MIN

http://pastebin.com/AeLcyM1t
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Az első két statisztikai függvény,
amit meg fogunk nézni, a MAX és a
MIN. Mindkét függvény értékek
vagy tartomány(ok) felsorolását fo-
gadja el. A MAX a felsorolásban sze-
replő maximális (vagy legnagyobb)
értéket adja vissza. A MIN éppen az
ellenkezőjét teszi, azaz a felsorolás-
ban szereplő minimális (vagy legki-
sebb) értéket adja vissza.

Helyezzük a kurzort a D4 cellára.
Írjuk be a „Legmagasabb” szöveget.
Az E4 cellába írd be a képletet

=MAX(Árak)

A 1 4,1 6 eredményt kellene kap-
nunk. Ha átnézzük az árak listáját,
tapasztalni fogjuk, hogy ez a legna-
gyobb szám a listában.

A D5-be kerüljön az, hogy „Leg-
alacsonyabb.” A képlet az E5-höz a

=MIN(Árak)

Az eredmény 1 3,57, a legalacso-
nyabb szám a listában.

Arra is van lehetőség, hogy eze-
ket, vagy bármely Calc függvényt
operandusként használjuk egy kép-
leten belül. Például ha tudni szeret-
nénk a legmagasabb és a legalacso-
nyabb ár közötti különbséget, a
következő képletet használhatnánk

=MAX(Árak)–MIN(Árak)

az E6 cellában. A képletben először
a függvények eredményeit számolja
ki. A MAX(Árak) 1 4,1 6, a MIN(Árak)
pedig 1 3,57 lesz. Majd a 1 4,1 6-1 3,57
eredményét teszi az E6 cellába.
Tedd a „Különbség” szöveget a D6
cellába címkeként.

ÁTLAG (AVERAGE), ME-
DIÁN (MEDIAN) ÉS MÓ-
DUSZ (MODE)

A statisztikában sok módszer van
annak a meghatározására, hogy ép-
pen mi a tipikus értéke egy számhal-
maznak. Ezek között van a számtani
közép, a medián és a módusz. A
számtani közép, amely a legtöbb
ember számára egyszerűen átlag-
ként ismert, egy számsorozat össze-
ge, amelyet elosztunk a sorozat
elemeinek számával. A Calc-ben az
ÁTLAG (AVERAGE) függvényt hasz-
náljuk arra, hogy megkapjuk a szám-
tani közepet.

A medián sorba rendezi a számo-
kat a legalacsonyabbtól a legmaga-
sabbig. Ha a sorozatban lévő elemek
száma páratlan szám, veszi a közép-
ső számot. Ha páros, akkor a medián
a két középső szám számtani köze-
pét. A Calc a MEDIÁN (MEDIAN)
függvényt használja erre a feladat-
ra.

A módusz (Mode) az a szám,

amely a leggyakrabban fordul elő.
Ha holtverseny van (több, egyező
gyakorisággal rendelkező érték lé-
tezik), akkor a legkisebb számot je-
lenti. A Calc a MÓDUSZ (MODE)
függvényt használja, hogy megadja
számunkra a móduszt.

Láthatjuk ennek a három függ-
vénynek az eredményeit, ha be-
tesszük a következő képleteket az
E7, E8 és E9 cellákba.

=ÁTLAG(Árak)

=MEDIÁN(Árak)

=MÓDUSZ(Árak)

Észre fogjuk venni, hogy az ered-
mények néhány századnyira vannak
egymástól. Ez nem minden esetben
igaz. Azok a számok, amelyek sokkal
nagyobbak vagy sokkal kisebbek,
mint az összes többi, befolyásolhat-
ják az átlagot. Azokban az esetek-
ben a módusz vagy a medián lehet,
hogy egy tipikus érték kiszámításá-
hoz jobban megfelel az igényeink-
nek.

A Calc statisztikai függvényei ab-
ban segítenek nekünk, hogy adato-
kat elemezzünk egy Calc
munkafüzeten belül. Mi csak pár
statisztikai függvényt érintettünk. A
Calc-ban több mint 70 statisztikai
függvény van. Ez csak egy a sok
függvénykategória közül, amely szá-
munkra a Calc-ban elérhető. A súgó
dokumentációban kaphatunk egy

listát az összes függvényről.

FELTÉTELES FORMÁZÁS

Az adathalmazunkban a legma-
gasabb és a legalacsonyabb érték
elég közel áll egymáshoz, így az át-

lag jól fog működni számunkra mint
erre az adathalmazra jellemző tipi-
kus érték. A feltételes formázást ar-
ra használhatjuk, hogy megjelöljünk
minden egyes olyan árat, amely az
átlag felett vagy alatt van.

Kezdjük a B oszlopban lévő
összes ár (B2:B82) kijelölésével. Mi-
vel elneveztük a B2:B82 tartományt,
egy gyors módszer az összes ár kije-
lölésére az, ha a képlet eszköztáron
lévő Névdobozhoz tartozó lefelé
mutató nyilat használjuk és kivá-
lasztjuk a „Árak (Munkalap1 )” nevet.

A Formátum (Format) > Feltéte-
les formázás (Conditional Formatt-
ing) > Feltétel (Condition) menü-
pont felhozza a Feltételes formázás
(Conditional Formatting) párbe-
szédablakot. Válasszuk ki a „A cella
értéke (Cell value is)” elemet a bal-
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EXTRA! EXTRA!
OLVASS EL MINDENT!

Nagy becsben tartott hírtudósí-
tóink most posztolják a rendsze-
res hír frissítéseket a Full Circle
weboldal-ra.

Kattints a NEWS linkre a lap te-
tején található menüben és má-
ris látni fogod a hírek szalagcí-
meit.

Vagy tekints bármelyik lap jobb
oldalára, ahol az öt legfrissebb
beküldött hírt találod.

Nyugodtan vitassátok meg a
hírblokkokat. Lehet, hogy egy
olyanról van szó ami a magazinba
is bekerülhet.

Leljétek örömötöket benne!

oldali lenyíló listából. A középen lé-
vő lenyíló listából válasszuk ki a „ki-
sebb mint (less than)” elemet. Írjuk
be a $E$7 hivatkozást a jobb oldat
lévő szövegdobozba. Ha a mediánt
vagy a móduszt szeretnénk használ-
ni az összehasonlításhoz, akkor
használhatjuk a $E$8 vagy $E$9 cel-
lahivatkozást is. Itt abszolút hivat-
kozást használunk, mert ugyanarra
a cellára akarunk hivatkozni, tekin-
tet nélkül arra, hogy melyik sort for-
mázzuk meg.

