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1. Bevezetés
1.1. Célkitőzés
A NEPTUN biztosítja az adatok szőrési és rendezési lehetıségét, valamint a felhasználó által definiálható
listák, statisztikák készítését. A feltétel- és lekérdezés szerkesztı úgy lett elkészítve, hogy azt programozói
ismeretek nélkül is lehessen kezelni. A szőrések, lekérdezések a NEPTUN Információs rendszer
üzemeltetési felületein használhatók, fontosabb listák mellett mindenhol megtalálhatók.

1.2. Szőrések és lekérdezések
A NEPTUN program számos helyén elıfordul, hogy a felhasználó valamilyen listát kezel: hallgatók,
képzések, tárgyak, tanszékek, termek, jegyzetek, stb. halmaza jelenik meg a képernyın (ezeket a
késıbbiekben tárgylapnak nevezzük.) Ebbıl lehet aztán kiválasztani azt, amelyikkel éppen dolgozni akar.
Ha ez a lista több száz elembıl áll, ha tartalmazza pl. az adott Intézmény összes hallgatóját, vagy egy adott
tanszék összes meghirdetett tárgyát, akkor elég körülményes lehet ezek közül kiválasztani az éppen
szükségeset. Ezért lehetıség van a listák szőkítésére szőrıfeltételek megadásával (például a hallgatók közül
a nem kollégista vidékiek). Az ilyen listák szőkítésére szolgáló „feltételhalmazokat” nevezzük
szőréseknek.
Az egyes listák azonban – bár sokféle van belılük és sokféle a bennük megjelenített adat is – kötött
formával rendelkeznek, és a rendszerben tárolt összes adatnak csak egy-egy elıre definiált vetületét
mutatják. Ezért a programban lehetıség van saját listák összeállítására is, amelyek segítségével
gyakorlatilag az adatok tetszıleges vetülete lekérdezhetı. Ezeket nevezzük általános lekérdezéseknek.
Ezek magukban foglalják a különbözı típusú, de egymáshoz kapcsolódó adatok együttes megjelenítését, és
az adatokból képzett statisztikákat tartalmazó listákat egyaránt. Az elıbbire példa lehet egy olyan lista,
mely a hallgatókat az általuk felvett tárgyakkal és a tárgyak oktatóival tartalmazza, az utóbbira pedig az a
lista, mely megadja a karonkénti hallgatói létszámot.
A szőrések és az általános lekérdezések között tehát az a különbség, hogy míg a szőrések csak adott adatok
tulajdonságaira vonatkozó feltételeket jelentenek, addig a lekérdezésekben a feltételeken túl az is
megadható, hogy milyen adatok jelenjenek meg a listában. Tehát a lekérdezés a szőrés bıvített változata.
Különbség még a kettı között, hogy a szőrések a program számtalan helyén megjelennek (minden olyan
lista mellett, melyek néhány elemnél többet tartalmaznak, 1.1. ábra), míg lekérdezéseket csak egyetlen
helyen lehet megadni (az Adminisztráció / Általános lekérdezések menüpont alatt, 1.2. ábra) .
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szőkítendı lista

legördülı lista

szerkesztı gomb

1.1 ábra Tárgylap a hozzá tartozó fontos szőréseket tartalmazó legördülı listával és a szőrésszerkesztıt
elıhívó gombbal
Mind a szőréseket, mind a lekérdezéseket egy tetszıleges név azonosítja, melyet a felhasználónak kell
megadni (pl.: „Elsıéves közgazdászhallgatók”), és a szerkesztés után bármikor lehet rájuk hivatkozni.
A szőrések és lekérdezések közül a legfontosabbakat meg lehet jelölni, melyek a legördülı listában
jelennek meg. A legördülı listából ki lehet választani az éppen szükségeset, és ekkor szőrés esetén a
tárgylapon a szőrés által meghatározott feltételeknek eleget tevı listaelemek jelennek meg (pl.: „Elsıéves
közgazdászhallgatók”).
A Szőrés, ill. Szerkesztı gomb megnyomására egy új ablak, a szerkesztı felület jön elı, ahol új szőréseket,
lekérdezéseket hozhatunk létre, vagy a meglévıket módosíthatjuk.
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Felhasználó által elıállított
általános lista

Szerkesztıgomb
Legördülı menü
1.2 ábra Egy felhasználó által összeállított általános lekérdezés az Adminisztráció menüpont alatt

1.3. Szerkesztıfelület
Mind a szőrések, mind a lekérdezések szerkesztıfelülete az alábbi fı részekbıl épül fel (1.3. ábra és 1.4.
ábra):
•

A megszerkesztett és elmentett szőrések, lekérdezések listája található bal oldalon, ez
mindkét esetben hasonlóan épül fel. Szőrés esetén a lista csak az adott tárgylaphoz
létrehozott szőréseket tartalmazza, tehát a program különbözı helyeirıl meghívott
szerkesztıkben különbözı szőrések találhatók. A lekérdezések szerkesztését egyetlen
helyrıl lehet meghívni, így ebben az esetben ez a bal oldali lista az összes lekérdezést
tartalmazza.
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Mőveletek

Szőrések listája

Szerkesztıfelület

Kilépés a szerkesztıbıl
1.3 ábra Szerkesztıfelület szőrések esetén
adott szőrés, lekérdezés definiálására szolgáló szerkesztıfelület található jobb oldalon, itt a
lekérdezések esetén számos kiegészítés található a szőrésekhez képest. Ezen a felületen jelenik meg
a bal oldali listában kiválasztott elem grafikus megjelenítése. Magában foglalja többek között az
adatokra, ill. kapcsolódásaikra megadott feltételeket, lekérdezések esetén pedig itt adható meg az
eredménylistában megjelenítendı oszloplista, az eredménylista formátuma, stb.