Az Alkalmazandó stílusnál (Apply
Style) válasszuk ki az „Új stílust...
(New Style)” a lenyíló listából. Meg-
jelenik a Cellastílus (Cell Style) pár-
beszédablak. A Szervező (Organi-
zer) fülön nevezzük el a stílust
„Átlag alatti” néven. Lépjünk át a
Háttér (Background) fülre és vá-
lasszuk ki a Vörös (Red) színű min-
tát. Kattintsunk az OK gombra,
hogy bezárjuk a párbeszédablakot
és elmentsük az új stílust. Látni fog-
juk, hogy az „Átlag alattit” válasz-
tottad ki mint alkalmazandó stílust.

Kattintsunk a Hozzáadás (Add)
gombra, hogy hozzáadjunk egy má-

sodik feltételt. Ezúttal válasszuk a
„nagyobb mint (greater than)” ele-
met a „(kisebb mint (less than)” he-
lyett. Használjuk ugyanazt az $E$7,
$E$8 vagy $E$9 abszolút hivatko-
zást, ahogy a kisebb mint (less than)
feltételben használtuk. Még egyszer
válasszuk ki az „Új stílust (New Sty-
le)” az Alkalmazandó stílusnál
(Apply Style). Adjuk az új stílusnak
az „Átlag feletti (Above Average)”
nevet, a hátteret pedig állítsuk zöld-
re vörös helyett. Kattintsunk az OK-
ra, hogy elmentsük az új stílust.

A Feltételes formátum (Conditi-
onal Formatting) párbeszédablak-
ban lévő OK gombra kattintás el-
menti a beállításokat. Azokat az
árakat, amelyek az átlag felett van-
nak, zöld színnel emeli ki, az átlag
alatti árakat pedig pirossal.

MEGJEGYZÉS: Létrehozhatjuk a
feltételes formázási stílusodat a fel-
tétel létrehozása előtt is. I lyen eset-
ben csak válasszuk ki azt a stílust,
amit használni szeretnénk.

Remélem, hogy ez a cikk segített

neked abban, hogy megértsd a be-
mutatott statisztikai függvények, és
úgy általában a függvények haszná-
latát. Megnéztük, hogyan kell hasz-
nálni az elnevezett tartományokat
arra, hogy azonosítsuk az ismétel-
ten használt cellatartományokat. A
függvényeket önmagukban és egy
képleten belül operandusként hasz-
náltuk. A feltételes formátum hasz-
nálatával kiemeltünk bizonyos
cellákat, hogy vizuálisan megmutas-
suk a cella értékének állapotát. Ez
kiküszöböli azt az igényt, hogy
vissza kelljen görgetni felfelé a
munkalapon ahhoz, hogy ellenőriz-
zük az átlagértéket. A következő
hónapig nézz meg néhány függ-
vényt a súgóban és szúrd be őket,
hogy működjenek a számodra. Vala-
mint játszadozz a feltételes formá-
tum néhány funkciójával és nézd
meg, milyen más vizuális látványt
hozhatsz létre.

A következő alkalommal azt fo-
gom megmutatni neked, hogyan
kell cellaértékeket ellenőrizni.

HOGYANOK – LIBREOFFICE

Elmer Perry számítógép felhasználói
és programozói múltja tartalmaz egy
Apple I IE-t, hozzáadva némi Amigát,
egy nagy adag DOS-t és Windowst,
cseppnyi Unixot, mindezt
összekeverve Linuxszal és Ubuntuval.
A http://eeperry.wordpress.com
oldalon blogol.
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Amikor elkezdünk képlete-
ket létrehozni a Calcban,
hamar rájövünk, hogy a
képleteink által hivatkozott

cellában lévő rossz adattípusok félre-
vezető eredményeket adhatnak. A
Calc minden tőle telhetőt megtesz
annak érdekében, hogy a megadott
adatokat a cella formázási stílusa sze-
rint értelmezze. Ha dátum típusúra
formázzuk a cellát, a Calc minden tőle
telhetőt megtesz annak érdekében,
hogy az abba a cellába betáplált ada-
tot dátumként fordítsa. Néha ez sike-
res, máskor viszont nem. Szerencsére
a Calc beépített érvényességi opciók-
kal rendelkezik, hogy olyan módon
segítsen nekünk a munkafüzetünk
megtervezésében, mint ahogy segít-
séget nyújt a felhasználónak az adat-
bevitelben, vagy akár kényszeríti is
őket arra, hogy a cella számára szük-
séges adattípust adjákmeg. Ebben a
cikkben megnézzük az érvényességi
opciókat és azok képességeit.

AMUNKALAP BEÁLLÍTÁSA

Mielőtt hozzáférünk a Calc érvé-
nyességi opcióihoz, be kell állítanunk
egymunkafüzetet, ahol az opciókat
használni fogjuk. Amunkafüzet olyan
munkaidő-nyilvántartás, amely az egy
hét alatt ledolgozott órákat mutatja.
Amunkaidő-nyilvántartás jól működik
a mi példánknál, mivel egy megadott

napon a következő időadatnak na-
gyobb értéket kell tartalmaznia, mint
az előző.

Azzal kezdjük, hogy létrehozzuk a
címsorunkat és oszlopfejléceinket. Az
A1 -es cellába írjuk be a „Munkaidő-
nyilvántartás”-t („Time Sheet”). A 2.
sorban töltsük ki az oszlopokat az
alábbi címekkel: NAP (DAY), BE (IN), KI
(OUT), BE (IN), KI (OUT), ÖSSZESEN
(TOTALS). Most jöjjenek a sorfejlécek.
Az A3-as cellába írjuk be a „Vasárnap”-
ot („Sunday”). Miután meggyőződ-
tünk arról, hogy az A3-as cellát kijelöl-
tük, kattintsunk a kijelölt cella jobb
alsó sarkában látható kis négyzetre. A
kurzor célkeresztté fog változni. Húz-
zuk le a kijelölést az A9-es celláig.
Amikor felengedjük az egérgombot, a
többi hétköznap nevét kitölti. Ez
azért történik meg, mert a hét napjai
képezik az egyik alapértelmezett ren-
dezett listát. Az összes listát megte-
kinthetjük és a sajátjainkat is hozzá-
adhatjuk az Eszközök (Tools) > Beállí-
tások (Options) > LibreOffice Calc >
Rendezett listák (Sort Lists) menü-
pontban.