•

Az

•

A szerkesztıfelületen felül találhatók a mőveletek, melyek egyformák mind a szőrések, mind a
lekérdezések esetén.
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Mőveletek

Szerkesztıfelület

Lekérdezések listája

•

Kilépés a szerkesztıbıl
1.4 ábra Szerkesztıfelület általános lekérdezések esetén

A Szőrés alkalmazása, ill. Lekérdezés alkalmazása gomb megnyomására a szerkesztıfelület
bezáródik:
szőrés esetén a tárgylapon lévı listára alkalmazódik az éppen aktív szőrés,
lekérdezés
esetén
az
általunk
definiált
eredménylista
jelenik
meg.
A Szőrés alkalmazása, ill. Lekérdezés alkalmazása gomb az éppen aktív szőrés, ill. lekérdezés
módosításait is elmenti.
A Vissza gomb megnyomásával módosítás, mentés, ill. a szőrés, lekérdezés alkalmazása nélkül
térhetünk vissza a tárgylapra.
A szőrések, lekérdezések listája eltüntethetı a lista mellett található balra mutató nyíl (
)
megnyomásával, ill. szélessége állítható, ha az egérrel ezzel egy vonalba pozícionálunk, míg meg
nem változik az egérmutató, s ekkor lenyomva és nyomva tartva a bal gombot, a lista szélét a kívánt
méretre állíthatjuk.

A 2. fejezetben a mindkét szerkesztıben közös bal oldali lista és a hozzá kapcsolódó alapmőveletek
kerülnek bemutatásra. A 3. fejezet az adatokat és az adatok kapcsolatait megjelenítı táblastruktúrát
mutatja be, ami mind a szőrések, mind a lekérdezések alapjául szolgál. A 4. fejezet egy szőréshez, ill.
lekérdezéshez tartozó feltételrendszer megadásáról szól, míg az 5. fejezet az általános lekérdezések
eredményeként elıálló lista tartalmának és megjelenítésének megadási lehetıségeivel foglalkozik. A 6.
fejezet a szerkesztı általános beállításait mutatja be.
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2. Alapmőveletek szőréseken, lekérdezéseken
2.1. Mőveletek elérhetısége
A legtöbb mővelet három különbözı módon érhetı el, azaz pontosabban három különbözı helyrıl hajtható
végre: az ablak fejléc alatt található Mőveletek menübıl, az ikonsorban található gombok egyikével,
vagy kontextusmenübıl, mely a szőrések, lekérdezések listájának kiválasztott elemén történı jobb
egérkattintásra jön elı (2.1. ábra).

Menü
Kontextusmenü

Gombsor

2.1. ábra Mőveletek végrehajtási helyei

2.2. Szőrések, lekérdezések és csoportosításuk
A szerkesztıfelületen a bal oldali listában találhatók a már létrehozott szőrések, ill. lekérdezések nevei. A
jobb áttekinthetıség kedvéért ezeket hierarchikusan csoportokba lehet sorolni. A hierarchikus csoportba
rendezés azt jelenti, hogy a csoportok tartalmazhatnak további alcsoportokat, melyek megint
tartalmazhatnak újabb csoportokat. Természetesen minden egyes csoport, ill. alcsoport tartalmazhat
tetszıleges számú szőrést is, de egy csoporton belül a szőrések nevének egyedinek kell lenniük. Ez hasonló
az operációs rendszer fájljainak könyvtárakba szervezéséhez. Így elkülöníthetık például az ideiglenesen
létrehozott elemek a rendszeresen használtaktól, az egyik szakhoz tartozók a másik szaktól, vagy akár a
különbözı idıszakokhoz tartozók egymástól.
A csoportokba rendezés már 10-15 szőrés, ill. lekérdezés esetén is ajánlott, mert nagyban
megkönnyíti az áttekinthetıséget!
A Mőveletek és a kontextusmenübıl kiválasztható a Mindent kinyit és Mindent becsuk funkció, mellyel a
teljes könyvtárszerkezet, és az abban található valamennyi szőrés, ill. lekérdezés láthatóvá válik, ill. a
gyökérben található szőréscsoportok szintjére bezáródik.
A bal oldali listában a csoportok más háttérszínnel rendelkeznek mint a szőrések, ill. lekérdezések, így
könnyebben megkülönböztethetık egymástól.
Mivel lekérdezések esetén minden egy helyen található, ezért itt külön támogatás is van a csoportokba
szervezéshez: a program felajánlja a kiinduló táblával megegyezı nevő csoport létrehozását, ill. ha már
létezik, akkor az új lekérdezés abban való elhelyezését. Ezeket az automatikusan létrehozott csoportokat,
ill. minden olyat, melynek neve megegyezik egy kiinduló tábla nevével – nevezzük alapértelmezett
csoportnak. Ezek létrehozása mőködik mind a gyökérben, mind pedig az egyes csoportokban,
alcsoportokban. Errıl részletesebb mőködési leírás a 2.3.1-es fejezetben található, míg az alapértelmezett
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csoportok létrehozásának felhasználói szintő szabályozhatóságát a 6. fejezet tartalmazza.
Van két speciális csoport.
•

Kapott szőrések: a mástól kapott szőrések szerepelnek benne. Bıvebben a 2.3.9 pontban.

•

Közös szőrések: azok a szőrések találhatóak itt, amiket a Technikai Adminisztrátor hozott létre
közös használat céljából.

Felhasználói csoportnak nevezzük azokat a csoportokat, amiket a felhasználó a Mőveletek, ill. a
kontextusmenübıl hoz létre, és neve alapján nem alapértelmezett csoport.
Szőréseknél a szerkesztıfelület bal alsó sarkában található egy kis legördülı menü, mely
alapértelmezésben a „Helyben megadottak” azonosítón áll. Ha itt kiválasztjuk az „Összes” azonosítót, a
szőréslistában megjelenik az összes olyan szőrés, melynek kiinduló táblája szintén pl. a „Hallgató” tábla,
de azok nem az aktív tárgylaphoz tartozó szerkesztıfelületen jöttek létre, hanem a Neptun rendszer egyéb
olyan felületén, ahonnan szintén elérhetık a hallgatói adatok.

2.3. Mőveletek
2.3.1. Szőrés, ill. lekérdezés létrehozása

Létrehozáskor egy üres szőrés, ill. lekérdezés jön létre egy alapértelmezett névvel, mely rögtön
módosítható.
Szőrések esetén a kiinduló táblát a tárgylista típusa határozza meg, ezért ezt a táblát rögtön el is helyezi a
szerkesztıfelületen. Amennyiben a bal oldali listában egy csoport volt kiválasztva, akkor az új elemet a
csoportba teszi be, ha pedig szőrés volt kiválasztva, akkor ezzel egy szintre helyezi el, azaz ugyanabba a
csoportba kerül, mint az éppen aktív szőrés.
Lekérdezések esetén a kiinduló táblát a szerkesztıfelület fölött lévı, a gombsorral egy vonalban található
legördülı listából lehet kiválasztani. Opciótól függıen a kiválasztott csoportban, ill. a kiválasztott
lekérdezés csoportjában létrehoz egy alapértelmezett csoportot (lásd 2.2. fejezet), és abban helyezi el az új
szőrést. Amennyiben már létezik ez az alapértelmezett csoport, akkor felajánlja az új elem ebben való
elhelyezését. Alapértelmezett csoport automatikus létrehozása csak felhasználó által megadott csoportban
lehetséges, amennyiben ugyanis alapértelmezett csoportban vagyunk, akkor nem azon belül, hanem azzal
egy szinten helyezi el az új alapértelmezett csoportot. Tehát ha a „Hallgatók” alapértelmezett csoporton
belül vagyunk, akkor egy „Tárgy” kiinduló táblájú új lekérdezés létrehozásakor az ennek megfelelı
„Tárgy” nevő csoportot nem a „Hallgatók”-on belül, hanem azzal egy szinten hozza létre. Az
alapértelmezett csoportok kezelésével kapcsolatos felhasználói szintő szabályozhatóságról bıvebben a 6.
fejezet foglalkozik.
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Kiinduló tábla
Aktív elem

Létrehozott új
alapértelmezett csoport
és új lekérdezés

2.3.2. Csoport létrehozása

Felhasználói vagy alapértelmezett csoportot a szőrésekhez hasonlóan lehet létrehozni: az új csoport az
éppen aktív csoportban jön létre „Új csoport” névvel, ami rögtön át is nevezhetı. Egy adott csoporton belül
a szőrésneveket is figyelembe véve az új csoport nevének is egyedinek kell lennie.
Csoportok esetén a jobb oldali szerkesztıfelület üres, és nincs semmilyen funkciója.

2.3.3. Mentés

A szőréseket, lekérdezéseket a késıbbi hivatkozás, újrafelhasználás miatt el kell menteni az adatbázisba.
Erre szolgál a Mentés mővelet. Egy-egy mentés után ez a mővelet inaktívvá válik, ez jelzi, hogy az éppen
látható szőrés, lekérdezés szerkezete megegyezik az adatbázisban tárolt változattal. Ezek után a program
automatikusan érzékeli a változtatásokat, és engedélyezi újra a mővelet végrehajtását.
Amennyiben változás volt az éppen aktuális szőrésben, és a felhasználó új elemet választ ki a bal oldali
listában, vagy kilép a szerkesztıbıl, akkor a program rákérdez a változások elmentésére. Ha a kilépés a
Szőrés alkalmazása, ill. Lekérdezés alkalmazása gomb megnyomásával történik, akkor a változások
automatikusan elmentıdnek. Az automatikus mentést opcióval is lehet állítani, lásd a 6. A Szerkesztı
beállításairól szóló fejezetet.
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2.3.4. Átnevezés

Átnevezés esetén a bal oldali lista éppen aktív eleme szerkeszthetıvé válik, s ekkor lehet a szőrésnek, ill.
lekérdezésnek új nevet adni.
A neveknek csoportokon belül egyedinek kell lenniük (a szőrésneveket és a csoportneveket együtt
tekintve).

2.3.5. Törlés

Mind a szőréseket, lekérdezéseket, mind a csoportokat, melyekre már nincs szükség, ezzel a mővelettel
lehet törölni az adatbázisból. A program alapértelmezésben megerısítést kér a mővelet végrehajtásához, de
ez kikapcsolható (lásd a 6. fejezetet).
Csoportokat törölni csak akkor lehet, ha üresek.

2.3.6. Kedvencek - Megjelenítés a legördülı listában

Lehetıség van a gyakran használt, fontos szőrések, lekérdezések összegyőjtésére, amik utána a legördülı
menübıl választhatók ki. A legördülı menü szőréseknél a tárgylapon, közvetlenül a szőkítendı lista alatt
található, lekérdezésnél a Szerkesztıgomb mellett helyezkedik el. A kijelöléshez az adott elemen történı
jobb egérgomb-kattintásra megjelenı kontextusmenübıl kell a Megjelenítés a legördülı listában nevő
mőveletet kiválasztani. Ennek hatására az aktuális listaelem elıtti inaktív (szürke) pipa aktívvá (pirossá)
válik - ez jelzi a kedvencek közé tartozást. A legördülı listából való kivételt szintén a kontextusmenübıl
lehet végrehajtani.
Szőréseknél az itt megadottakon kívül a legördülı listában mindig megjelenik a „Minden” azonosító ennek segítségével lehet a tárgylapon olyan listát generálni, mely az összes elérhetı sort tartalmazza. Ezt
nem lehet sem szerkeszteni, sem törölni, ezért a szerkesztıben nem is jelenik meg a szőréslistában.
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2.3.7. Alapértelmezett szőrés megadása

Minden szőrhetı tárgylapon lehetıség van egyetlen szőrés, az alapértelmezett szőrés kijelölésére, mely
minden olyan esetben alkalmazódik a tárgylistára, amikor az újonnan létrejön. Ily módon meg lehet adni,
hogy adott menüpont (képernyı) kiválasztásakor milyen adatokkal töltıdjenek fel a listák. Ezzel nem csak
egy mővelet végrehajtását lehet megspórolni, de elkerülhetı a felesleges adatok szerverrıl való letöltése, és
így akár jelentıs idımennyiség is megtakarítható.
Ezért ajánlott minden tárgylistához létrehozni egy alapértelmezett szőrést!
Az alapértelmezett szőrést a bal oldali listában a név melletti x-szel megjelölt piros pipa különbözteti meg a
többitıl.
Általános lekérdezéseknél az alapértelmezett szőrés nincs értelmezve.

2.3.8. Másolás saját részre
Lehetıség van szőrés, ill. lekérdezés másolására saját részre. Ebben az esetben egy, már meglévı szőrést
tudunk lemásolni. Másolás után a program rögtön felajánlja az új szőrés átnevezését.
A szőréseket, ill. lekérdezéseket lehet mozgatni is. A fában bárhova átmozgatható a szőrés, lekérdezés
vagy szőrés csoport, ahol a tiltást jelölı kurzor fehér nyíllá változik. A mővelet a következı: az elem
kijelölése után, lenyomva tartott bal egérgomb mellett mozgatható az új helyre.