Most formázzukmeg a cellákat.
Válasszuk ki a B3:E9 tartományt, kat-
tintsunk rá jobb gombbal, és válasz-
szuk a Cellák formázása (Format
Cells) menüpontot. Kattintsunk a Szá-
mok (Numbers) fülre. A Kategória
(Category) listadobozból válasszuk ki

az Időt (Time). Ha rendesen 1 2 órás
beállításhoz válasszuk ki a „01 :37 DU”
opciót a formátum (Format) alatt. A
24-óráshoz viszont válasszuk a
„1 3:37” opciót. Kattintsunk az OK
gombra a beállítások elmentéséhez.
Az F oszlop az összesen. Időformátu-
mot kell majd kiválasztanunk, lega-
lábbis az utolsóhoz, amely túllépheti a
24 órát. Válasszuk ki a F3:F1 0 cellá-
kat, kattintsunk rá jobb gombbal, és
válasszuk a Cellák formázása (Format
Cells) menüpontot. A Szám (Num-
bers) fülön ismét az Idő (Time) kate-
góriát válasszuk, de a formátumnál
(Format) válasszuk a „87661 3:37” op-
ciót. Ez lehetővé fogja tenni, hogy az
összesenhez olyan értéket írjunk,
amely nagyobb mint 24 óra. Kattint-
sunk az OK gombra a beállítások el-
mentéséhez.

Ha még nem tet-
tük meg, talán el
kellene menteni a
munkafüzetünket.

AZ ÉRVÉNYESÍ-
TÉS BEÁLLÍTÁSA

Ellenőriznünk
kell az időadatok ér-
vényességét. Egy
Calcban elfogadott
időformátumban
szeretnénk őket

megkapni. Ez az egyetlen követel-
mény a B oszlopban várt érvényes
adatokhoz. A többi oszlopnál (C-E) ar-
ról is meg kell győződnünk, hogy a
bevitt adat nagyobb, mint az előtte
lévő.

Válaszd ki a B3-as cellát, majd az
Adatok (Data) > Érvényesség (Val-
idity) menüpontot. Az Érvényesség
(Validity) párbeszédpanel jelenik
meg.

A Feltételek (Criteria) fül az, ahol
tudjuk szabályozni, hogymi minősül
érvényes adatnak. Az Engedélyezés
(Allow) lenyíló lista meghatározza azt
az adattípust, amely elfogadható. Az
alapértelmezett az Összes érték (All
Values). A többi típus az Egész szá-
mok (Whole Numbers), Decimális
(Decimal), Dátum (Date), Idő (Time),
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Cellatartomány (Cell Range), Lista
(List) és a Szöveg hossza (Text
Length). A különböző típusokhoz vá-
lasztható értékek alapvetően ugyan-
azok, kivéve a Cellatartományt (Cell
Range) és a Listát (List). A Cellatarto-
mány (Cell Range) típussal cellatarto-
mányt definiálhatunk, és a cellának
olyan értéket kell tartalmaznia, amely
az egyik cellában van. A definiált tar-
tománynak csak egy oszlopból vagy
egy sorból kell állnia. A Lista (List) op-
cióval az elfogadható értékek listáját
határozhatjukmeg. Mind a Lista (List),
mind a Cellatartomány (Cell Range)
opcióval együtt lenyitható legördülő
listadobozt kapunk az elfogadható
értékekkel. Ami céljainkhoz az Enge-
délyezést (Allow) Időre (Time) kell ál-
lítanunk.

Kapcsoljuk be az „Üres cellák en-
gedélyezése" („Allow empty cells”) je-
lölőnégyzetet ahhoz, hogy engedé-
lyezzük a celláknak, hogy üresen ma-
radhassanak. Ez lehetővé teszi szá-
munkra, hogy üres munkaidő-nyilván-
tartással induljunk.

Az Adatok (Data) lenyíló lista lehe-
tővé teszi, hogy kiválasszuk azt az
összehasonlító operátort, amelyet

ehhez az érvényesítéshez szeretnénk
használni. A választható értékek az
egyenlő (equal), kisebb mint (less
than), nagyobb mint (greater than),
kisebb vagy egyenlő (less than or equ-
al to), nagyobb vagy egyenlő (greater
than or equal to), nem egyenlő (not
equal), érvényes tartomány (valid
range) és érvénytelen tartomány (in-
valid range). Mindegyik kér egymini-
mumot, maximumot vagy összeha-
sonlítható értéket, kivéve a két
tartományos opciót. A két tartomá-
nyos opciókminimumot és maximu-
mot kérnek. Ami célunkhoz a na-
gyobb mint operátorra van szüksé-
günk. AMinimum szövegdobozába
írjunk be 1 2:00 DE vagy 00:00 értéket.

Kattintsunk a Segédszöveg (Input
Help) fülre. Az ezen a fülön lévő beál-
lítások opcionálisak. Az az ötlet, hogy
a felhasználót ellássuk információkkal
arról, mit kell beírnia a cellába, olyan
ötletdobozként (tip box), amely akkor
bukkan fel, amikor kiválasztja az adott
cellát. Hogy aktiváljuk, kattintsunk a
„Segédszöveg megjelenítése a cella
kijelölésekor” („Show input help when
cell is selected”) jelölőnégyzetre. Hoz-
zunk létre egy címet az ötletdoboz-
nak úgy, hogy beírjuk azt a Cím (Title)

szövegdobozba. Használhatnánk a
„Kezdési idő” („Start Time”) címet. A
Segédszöveg szövegdoboz az, ahol
beírjuk a tényleges súgótippet, mint
pl. „írd be a kezdési időt: pl. 1 :00 DU
(PM) vagy 1 3:00".

Váltsunk át a Figyelmeztetés hibá-
ra (Error Alert) fülre. Itt beállíthatjuk
az érvényességet, hogymegjelenít-
sünk egy üzenetet, ha érvénytelen
adatot írunk be. A beállítás aktiválásá-
hoz, kapcsold be a „Hibaüzenet meg-
jelenítése érvénytelen értékek
bevitele esetén” („Show errormes-
sage when invalid values are ente-
red”) jelölőnégyzetet. Négy választási
lehetőség tartozik a Művelet (Action)
lenyíló listához, a Leállítás (Stop), In-
formáció (Information), Figyelmezte-
tés (Warning) és a Makró (Macro). A
Leállítás (Stop), az egyetlen, amit
használni fogunk, egy párbeszédpa-
nellel bekéri az adatot és visszautasít-
ja a bevitelt, ha érvénytelen adatot
írunk be. Az Információnál (Informati-
on) és Figyelmeztetésnél (Warning)
egy OK és Mégsem (Cancel) gombo-
kat tartalmazó párbeszédablakkal kér
be adatot, ha érvénytelen adatot ír-
tunk be. Ha a felhasználó az OK-ra

kattint, a bevitt adat változatlan ma-
rad. Ha a felhasználó a Mégsem-re
(Cancel) kattint, a bevitt adatot
visszautasítja. AMakró (Macro) lehe-
tővé teszi, hogy kiválasszunk egy
makrót, hogy akkor fusson le, amikor
érvénytelen adatot írnak be. A Cím
(Title) és a Hibaüzenet (ErrorMes-
sage) a párbeszédablak címe és üze-
nete. Ezeket „Érvénytelen időre”
(„Invalid Time”) és az ”Írd be az adatot
ebben a formátumban: 1 3:00 vagy
1 :00 DU” („Enter in time format: 1 3:00
or 1 :00 PM”) üzenetre állíthatnánk.