2.3.9. Másolás másnak
Az adott szőrés, ill. lekérdezés másolható más részére. A menü elem kiválasztásakor egy választó ablakot
kapunk, ahol megadhatók azon alkalmazottak, akiknek a szőrést másolni szeretnénk. A mővelet
eredményeként az adott személyek szőrései között megjelenik egy „Kapott szőrések” csoport (ha még nem
volt ilyen korábban), és ezen csoporton belül a kapott szőrések.

2.3.10. Mentés fájlba

A kiválasztott szőrés, ill. lekérdezés ezzel a mővelettel elmenthetı fájlként. A fájl saját belsı formátummal
rendelkezik, ezért kézzel nem szerkeszthetı! Az így elmentett szőrés a késıbbiekben visszaolvasható a
rendszerbe.
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2.3.11. Beolvasás fájlból

A korábban elmentett szőréseket, ill. lekérdezéseket ezzel a mővelettel lehet visszaolvasni a rendszerbe. A
beolvasott szőrés, lekérdezés az éppen aktív szőréscsoportba kerül be, és a program rögtön felajánlja az
átnevezését.

2.3.12. Mentés képként

A szőrés, ill. lekérdezés grafikus megjelenítését el lehet menteni .bmp (Windows bitmap) vagy .wmf
(Windows Metafile) formátumú képként.

2.3.13. Beállítások

A beállítási lehetıségek egy új ablakban jelennek meg. A különbözı opciók jelentését és alkalmazási
területét részletesen a 6. fejezet mutatja be.
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3. A feltételek megadásának elve, a táblastruktúra
A feltételrendszer megadásához szükséges, hogy a felsıoktatási intézménnyel kapcsolatos fogalmakat,
adatokat valamiképpen modellezzük, erre szolgál a táblastruktúra. A struktúra alapegysége a tábla, melyek
között kapcsolódások vannak.

3.1. Táblák
A tábla valamilyen fogalom vagy létezı dolog tulajdonságainak győjteménye.
Ez a létezı dolog lehet például a hallgató, akinek tulajdonságait a neve, címe, anyja neve, gyerekeinek
száma, stb. írja le. Ha a tábla neve „Tárgy”, akkor tulajdonságai, azaz oszlopai pl.: neve, kódja, hány
kredites, stb. Egy tábla tehát a létezı fogalmak úgymond statikus tulajdonságait tartalmazza, melyek
közvetlenül a fogalomra vonatkoznak. Ezeket szokás a tábla mezıinek is nevezni.

3.2. Kapcsolódások
Egy létezı fogalmat vagy dolgot azonban nem csak a tulajdonságai, hanem a környezetéhez való
viszonya, vagyis a kapcsolatai is jellemeznek. Pl.: egy hallgatót az indexében található bejegyzések és az
általa látogatott kurzusok (felvett tárgyak) is jellemzik. Ez azt jelenti, hogy a „Hallgató” és a „Kurzus”
tábla között kapcsolat van, és ez a kapcsolat kétirányú (hallgató, aki jár valamilyen kurzusra, ill. kurzus,
amire jár valamilyen hallgató).
A tulajdonságok és kapcsolatok között azonban egy kicsit elmosódik a határ, hiszen pl. az „anyja neve”
tulajdonság helyett felvehetnénk egy „Anya” táblát, aminek az egyik tulajdonsága a neve, és kapcsolatot
létesíthetnénk a „Hallgató” és az „Anya” tábla között. Mivel azonban az „Anya” tábla semmilyen más
tulajdonsága nem lényeges számunkra, ezért egyszerősíti a modellt, ha ezt külön tábla helyett egyetlen
tulajdonságként kezeljük.

3.3. Feltételek
A táblák meghatároznak egy táblázatot, melynek sorai a rendszerbe bevitt adatokat tartalmazzák. Például a
„Hallgató” táblázat a rendszerbe bevitt összes hallgatót tartalmazza. A tábla mezıire meg lehet adni
feltételt, melyet aztán a táblázat sorain kell kiértékelni. Ha a „Hallgató” tábla valamely mezıjére megadunk
egy feltételt (pl.: neve = Kovács), azaz létrehozunk egy szőrést, akkor az ennek megfelelı „Hallgató”
táblázat (vagy „Hallgató” lista) már csak a feltételnek eleget tevı hallgatókat fogja tartalmazni (a „Kovács”
nevőeket). Ezeket nevezzük mezıfeltételeknek.
Szőkíteni lehet egy táblázat sorait a tábla kapcsolatai alapján is, pl. azok a hallgatók, akik járnak angol
nyelvő kurzusra (van kapcsolatuk a „Kurzus” táblával, amelyiknél a „Nyelv” tulajdonság „angol”). Ezeket
nevezzük kapcsolódási feltételeknek.

3.4. Példa
Tekintsünk egy példát.
Azokra a 25 és 30 év közötti budapesti hallgatókra vagyunk kíváncsiak, akik a mőszaki informatika
képzésre járnak, és van angol középfokú C típusú nyelvvizsgájuk.
Ezt a fent leírt modell alapján úgy fogalmazhatjuk meg, hogy annak a „Hallgató” táblának megfelelı listát
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szeretnénk megkapni, melynek tulajdonságai között szerepelnek (feltéve, hogy 2005-öt írunk)
1. a Születési dátum >= 1975.01.01. és
2. a Születési dátum < 1980.01.01. feltételek,
valamint rendelkezik kapcsolattal
1. a „Cím” táblához, ahol a Cím típusa = Állandó lakcím és Város = Budapest
2. a „Képzés” táblához, ahol a Név = Mőszaki informatika és
3. a „Nyelvvizsga” táblához, ahol Nyelv = Angol, Fok = közép és Típus = C.
Tehát a szőrések felépítését a fogalmak, dolgok tulajdonságai és kapcsolatai, és a kapcsolatok hierarchiája
határozza meg.
Grafikusan megjelenítve:

4. Szőrések, lekérdezések feltételeinek megadása
4.1. Szőrıfeltételek alkalmazása
A szőrések és lekérdezések összeállításánál egyaránt megadhatunk különféle mezıfeltételeket
(szőrıfeltételeket), melyeket együttesen feltételhalmaznak is nevezhetünk.
A szőrıfeltételek alkalmazása egy adott listára azt jelenti, hogy a lista minden egyes elemén kiértékelıdik a
feltételhalmaz, s amelyikre az eredmény igaz lesz, az marad benne a listában.