Ha mindent beállítottunk, kattint-
sunk az OK gombra és mentsük el az
Érvényesség párbeszédpanel beállí-
tásait.

A B3-as cellát átmásoljuk a B4:B9-
re. Kattintsunk jobb egérgombbal a
B3-as cellára és válasszuk a Másolást
(Copy). Válasszuk ki a B4:B9 cellákat,
kattintsunk rá jobb gombbal, és vá-
lasszuk a Beillesztés (Paste) menü-
pontot. Ez átmásolja az érvényességi
beállításokat a cellákra. Az egész osz-
lopra ugyanazok az adatbeviteli köve-
telmények fognak vonatkozni.

A C, D és E oszlopokra majdnem
ugyanezt a dolgot fogjukmegtenni.
Végigmegyünk a lépéseken a C oszlo-
pon, és ezt megismételheted a D és E
oszlopoknál. Válasszuk ki a C3-as cel-
lát, majd az Adatok (Data) > Érvé-
nyesség (Validity) menüpontot. Az
Érvényesség (Validity) párbeszédpa-
nel Feltételek (Criteria) fülén vá-
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lasszuk ki az Időt (Time) az Engedé-
lyezés (Allow) lenyíló listából. Kap-
csoljuk be az üres cellák
engedélyezését. Állítsuk az Adatokat
(Data) nagyobb mint (greater than)
opcióra és állítsuk a Minimum értéket
B3-ra. Figyeljük meg, hogy itt relatív
cellahivatkozást használunk. Ez lehe-
tővé teszi, hogy más cellákra átmásol-
juk és lefordíthassuk a hivatkozást.
Ezek a feltételek azt mondják a Calc-
nak, hogy a cella olyan értéket köve-
tel, amely nagyobb, mint a B3-as
cellában lévő érték. Tegyük, amit aka-
runk a Segédszöveg (Input Help) és
Figyelmeztetés hibára (Error Alert)
fülekkel. Én azt javaslom, hogy leg-
alább az Információs (Information)
vagy Figyelmeztető (Warning) üzene-
teket használjuk az érvénytelen ada-
tokhoz. Az üzenetek utalhatnának
arra, hogy nagyobb értéket (vagy ké-
sőbbi időt) szükséges megadni. Kat-
tintsunk jobb egérgombbal a C3-as
cellára és másoljuk le a cellát, majd il-
lesszük be a C4:C9 cellákra.

Ezt megismételhetjük a D és E
oszlopokra. Rámásolhatjuk csak a C3-
as cellát is a D3:D9 és E3:E9 cellákra,
de akkor igazítanunk kell a Segédszö-
veg és Figyelmeztetés hibára a párbe-
szédpanelen lévő szöveget.

AZ ÖSSZESEN KÉPLETEK

Most, hogy beállítottuk az érvé-
nyesítésünket, létre kell hoznunk a
képleteket, hogymegadja nekünk az
összesen adatainkat. A napi összesen
adatokkal kezdjük. Válasszuk ki az F3-

as cellát. Írjuk be a képletet

=(C3B3)+(E3D3)

Amely megadja nekünk a vasárna-
pi idők összegeit. Kattintsunk jobb
gombbal az F3-ra és válasszuk a Má-
solás (Copy) menüpontot. Válasszuk
ki az F4:F9 cellákat, kattintsunk rájuk
jobb gombbal, és válasszuk a Beillesz-
tés (Paste) menüpontot.

Az F1 0-ben lévő heti összeghez
csak összeadjuk a napi összegeket.
Íme a képlet:

=SUM(F3:F9)

A CELLÁK VÉDELME

Ha egymunkafüzetet beállítot-
tunk úgy, ahogy szeretnénk, valószí-
nűleg meg akarjuk védeni a munkafü-
zet olyan részeit, amelyet nem szeret-
nénkmódosítani, mint pl. a címkék és
a képletek. Először is meg kell mon-
danunk a Calcnak, hogy a cella védett-
e vagy sem. Majd hozzáadjuk a védel-
met a munkafüzethez vagy a doku-
mentumhoz, amikormindennel el-
készülünk. Amunkaidő-nyilvántar-
tásunk esetében mindent meg kell
védenünk, kivéve azokat a cellákat,
ahol a felhasználó beírhatja az idő-
adatait, azaz a B3:B9-et.

Alapértelmezés szerint a Védelem
opciót az összes cellára bekapcsolták.
Hogymódosítsuk a beviteli cellák vé-
delmi beállításait, válasszuk ki a B3:B9

cellákat, majd a Formátum (Format) >
Cellák (Cells) menüpontot, és megje-
lenik a Cellák formázása (Format
Cells) párbeszédpanel. Kattintsunk a
Cellavédelem (Cell Protection) fülre
és kapcsoljuk ki a Védett (Protected)
opciót.

Ekkormég bármelyik cellát módo-
síthatjuk, mert a lap vagy dokumen-
tum nem védett. Ahhoz, hogy bekap-
csoljuk a védelmet a munkafüzetre
vagy dokumentumra, válasszuk ki az
Eszközök (Tools) > Dokumentum vé-
delme (Protect Document) > Munka-
lap (Sheet) (vagy Dokumentum (Do-
cument)) menüpontot. Megjelenik a
Munkafüzet védelme vagy Dokumen-
tum védelme párbeszédpanel attól
függően, hogymelyik opciót válasz-
tottuk. Adjunkmeg és erősítsünk
meg egy jelszót a párbeszédpanelen.
Az opciók lehetővé teszi, hogy ellen-
őrizni, tudjuk hogy a felhasználó kivá-
laszthat-e védett vagy nem védett
cellákat. Ha nem adunkmeg jelszót,
akkor nem lesz szükség jelszóra ah-
hoz, hogy eltávolítsák a védelmet a
munkalapról vagy dokumentumról.

Ahhoz, hogy eltávolítsuk a védel-
met egymunkafüzetről vagy doku-
mentumról, válasszuk ki az Eszközök
(Tools) > Dokumentum védelme (Pro-
tect Document) > Munkalap (Sheet)
(vagy Dokumentum (Document)) me-
nüpontot. Ha jelszót használtunk,
amikor beállítottuk a védelmet, írjuk
be a munkalap vagy dokumentum vé-
delmére használt jelszót.