4.2. Szőrések, lekérdezések szerkesztıfelülete
A szerkesztıfelület részeit, felépítését a 4.1. ábra mutatja.
A bal oldali listában kiválasztott szőrés, lekérdezés szemantikája a szerkesztıfelületen jelenik meg. Ez a
felület megnövelhetı az oldalsó listák átméretezésével, ill. eltüntetésével (
).
A jobb oldali lista tartalmazza az aktív táblához kapcsolható további táblák nevét (a lehetséges
kapcsolódások listáját), melynek segítségével meg lehet adni a táblák közötti kapcsolódási feltételeket. (A
kapcsolható táblák listájában szereplı táblanevek nem mindig egyeznek meg a táblák valós nevével, mert
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egyes táblakapcsolatok esetén beszédesebb és leíróbb jellegő elnevezésekre volt szükség. Ha azonban a
szerkesztıfelületre húzzuk ıket, mindig a tábla valós nevét látjuk, a kapcsolható táblák listájában szereplı
nevet pedig úgy ellenırizhetjük, ha az egérrel a két táblát összekötı vonalra pozícionálunk.)
A középsı részben (szerkesztıfelületen) a téglalapok egy-egy táblát és a hozzájuk kapcsolt feltételeket
határozzák meg. A táblák közül az egyik a kiinduló tábla, ami szőréseknél a tárgylista típusának
megfelelı tábla, és új szőrés létrehozásakor automatikusan megjelenik a szerkesztıfelületen,
lekérdezéseknél
pedig
szabadon
válaszható
a
legördülı
listából.
A kiinduló tábla törlése szőrés esetén nem lehetséges, lekérdezésnél pedig az összes kapcsolódó tábla is
törlıdik. (Ilyenkor javasolt inkább a bal oldali listából törölni a szőrést, lekérdezést.)
A többi tábla ehhez, ill. egymáshoz kapcsolódó táblák - a kapcsolatot a táblák közötti vonal jelzi.
Szőrés megjelenítése

Aktív tábla
lehetséges
kapcsolódásai

Kiinduló tábla

Táblafeltételek
Kapcsolódó táblák

4.1 ábra A szerkesztıfelület részei, felépítése
A táblákon felül található a táblanév, ez alatt a mezıfeltételek láthatók, majd pedig a statisztikai
feltételek következnek (lekérdezéseknél a táblanév és a mezıfeltételek között a megjelenítendı mezık is
megtalálhatók, ezzel részletesen az 5. fejezet foglalkozik).
Jobb oldalon felül találhatók a mőveletgombok, melyekkel be lehet állítani az egyes feltételpanelek
láthatóságát ( , - mezıfeltétel panel; , - statisztikai feltétel panel), ill. törölni lehet a táblát . Az
aktuálisan kiválasztott tábla törölhetı a DEL gombbal is.
Mőveletgombok
Tábla neve
Mezıfeltételek

Statisztikai feltételek
4.2 ábra Egy tábla mezı és statisztikai feltételekkel
Mezıfeltételnek nevezzük a tábla statikus tulajdonságaira, azaz a tábla mezıire megadott feltételeket.
Szintén a táblázat sorait szőrik a táblák közötti kapcsolódási feltételek, errıl részletesebben késıbb lesz
szó. A mezı és kapcsolódási feltételek meghatározzák a táblázat bizonyos sorait, és ezekre együttesen
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vonatkoznak a statisztikai feltételek. Statisztikai feltétel lehet a sorok darabszámára megadott feltétel,
vagy a sorok szám típusú mezıjének értékeire adott minimum, maximum, átlag vagy összeg korlát (például
azon hallgatók, akiknek adott féléves jegyei nem rosszabbak 4-esnél).
Természetesen bármelyik feltétel elhagyható, ill. önmagában is megadható (statisztikai feltétel esetén
vannak bizonyos korlátok, ezzel bıvebben a 4.3.2. fejezet foglalkozik). Ezt a három feltételt együtt
nevezzük a táblára megadott, vagy a tábla által meghatározott feltételeknek.

4.3. Feltételek szerkesztése
4.3.1. Mezıfeltételek
A mezıfeltételeknek két fajtája van: vannak elemi és vannak összetett feltételek.
Az elemi feltétel egy adott táblamezı adott értékkel való összehasonlítását vagy a mezı ürességének
vizsgálatát jelenti. A táblamezıkre alkalmazható összehasonlító mőveleteket a típus függvényében a 4.3.
táblázat tartalmazza, az érték pedig a mezı típusának függvényében szabadon megadható.
Alkalmazhatóság
Összehasonlítás típusa

Jelölés
szöveg

szám

dátum

fixlista

logikai

Egyenlıség

=

x

x

x

x

x

Különbözıség

<>

x

x

x

x

x

Kisebb

<

x

x

x

Kisebb vagy egyenlı

<=

x

x

x

Nagyobb

>

x

x

x

Nagyobb vagy egyenlı

>=

x

x

x

Illeszkedés mintára

MINT

x

Mintától való
különbözıség

NEM
MINT

x

Üresség

ÜRES

x

x

x

x

x

Kitöltöttség

NEM
ÜRES

x

x

x

x

x

4.3. táblázat Táblamezıkre alkalmazható összehasonlító mőveletek
Elemi feltétel létrehozásához a mezıfeltétel panel elején lévı karikára kell bal egérgombbal kattintani, s a
feljövı listából az elsı mőveletet kiválasztani (4.4. ábra). Ennek hatására létrejön egy elemi feltétel
megadására szolgáló új sor.

1. kattintás bal egérgombbal
2. mővelet kiválasztása

4.4 ábra Elemi feltétel létrehozása
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A táblamezıt és a mőveletet legördülı listából lehet kiválasztani (4.5. ábra), míg az értéket a típustól
függıen kell begépelni, dátumszerkesztıben megadni vagy legördülı listából kiválasztani (4.6. ábra).
A szöveges típusú mezıknél lehetıség van mintaillesztésre, itt az „_” (aláhúzás), ill. a „%” (százalék) jelek
használhatók a pontosan egy darab, ill. a tetszıleges számú karakterek maszkolására. Például a „Sz%ó”
magában foglalja a „Szabó”, a „Szántó” és a „Szó” nevet is, a „k_r” mintára pedig illeszkedik a „kár” és a
„kér” szó, de nem illeszkedik a „kr” és a „kavar” szó. Mintaillesztésnél opciótól függıen lehetıség van a
„%” jelnek a beírt karaktersorozat után való automatikus hozzáfőzésére, ekkor a feltétel az adott
karakterekkel kezdıdı értékeket határozza meg (lásd még a beállításokról szóló 6. fejezetet).

4.5 ábra Táblamezı és összehasonlító mővelet kiválasztása legördülı listából

4.6. ábra Szerkesztık a felhasználó által megadható értékekhez a különbözı típusú táblamezık esetén
(szöveg, szám, dátum, fixlista)
Bizonyos szöveges típusú mezıknél lekérhetı egy értéklista (fixlista és logikai lista), mely tartalmazza a
mezı által felvehetı összes értéket. Ebben az esetben az érték megadásánál elıjön egy legördülı menü,
mely tartalmazza a választható értékeket.
Egy összetett feltétel több másik feltétel valamilyen logikai relációval történı összekapcsolásával jön létre.
A feltételhalmaz tartalmazhat egyaránt elemi és összetett feltételeket. Ötféle logikai relációt lehet megadni,
mellyel a feltételhalmaz elemei összekapcsolhatók, ezeket a 4.7. táblázat tartalmazza.
A feltételhalmaz elemei közül
teljesül:

Leírás

Kiértékelés háromelemő
halmaz esetén {A, B, C}

Mindegyik

Minden feltétel teljesül

A és B és C

Valamelyik

A feltételek közül legalább egy teljesül

A vagy B vagy C

Egyik sem

A feltételek közül egyetlen egy sem
teljesül

nem A és nem B és nem C

Nem mindegyik

A feltételek között van olyan, amelyik
nem teljesül

nem A vagy nem B vagy nem C

Nem

Az utána következı logikai feltételt
negálja

nem (A és B és C)

4.7. táblázat Összetett feltétel megadására szolgáló relációk
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Összetett feltétel létrehozásához a mezıfeltétel panel elején lévı karika melletti választópanelre kell bal
egérgombbal kattintani, majd a feljövı listából a megfelelı mőveletet kiválasztani (4.8. ábra). Az egy
szinttel beljebb történı zárójelezéshez a mőveletek kiválasztásánál van lehetıségünk, ekkor a feljövı
listából a második mőveletet kell kiválasztani (4.9. ábra). Minden egyes összetett feltétel az ıt közvetlenül
követı összes olyan elemet tartalmazza, mely beljebb kezdıdik, azaz a vele egy szinten lévı következı
feltételig az összes elemet tartalmazza. Ezeknek a sorszáma is mutatja a szintet, ahová tartoznak (4.10.
ábra).
Az összetett feltétel logikai relációjának megváltoztatásához a reláció szövegére kell kattintani, s a
megfelelıt a megjelenı elemek közül ki kell választani (4.8. ábra).

4.8. ábra Összetett feltétel logikai relációjának kiválasztása

1. kattintás bal egérgombbal
2. mővelet kiválasztása

4.9. ábra Összetett feltétel létrehozása

4.10. ábra Példa összetett mezıfeltételre:
Magyarországon, de nem Pest megyében és nem 1984.12.05 után született határon túli magyarok.
Kiértékelés: (1.1 vagy 1.2 vagy 1.3 vagy 1.4) és 2 és 3 és (nem 4.1 és nem 4.2)
A feltételek, összetett feltételek törlése a mőveletek közül válaszható ki. Lehetıség van továbbá a feltételek
elrejtésére, ill. kifejtésére a jobb átláthatóság érdekében.
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4.3.2. Statisztikai feltételek
A statisztikai feltételpanel alapértelmezésben nem jelenik meg, ehhez a tábla jobb felsı sarkában lévı
gombra kell kattintani. Ennek a párjával, a
gombbal lehet eltüntetni a panelt, amennyiben nincs rá
szükség. (Ezekkel a gombokkal csak a panel láthatóságát lehet szabályozni, a panelen megadott feltételeket
ez nem befolyásolja, nem törli.)
A statisztikai feltételek is elemi és összetett feltételekbıl állnak, létrehozásuk és az összetett feltételek
értelmezése megegyezik a mezıfeltételeknél részben leírtakkal. Azonban az elemi feltétel itt egy kicsit
másként értelmezıdik: az elemi statisztikai feltétel valamely táblamezı táblázatbeli adatainak kumulált
értékére tartalmaz korlátot. Kumulált érték lehet a sorok darabszáma, vagy a számot tartalmazó mezık
értékeinek összege, átlaga, minimuma vagy maximuma.
Darabszámnál meg lehet adni táblamezıt, vagy ki lehet választani az „ID”-t, mely a tábla sorainak egyedi
azonosítója, és mindig van értéke. Ezért az „ID” kiválasztásával garantáltan az összes sort megszámolja a
program (4.11. ábra).

4.11. ábra Legalább két középfokú, C típusú nyelvvizsgával rendelkezı hallgatók
Amennyiben a táblának nincs szám típusú mezıje, akkor a darabszám típusú feltételt nem lehet
megváltoztatni. Ellenkezı esetben a szövegre kattintva megjelennek a lehetséges kumuláló függvények
(4.12. ábra).