ÉRVÉNYTELEN ADATOK

MEGJELÖLÉSE A DETEKTÍV-
VEL (DETECTIVE)

Ha a Figyelmeztetést (Warning)
vagy az Információt (Information) vá-
lasztottuk az Érvényesség (Validity)
párbeszédpanelen lévő Művelet (Ac-
tion) lenyíló listából, egy felhasználó
beírhat érvénytelen adatot és az OK-
ra kattinthat, hogymegtartsa az ér-
vénytelen adatokat. Ez furcsa ered-
ményeket vagy hibát generálhat az
összegekben. Az Eszközök (Tools) >
Detektív (Detective) > Érvénytelen
adatokmegjelölése (Mark Invalid Da-
ta) menüpont megjelöli az érvényte-
len adatokat. Ha a felhasználó
kijavítja az adatokat, az Eszközök (To-
ols) > Detektív (Detective) > Érvény-
telen adatokmegjelölése (Mark
Invalid Data) menüpontnak törölnie
kell a kijelöléseket, hacsak az adatok
nem érvénytelenekmég mindig. Fi-
gyeljük meg a példámban, hogy az ér-
vénytelen adatok azt okozhatják,
hogymás cellák adatait is érvényte-
lennek tűnhetnek.

HOGYANOK – LIBREOFFICE
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EXTRA! EXTRA!
OLVASS EL MINDENT!

Nagy becsben tartott hírtudósí-
tóink most posztolják a rendsze-
res hír frissítéseket a Full Circle
weboldal-ra.

Kattints a NEWS linkre a lap te-
tején található menüben és má-
ris látni fogod a hírek szalagcí-
meit.

Vagy tekints bármelyik lap jobb
oldalára, ahol az öt legfrissebb
beküldött hírt találod.

Nyugodtan vitassátok meg a
hírblokkokat. Lehet, hogy egy
olyanról van szó ami a magazinba
is bekerülhet.

Leljétek örömötöket benne!

ACalc érvényességi opciói nagy-
szerű módszer arra, hogy beállítsunk

munkalapokat más emberek általi
használatra, vagy hogymegakadá-
lyozzukmagunkat abban, hogy ér-
vénytelen adatokat írjunk be egy
bonyolult munkalapba. Beállíthatjuk,
hogy egyenesen visszautasítsuk az ér-
vénytelen adatokat, vagy a felhaszná-
ló számára azt, hogy döntsön az
adatbevitel megőrzéséről. Ha beállí-
tottuk a munkalapot úgy, ahogy sze-
retnénk, megvédhetjük a munkalapot
a nem kívánt módosításoktól. Ez jó
módszer arra, hogymegvédjük a kép-
leteket és a címkéket. Végül a Detek-
tív eszköz lehetővé teszi a
felhasználó számára, hogymegjelöl-
jék az érvénytelen adatokat, amelye-
ket beírtak.

HOGYANOK – LIBREOFFICE

Elmer Perry számítógép felhasználói
és programozói múltja tartalmaz egy
Apple I IE-t, hozzáadva némi Amigát,
egy nagy adag DOS-t és Windowst,
cseppnyi Unixot, mindezt
összekeverve Linuxszal és Ubuntuval.
A http://eeperry.wordpress.com
oldalon blogol.

http://eeperry.wordpress.com
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Írta: Elmer Perry
Fordította: Palotás Anna

Azutolsó cikkemben bemu-
tattam neked, hogyan
használd az Érvénytelen
adatokmegjelölése esz-

közt a Calc Detektív eszközeiben. Ez-
úttal a Detektív menüben lévő
maradék eszközöket fogom kifejteni,
amelyek abban segítenek nekünk,
hogy nyomon kövessük a képletek-
ben használt cellákat. Ezeken az esz-
közökön keresztül megtanulhatjuk,
mely cellák befolyásolják egy képlet
eredményét, mely képleteket befo-
lyásol egy cella, és mely cellákat tar-
talmaz az a képlet, amely hibát
eredményez. Amunkalap, amelyet
használni fogunk, elég kicsi ahhoz,
hogy segítsen neked annakmegérté-
sében, hogyan működnek, de ezek az
eszközök bonyolult képletekkel ellá-
tott nagy munkalapokon a leghaszno-
sabbak.

AMUNKALAP BEÁLLÍTÁSA

Hozz létre egy új, üres munkala-
pot. Az A1 cellába írd be a 1 3-as érté-
ket. Válaszd ki az A1 :A6 cellákat. Vá-

laszd a Szerkesztés > Kitöltés > Soro-
zatokat, hogymegjelenítsd a Kitöltés
sorozattal párbeszédablakot. Az
Iránynál válaszd a Le, a Sorozat típu-
sánál pedig az Automatikus kitöltés
opciót. Kattints az OK gombra, és a
cellákat kitölti sorszámokkal. Válaszd
ki az A1 :D6 cellákat. Válaszd a Szer-
kesztés > Kitöltés > Sorozatokat. Ez-
úttal válaszd a Jobbra opciót az
Iránynál, de ismét az Automatikus ki-
töltést válaszd a Sorozat típusánál.
Kattints az OK gombra, és a jobbra lé-
vő cellákat kitölti sorszámokkal.

Hozz létre összegeket a sorokhoz
és oszlopokhoz úgy, hogy kiválasztod
a sor vagy oszlop végén lévő üres cel-
lát. Kattints a Képlet eszköztáron lévő
Összeg gombra. A sorokhoz a balol-
dali, az oszlopokhoz pedig a felső cel-
lákat választja ki automatikusan.
Nyomd meg az Enter billentyűt az
eredmények elfogadásához. Ezt ismé-
teld meg minden egyes sorshoz és
oszlophoz.

Az E7 cella össze fogja adni mind a
sorok, mind az oszlopok összegeit. A

képlet a következő:

=SZUM(A7:D7;E1:E6)

ELŐZMÉNYEK FELDERÍTÉSE

Az Előzmények felderítése funkció
megmutatja a jelenlegi cellában lévő
képlet által használt cellákat. A nyo-
mokat a munkafüzetben kék nyilakkal
és a cellatartományok körüli kék ke-
rettel jeleníti meg. Ez minden nyom-
követő funkcióra igaz.

Válaszd ki az E7 cellát. Válaszd az
Eszközök > Detektív > Előzmények
felderítése menüpontot. Kék nyilak
és keretekmutatják a képlet által
használt cellákat. Ha helyesen írtad
be a képletet, akkor ez a sorokhoz és
oszlopokhoz tartozó végösszegeket
tartalmazza. Hogy kitöröld a munka-
lapról a nyomkövetési jeleket, válaszd
az Eszközök > Detektív > Előzmények
eltávolítása menüpontot.

FÜGGŐSÉGEK FELDERÍTÉSE

A függőségek felderítése azokhoz
a cellákhoz húz nyilakat, amelyek
olyan képleteket tartalmaznak, me-
lyek a jelenleg aktív cellára támasz-
kodnak. Ha kiválasztod a C4-et, majd
az Eszközök > Detektív > Függőségek
felderítése menüpontot, akkor a C7-
re és az E4-re mutató nyilakat kapsz.
Mindkét cella olyan képleteket tartal-
maz, amelyek a C4-re hivatkoznak a
tartományukban. Ugyanúgy, mint az
Előzmények felderítésénél, a két kép-
let tartományait kék doboz veszi kö-
rül. A nyomkövetési jelek törléséhez
válaszd az Eszközök > Detektív > Füg-
gőségek eltávolítása menüpontot.