4.12. ábra Kumuláló függvények megadása a statisztikai feltétel panelen
Azokat a hallgatókat szőri ki, akiknek minden vizsgája legalább 5 kredites (a vizsgák kreditjei közül a
legkisebb is nagyobb vagy egyenlı, mint 5)

4.3.3. Táblakapcsolatokra vonatkozó feltételek
A kapcsolódási feltételek az adott tábla által meghatározott létezı fogalomnak vagy dolognak a
környezetéhez főzıdı viszonyára vonatkoznak (lásd a 3. fejezetet). A feltétel vonatkozhat önmagában a
kapcsolat létezésére (4.13. ábra), és vonatkozhat adott tulajdonságú kapcsolat létezésére is, azaz meg lehet
adni feltételeket a kapcsolódó táblára (4.14. ábra). Természetesen a kapcsolódó táblának nemcsak mezı-,
hanem további kapcsolódási feltételei is lehetnek (4.15. ábra). A feltétel vonatkozhat egy adott kapcsolat
hiányára is (4.16. ábra), és meg lehet adni feltételt a kapcsolat számosságára is (4.17. ábra). Az eddig
felsoroltakat nevezzük elemi kapcsolódási feltételeknek.
Egy táblára meg lehet adni több kapcsolódási feltételt is, így jönnek létre az összetett kapcsolódási
feltételek. Ezek állhatnak különbözı táblákra vonatkozó elemi kapcsolódási feltételekbıl, de akár
ugyanarra a táblára vonatkozó kapcsolódási feltételekbıl is. Azaz egy adott típusú kapcsolódásnak is létre
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lehet hozni különbözı tulajdonságokkal rendelkezı példányait (4.18. ábra).
A szerkesztıben minden táblának egyedi névvel kell rendelkezni, ezért ugyanannak a táblának többszöri
példányosításakor a program automatikusan egy új hivatkozási névvel látja el a táblát (a tábla nevét
kiegészíti egy sorszámmal). A hivatkozási név a táblanév után zárójelben jelenik meg, melyet szerkeszteni
a táblanéven való dupla kattintással lehet.

4.13. ábra Kapcsolódási feltétel: kapcsolat önmagában való létezése (Azon hallgatók, akik rendelkeznek
diplomamunkával)

4.14. ábra Kapcsolódási feltétel: adott tulajdonságú kapcsolat létezése
(Azon hallgatók, akik rendelkeznek ebben az évezredben elfogadott diplomamunkával)

4.15. ábra Kapcsolódási feltételek összekapcsolása
(Azon hallgatók, akik rendelkeznek ebben az évezredben elfogadott,
dr. Gáz Géza által értékelt diplomamunkával)

4.16. ábra Negált kapcsolódási feltétel: adott tulajdonságú kapcsolat hiányának vizsgálata (Azon
hallgatók, akik nem rendelkeznek ebben az évezredben elfogadott diplomamunkával)

4.17. ábra Kapcsolódási feltétel: adott tulajdonságú kapcsolat többszörös létezése
(Azon hallgatók, akik rendelkeznek legalább kettı, ebben az évezredben elfogadott diplomamunkával)
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4.18. ábra Összetett kapcsolódási feltétel: akár ugyanarra a táblára vonatkozó
kapcsolódási feltételbıl is lehet több
(Azon hallgatók, akik rendelkeznek mind dr. Gáz Géza, mind pedig dr. Víz
Viola által értékelt diplomamunkával)
Kapcsolódási feltételek megadása (4.19. ábra):
1. Ki kell választani a szerkesztıben azt a táblát, amihez a kapcsolódási feltételt létre akarjuk hozni.
Ekkor a Kapcsolható táblák listájában (a jobb oldalon látható listában) ennek a kiválasztott, azaz aktív
táblának a lehetséges kapcsolódásai jelennek meg. (Az aktív tábla fejlécének színe eltér a többi
tábláétól, innen lehet tudni, hogy mely táblára vonatkoznak a kapcsolódások.)
2. A Kapcsolható táblák listájából ki kell választani a megfelelı táblát, mely a feltétel része lesz.
3. Át kell húzni a szerkesztıbe (bal egérgomb lenyomásával és folyamatos nyomva tartásával az egeret a
szerkesztı megfelelı pozíciójára kell mozgatni). Ekkor az adott helyen megjelenik a kívánt tábla.
(Áthúzás helyett a dupla kattintást is választhatjuk a kapcsolódások listájából kiválasztott táblanéven
állva.)
4. Igény esetén a táblákat összekötı vonalon történı dupla kattintással elıhívható egy új ablak, melyen
beállítható a kapcsolódás negált volta (4.20. ábra). A kapcsolódás negált tulajdonságát a táblákat
összekötı vonal piros színe jelzi. (Általános lekérdezésnél további lehetıségek is vannak a táblák
közötti kapcsolatok meghatározására, lásd bıvebben az 5. Általános lekérdezések készítése fejezetet.)
Aktív tábla lehetséges
kapcsolódásai
3. Áthúzás a
szerkesztıbe
1. Tábla
kiválasztása

2. Kapcsolódó tábla
kiválasztása

4.19. ábra Kapcsolódási feltétel megadása
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4.20. ábra Negált kapcsolódás, azaz a kapcsolat hiányára vonatkozó feltéte megadása

4.4. Paraméteres szőrések
Lehetıség van olyan általánosított szőréseket, lekérdezéseket is létrehozni, melyekben az egyes
feltételekbe beépített korlátokat csak a szőrés, lekérdezés végrehajtásakor kell megadni. Ezeket a korlátokat
paramétereknek nevezzük. Akkor hasznosítható, ha több szőrés, ill. lekérdezés ugyanazt a
feltételstruktúrát tartalmazza, de bizonyos feltételekben eltérnek egymástól. Ilyenkor elég, ha az eltérı
korlátokat egy-egy paraméterrel jelöljük, és a különbözı értékeket csak a végrehajtáskor adjuk meg.
(Például, ha több szakra is külön-külön le akarjuk szőrni a több nyelvvizsgával rendelkezı hallgatókat,
akkor elég egyetlen olyan szőrést létrehozni, mely egyfelıl tartalmazza a több nyelvvizsgával rendelkezés
feltételét, másfelıl pedig tartalmaz egy paramétert, pl. a szak kódját, melyet elég végrehajtáskor megadni.)
Paramétert megadni csak összehasonlítást tartalmazó elemi mezı-, ill. statisztikai feltételre, ezen belül is
csak az összehasonlításban szereplı értékre lehet. Tehát mind a vonatkozó táblamezıt, mind pedig az
összehasonlító mőveletet a szerkesztés folyamán kell megadni. A feltételszerkesztı panelek adott sorában,
az összehasonlító mővelet után lévı, kis alulvonással jelzett területre kattintva lehet a paramétert beállítani
(4.21. ábra). Ekkor a feltétel sorában az összehasonlító mővelet után megjelenik a „param:” felirat, és ezt
követıen lehet megadni, hogy mi legyen a paraméternév. Végrehajtáskor a program ezen a néven fogja
kérni a paraméterérték beadását (4.22. ábra).
A program alapértelmezésben a mezınevet adja paraméternévnek, de ez a felhasználó által módosítható.
Amennyiben több egyforma nevő paraméter van, a paraméterneveknek egyedinek kell lenniük, különben a
paraméterbehelyettesítés nem lesz egyértelmő, és ezért a szőrés eredménye eltérhet a kívánttól. Válaszható
még két fixen beállított paraméternév: az „Aktuális felhasználó” paraméter, mely az éppen bejelentkezett
felhasználó login nevét adja vissza, és az „Aktuális dátum” paraméter, ami pedig a mai napot.