GYAKORI SZÁMOLÁSI HIBÁK

Mielőtt a hibafelderítésről beszé-
lünk, vessünk egy gyors pillantást né-
hány gyakori hibára, amit a Calcban
látni fogsz.

#ZÉRÓOSZTÓ! (DIV/0!) – A képlet
megpróbál egy számot nullával osz-
tani. Ahogy régen az elemi matemati-
kában megtanultuk, nem tudsz
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számot semmivel elosztani. Néhány
függvény, mint pl. a VARP és STDEV
akkor adja ezt a hibát, ha nem hasz-
nálsz minimálisan szükséges argu-
mentumot.

#HIV! (REF!) – A cella- vagy tarto-
mányhivatkozás érvénytelen. Ez fő-
ként akkor fordul elő, ha elírod a
hivatkozásodat, vagy olyan cellára
vagy tartományra hivatkozol, amely
már nem létezik. Például olyan mun-
kalapra mutató hivatkozásod van,
amelyet kitöröltél.

#ÉRTÉK! (VALUE!) – A bevitt adat
típusa más, mint amit elvártak. Ezt
gyakran az okozza, ha egymatemati-
kai függvényben vagy képletben szö-
veges formátumú cellára
hivatkozunk.

Hiba(Err):510 – Egy változó hiány-
zik a képletből. Ez akkor fordulhat
elő, ha két operátort együtt írsz be,
mint pl. =1 +* 3.

HIBA FELDERÍTÉSE

AHiba felderítése nyomkövetési
nyilakat húz az összes olyan előz-
ménycellába, amely hibát okozott a

jelenleg kiválasztott cella képletében.
Ennek bemutatásához szükségünk
lesz arra, hogy hibát generáljunk. Va-
lószínűleg a #ZÉRÓOSZTÓ!-t a leg-
egyszerűbb generálni. Írd be az
=C3-D2 képletet az E8 cellába. Az
eredmény nulla. Az E9 cellába írd be
az =E7/E9 képletet. Ez #ZÉRÓOSZTÓ!
hibát fog generálni.

A hiba felderítéséhez válaszd ki az
E9 cellát. Válaszd az Eszközök > De-
tektív > Hiba felderítése menüpontot.
Egy nyomkövetési nyilat húz azokon a
cellákon keresztül, amelyeket a kép-
let tartalmaz. Ami esetünkben ez
csak két cella. Amínuszt pluszra mó-
dosíthatod, és a nyíl törlődni fog, a hi-
ba pedig eltűnik, de most hagyjuk
úgy, ahogy van. Van még egy dolog
nálam, amit meg szeretnék neked
mutatni. Az egyetlen módszer arra,
hogy kitörölj egy nyomkövetési jelet a
hiba kijavítása nélkül, az Eszközök >

Detektív > Minden felderítés eltávolí-
tása menüpont.

A FELDERÍTÉSEK KOMBINÁLÁ-
SA

Egy hiba nyomon követése nem
mindig olyan egyszerű, mintha csak
egy nyomkövető eszközt használunk.
Lehet, hogy szükséged van arra, hogy
ezeket kombináld a tényleges problé-
ma megtalálásához. Vegyük a hibán-
kat példának. Kiválaszthatjuk az E9
cellát és futtathatjuk a hiba felderíté-
sét, és láthatjuk, hogy a képlet a fö-
lötte lévő két cellát használja. Viszont
ha rájössz, hogymindkét cella képle-
teket tartalmaz, felderítheted az E8
cellára vonatkozó előzményeket,
hogy lásd, megtalálod-e a problémát.
Rájössz arra, hogy a képletben hasz-
nált két cella azonos értékű. Eszedbe
jut; ez azt jelenti, hogy a C6-ot hasz-
nálod nem a C3-at. Módosítsd a C3-at
C6-ra az E8-ban lévő képletben, és a
hiba valamint a hibafelderítő nyíl eltű-
nik. Szintén fontos megjegyezni, hogy
az előzmény-felderítések a képlet
módosításával együtt mozognak.

A Calcban lévő Detektív felderítő
eszközeivel nyomon követheted a
képletben szereplő cellákat és meg-
határozhatod, hogymiért nem a várt
eredményeket kapod. Az Előzmények
felderítése megmutatja neked az ak-
tuális cellában lévő képlet által hasz-
nált cellákat. Használd a Függőségek
felderítését, hogymegmutassa azo-

kat a cellákat, amelyek olyan képlete-
ket tartalmaznak, amelyek a jelenleg
kiválasztott cellát használják. Ha azt
próbálod meghatározni, miért gene-
rál hibát egy képlet az aktuális cellá-
ban, akkor a Hiba felderítése eszközt
használod. Végül kombinálhatod a
különböző felderítő eszközöket, hogy
átfogóbb képet kapj arról, hogymi
történik, vagy mi nem történik a
munkalapodon belül.

HOGYANOK – LIBREOFFICE
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Akorábbi cikkekben azért
fejtettem ki és használ-
tam függvényeket, hogy
bemutassam a Calc-ban

rejlő egyéb funkciókat, de ma há-
rom különböző módszert fogok ne-
ked mutatni arra, hogy
függvényeket adj meg. Be fogom
neked mutatni egy függvény fel-
építését; adatokat fogunk létre-
hozni egy munkalaphoz; majd
alkalmazni fogom minden egyes
beviteli módszert: a Függvényva-
rázslót, a Függvénylistát és a kézi
bevitelt.

EGY FÜGGVÉNY FELÉPÍTÉSE

Ez segít megérteni a függvé-
nyek felépítését, ha azt tervezed,
hogy használod őket. Én a követke-
ző függvényt fogom használni a
függvényfelépítés magyarázatára.

=SZORZAT(B5, A1:A6, 0,25)

A függvények mindig egy képlet
részei. Amikor bármilyen képletet
vagy függvényt használsz, annak
egyenlőségjellel (=) kell kezdődnie.
Ha több függvényt használsz, az
egyenlőségjel csak az elején szük-
séges.

Egy függvény kezdete a függ-
vény neve. A hagyomány szerint a

függvényneveket csupa nagybetű-
vel írjuk, de a Calc kisbetűkkel vagy
vegyesen is fel fogja őket ismerni.
A hagyományt követve rendszere-
sen csupa nagybetűkkel adom meg
a függvényneveket. A példában
szereplő függvényünk neve SZOR-
ZAT. A SZORZAT az a szorzásnak,
ami az ÖSSZEG az összeadásnak,
egy végösszegbe összeszorozza az
összes argumentumát.

A függvény neve után az argu-
mentumok listája van, vesszővel el-
választva és zárójelbe zárva. Ez a
mintafüggvényünk (B5, A1 :A6,
0,25) része. Az argumentumok
több formában fordulhatnak elő, a
függvény pedig az argumentumok
minden egyes pozíciójában bizo-
nyos típust várnak el. Az argumen-
tumok előfordulhatnak számok (9),
"Idézett szövegek", cellahivatkozás
(C3), Cellatartomány (C3:C1 0),
összehasonlítások (C3 > C1 ), vagy
egy másik függvény formájában.
Jegyezd meg, hogy a számot közre-
fogó idézőjel, mint pl. a „9", az ar-
gumentumot szövegként definiálja
– és nem számként.

A MUNKALAP BEÁLLÍTÁSA

Én szabályozott hozzáférési
rendszerek telepítőivel dolgozom.
Amikor új rendszert állítok be, ki

kell számítanom, hogy hány táp-
egység szükséges ahhoz, hogy
árammal lássam el a helyszínen lé-
vő berendezést. Egy képletet hasz-
nálunk az egyes eszközökön
fellépő feszültségesés kiszámításá-
ra. A számítás tartalmazza a beme-
neti feszültséget, az eszköz
áramfelvételét plusz bármely utána
álló eszköz áramfelvételét, meg-
szorozva az eszközhöz tartozó ve-
zeték hosszának ellenállásával. Az
alapképlet

Vki = Vbe – I(DR),

ahol a Vbe a bemeneti feszült-
ség, I az eszköz és bármely utána
álló eszköz áramfelvétele, D a ve-
zeték hossza (lábban megadva), R
pedig az egy lábra jutó vezeték el-
lenállása. Állítsunk be egy munkala-
pot, hogy segítsen nekünk
kiszámítani az egyes eszközöknél
mért feszültséget.

Kezdd az A1 cellában lévő „Kez-
deti feszültség” címkével. Az A2:E2

cellákba tedd be a következő osz-
lopfejléceket: Eszköz, Amper, Tá-
volság, Ohm/Láb és Feszültség. A
B1 -be tedd be a 1 3,2 értéket a kez-
deti feszültségednek. Az A3:A5-be
tedd be az 1 , 2, 3 értékeket az esz-
közökhöz. A B3:B5 az egyes eszkö-
zök áramfelvétele. Használd a 0,3,
0,25 és 0,5 értékeket. A vezetékre
vonatkozó három távolság 75, 1 1 0
és 1 20. Az Ohm/Lábnál használd
mindháromhoz a 0,00639-et. Ez a
1 6-os AWG (US) huzalvastagsághoz
tartozó körülbelüli Ohm/Láb érték.
Hagyd üresen a Feszültség oszlo-
pot. Ez az, ahová mi fogjuk beírni a
képleteinket.

A FÜGGVÉNYTÜNDÉR

A függvénytündér a legtelje-
sebb módszer a függvényekkel
rendelkező képletek bevitelére. Ez
a leglassabb is a sok opció miatt. A
tündér nagyszerű módszer arra,
hogy végighaladj egy bonyolult
képlet beállításán azáltal, hogy le-

Írta: Elmer Perry
Fordította: Palotás Anna
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hetővé teszi számodra, hogy egy-
szerre csak az információk külön
darabjaival foglalkozz. Mi a tündért
arra használjuk, hogy létrehozzuk
az első készülékre vonatkozó fe-
szültségszámítási képletet.

Három módja van annak, hogy
elérd a Függvénytündért. Válaszd
ki az E3 cellát és tedd a következők
egyikét:

1 . Kattints a Képlet esz-
köztáron lévő Függvénytün-
dér gombra

2. Kattints a Beszúrás > Függ-
vény ... menüpontra.

3. Használd a Ctrl + F2 billen-
tyűkombinációt.

A Függvénytündér megjelenít
egy Függvény listadobozt a balol-
dalon. A Kategória lenyíló lista le-
hetővé teszi számodra, hogy a
listában szereplő függvényeket a
kiválasztott kategóriára szűkítsd.
Van egy Utoljára használt kategória
is a nemrég használt függvények
kiválasztásához. Ha egyszeresen
kattintasz rá egy függvénynévre,
jobbra megjeleníti a függvény rövid
leírását. Ha duplán kattintasz rá
egy függvényre, akkor beszúrja a
függvényt a jobb alsó részen lévő
Képlet szövegdobozba. Figyeld
meg, hogy a tündér beszúrta szá-
modra az egyenlőségjelet. A jobb
oldali középső rész szövegdobozo-
kat jelenít meg a függvényekhez
tartozó argumentumok megadásá-
hoz. Az argumentumos szövegdo-
bozok fölött megjeleníti az argu-

mentumok rövid leírását és listáját,
valamint a típusukat. A jobb oldal
felső része az aktuális függvény
eredményeit mutatja, a képlet
eredményét pedig a Képlet szer-
kesztődoboz fölött jeleníti meg.

A mi képletünk az eszközbe jutó
bemeneti feszültséggel kezdődik.
Az első eszköznél ez a B1 cellából
származó 1 3,2, így kattints az alul
lévő Képlet szövegdobozba és írd
be a „B1 -"-t. A Kategória lenyíló lis-
tából válaszd ki a Matematikait.
Görgesd lefelé a listát és kattints
duplán a SZORZAT-ra. A SZORZAT
függvény hozzáadódik a képlethez.

Kattints bele a szám 1 szöveg-
dobozba. Az első argumentum az
összes eszközhöz tartozó amperek

összege. Kattints a szám 1 szöveg-
doboz baloldalán lévő Függvény-
tündér gombra. Ez egy üres
függvénytündér képernyőt ad ne-
ked. Jegyezd meg, hogy alul most
vannak a Vissza és Következő
gombjaid. Válaszd ki a Matematika-
it a Kategória listából, de ezúttal
kattints duplán az ÖSSZEG függ-
vényre. Kattints bele a szám 1 szö-
vegdobozba. Használd az egeret,
hogy kiválaszd a B3:B5 cellákat. A
tartomány hozzáadódik az
ÖSSZEG-hez tartozó szám 1 szö-
vegdobozhoz.

Kattints kétszer a Vissza gomb-
ra, hogy visszatérj a SZORZAT függ-
vényhez, amivel indultunk. Figyeld
meg, hogy az ÖSSZEG függvény
most benne van a szám 1 szöveg-

dobozban. Válaszd ki a szám 2 szö-
vegdobozt. Kattints újra duplán a
SZORZAT-ra. A második SZORZAT
függvényhez tartozó szám 1 szö-
vegdobozba írd be vagy válaszd ki a
C3:D3 tartományt.

Most készen vagyunk a képlet-
tel. A végleges képletnek így kelle-
ne kinéznie

=B1

SZORZAT(ÖSSZEG(B3:B5),SZORZAT

(C3:D3))

Kattints az OK gombra, hogy
befejezd a Függvénytündért.

MEGJEGYZÉS: Használhattam
volna a szorzás műveletet (*) , hogy
végrehajtsam ugyanazt a dolgot,
mint amit a SZORZAT függvényben
tettem, de azért használtam a
függvényt, hogy bemutassam azt a
képességet, hogy függvényeket
használhatok más függvények ar-
gumentumaként.

A FÜGGVÉNYLISTA

A Függvénylista a harangszó és
sípszó nélküli tündér. Valójában ez
csak a tündér függvénylista része.
A mögötte rejlő ötlet az, hogy se-
gítsen neked abban, hogy közvet-
lenül a cellákhoz adj hozzá függvé-
nyeket. A Függvénylistát a menük
használatával, a Beszúrás > Függ-
vénylista menüponttal, vagy az ol-
dalsávon lévő Függvények ikonra
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való kattintással tudod előhozni.
Amikor kiválasztasz egy függvény-
nevet a listában, egy rövid leírás je-
lenik meg a lista alján. A Függvény-
listában is van Utoljára használt
kategóriaelem, amely azokat a
függvényeket tartalmazza, amelye-
ket nemrég használtál.

Használjuk ezt, hogy létrehoz-
zuk a második eszközhöz tartozó
képletet. Válaszd ki az E4 cellát.
Válaszd ki a Képlet eszköztáron lé-
vő Beviteli sor szövegdobozt. Ez a
legjobb hely arra, hogy függvénye-
ket adj meg a függvénylista hasz-
nálatával. Ehhez az eszközhöz
szükségünk van az előző eszköz zá-
ró feszültségére, így kezdjük a kép-
letet az „=E3-"-mal. Látnod kellene
a SZORZAT-ot az Utoljára használt
listádban felsorolva. Kattints dup-
lán a SZORZAT-ra, hogy hozzáadd a
képlethez. A zárójelek között lévő
kurzorral kattints duplán az
ÖSSZEG-re, amelynek szintén meg
kellene jelennie az Utoljára hasz-
nált listában. Válaszd ki a B4:B5 cel-
latartományt. Kattints bele a
képletbe és használd a nyílbillen-
tyűket, hogy a kurzort az ÖSSZEG
zárójelein kívülre mozgasd. Írj be
egy vesszőt, majd kattints ismét
duplán a SZORZAT-ra. Írd be vagy
válaszd ki a C4:D4 cellatartományt.
Nyomd meg az Entert.

A végeredménynek a követke-
zőképpen kellene kinéznie

=E3

SZORZAT(ÖSSZEG(B4:B5),SZORZAT

(C4:D4))

A MANUÁLIS BEVITEL

A manuális bevitel csak annyit
jelent, hogy a képletet a memóriá-
ból közvetlenül a cellába visszük
be. Az utolsó eszközhöz tartozó
képlet a legegyszerűbb, mivel már
nincs szükséged az eszközök áram-
erősségeinek összegére, mivel csak
egyetlen egy maradt. Válaszd ki az
E5 cellát és írd be a

=E4

SZORZAT(B5,SZORZAT(C5:D5))

képletet és nyomd meg az En-
tert. Miközben beírod a függvénye-
ket, a Calc mutatni fogja neked a
függvény és annak argumentumai-
nak súgóbuborékját.

A Calc három különböző mód-
szert nyújt számodra a függvények
cellába való bevitelére. Használd a
Függvénytündért, amikor olyan sok
útmutatásra van szükséged,
amennyi csak lehetséges, vagy ami-
kor egy bonyolult képletet először
írsz be. A Függvénylista listát és rö-
vid leírást ad, hogy segítsen neked
a képletedben lévő megfelelő attri-
bútumok és függvények használa-
tában. A kézi bevitel nagyszerű
módszer a rövid képletek bevitelé-
re, miközben olyan függvényeket
használsz, amelyben jártas vagy,
vagy olyan képlet ismétlésére,
amelyet azelőtt használtál.
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Elmer Perry számítógép felhasználói
és programozói múltja tartalmaz egy
Apple I IE-t, hozzáadva némi Amigát,
egy nagy adag DOS-t és Windowst,
cseppnyi Unixot, mindezt
összekeverve Linuxszal és Ubuntuval.
A http://eeperry.wordpress.com
oldalon blogol.
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Ha hírt szeretnél közölni, megteheted a következő címen: news@fullcirclemagazine.org

Véleményed és Linux-os tapasztalataidat ide küldd: letters@fullcirclemagazine.org

Hardver és szoftver elemzéseket ide küldhetsz: reviews@fullcirclemagazine.org

Kérdéseket a 'Kérdések és Válaszok' rovatba ide küldd: questions@fullcirclemagazine.org

Az én asztalom képeit ide küldd: misc@fullcirclemagazine.org

... vagy látogasd meg fórumunkat: www.fullcirclemagazine.org

A FULL CIRCLE-NEK SZÜKSÉGE VAN RÁD!
Egy magazin, ahogy a Full Circle is, nem magazin cikkek nélkül. Osszátok meg velünk véle-
ményeiteket, desktopjaitok kinézetét és történeteiteket. Szükségünk van a Fókuszban ro-
vathoz játékok, programok és hardverek áttekintő leírására, a Hogyanok rovatban
szereplő cikkekre (K/X/Ubuntu témával) ; ezenkívül, ha bármilyen kérdés, javaslat merül fel
bennetek, nyugodtan küldjétek a következő címre: articles@fullcirclemagazine.org

KKöözzrreemműűkkööddnnééll??
A Full Circle Csapata

Szerkesztő - Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org
Webmester - Rob Kerfia
admin@fullcirclemagazine.org
Kommunikációs felelős - Robert Clipsham
mrmonday@fullcirclemagazine.org
Podcast - Robert Catling
podcast@fullcirclemagazine.org

Az olvasóközönségtől folyamatosan várjuk a magazinban megjelenítendő új cikkeket!
További információkat a cikkek irányvonalairól, ötletekről és a kiadások fordításairól a
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine wiki oldalunkon olvashatsz.
Cikkeidet az alábbi címre várjuk:
articles@fullcirclemagazine.org
Amagyar fordítócsapat wiki oldalát itt találod:
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Hungarian
A magazin eddig megjelent magyar fordításait innen töltheted le: http://www.fullcircle.hu
Ha email-t akarsz írni a magyar fordítócsapatnak, akkor erre a címre küldd:
fullcirclehu@gmail.com

Nagy köszönet a Canonicalnek
és a fordítócsapatoknak
világszerte, továbbá Thorsten
Wilms-nek a jelenlegi
Full Circle logóért.
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