4.21. ábra Paraméter megadása szerkesztés közben
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4.22. ábra Paraméterérték megadása a végrehajtás során

5. Általános lekérdezések készítése
5.1. Lekérdezések használata
A Neptun program lehetıséget biztosít a felhasználók számára szabadon definiált listák, azaz általános
lekérdezések, statisztikák készítésére (lásd 1.2 fejezetet is). Az eddigi fejezetekben leírt mőködés a
szőrésekre és az általános lekérdezésekre egyaránt vonatkozott (ahol még is eltér a kettı egymástól, ott
külön utalás van rá), az 5. fejezet azonban már csak az általános lekérdezıben használatos funkciókat
mutatja be.
Az általános lekérdezıvel a táblastruktúra bármely egymással közvetlen vagy közvetett kapcsolatban
álló táblájának tetszıleges mezıiben lévı, adott feltételeknek megfelelı tényleges, vagy az azokból
származtatott kumulált adatok együttesen lekérdezhetık. Kumulált adatnak nevezünk minden olyan
adatot, mely egy többelemő adathalmaz valamely tulajdonságát határozza meg. Ilyen lehet például az
adathalmaz elemeinek darabszáma, minimuma, maximuma, összege vagy átlaga – az utóbbi négy
tulajdonság értelemszerően számokat tartalmazó adathalmazból származtatható.
A programban lehetıség van a generált listák megjelenítésének formázására és a formázási beállítások
elmentésére is (pl. mezısorrend, oszlopszélesség, táblaszélesség, oszlopfejléc elnevezése), de lehetıség
van ún. kereszttáblás lekérdezések elıállítására is, mely a különbözı adatok közötti kapcsolat áttekinthetı,
kompakt megjelenítésére szolgál. Ez utóbbi különösen hasznos lehet statisztikai táblázatok elıállítása
esetén.

5.2. Lekérdezések szerkesztése ablak
Az általános lekérdezések szerkesztésére szolgáló ablak részeit és felépítését az
5.1. ábra mutatja. Ez nagyban hasonlít a szőrésszerkesztı ablakra, de néhány kiegészítést
is tartalmaz. Egyfelıl a táblák oszloplistájában ki lehet választani, hogy mely mezık jelenjenek meg a
listában, másfelıl pedig középen alul a listának számtalan tulajdonságát meg lehet adni. Ezekkel
részletesen a következı fejezetek foglalkoznak.
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Lekérdezés struktúrájának megjelenítése

Lekérdezendı mezık

Aktív tábla
lehetséges
kapcsolódásai

Kiinduló tábla

Táblafeltételek

Kapcsolódó táblák

Generálandó lista

5.1. ábra Általános lekérdezések szerkesztésére szolgáló ablak felépítése

5.3. Feltételek szerkesztése
Az általános lekérdezéseknél is lehet a lekérdezésben szereplı táblákra mezı- és kapcsolódási feltételeket
megadni. Ezeknek módja megegyezik a 4.3. és 4.4. fejezetekben leírtakkal. Az általános lekérdezı két tábla
összekapcsolására a negált kapcsolódáson kívül még további két lehetıséget biztosít (5.2. ábra):

5.2. ábra Általános lekérdezésnél táblák közötti kapcsolódási feltételek
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1. Minden sor jelenjen meg „A” táblából
2. Minden sor jelenjen meg „B” táblából
A kapcsolódási feltételek lényege az, hogy „A” vagy „B” tábla összes sorát megjeleníti a lekérdezés akkor
is, ha bizonyos soraihoz nem létezik a másik táblában kapcsolat, és fordítva.
Pl.: „A” tábla a „Hallgató” tábla és „B” tábla a „Nyelvvizsga” tábla
Ha egyszerően összekapcsoljuk ıket a szerkesztıben, lejönnek azok a hallgatók, akik rendelkeznek
nyelvvizsgával.
Ha kiválasztjuk az 1. feltételt: „Minden sor az alábbi táblából: Hallgató”, akkor lejönnek azok a hallgató,
akik rendelkeznek nyelvvizsgával, és azok is, akik nem. Ekkor, - ha pl. a nyelvvizsga típusát is
kiválasztottuk a listában - , azoknál a hallgatóknál, akik rendelkeznek nyelvvizsgával, a nyelvvizsga típusa,
akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával, azoknál üres érték fog a listában megjelenni.
Ha kiválasztjuk az 2. feltételt: „Minden sor az alábbi táblából: Nyelvvizsga”, akkor lejön az összes olyan
sor a nyelvvizsga táblából, ami hallgatóhoz kapcsolódik, de lejönnek azok a nyelvvizsgák is, amik
alkalmazotthoz kapcsolódnak. Ekkor, - ha pl. a hallgatónál a felvétel dátumát is kiválasztottuk a listában,
az alkalmazottak esetében üres érték fog megjelenni.

5.4. Megjelenítendı mezık
Kétféle módon lehet megadni, hogy mely mezık jelenjenek meg a tárgylistában: a táblák oszloplistájában,
vagy az alsó részben, a Kiválasztott mezık fülön.
A táblán közvetlenül a táblanév alatt található a lekérdezendı mezı panel. Ez a tábla mezıinek listáját
tartalmazza mindegyik elıtt egy jelölınégyzettel (5.3. ábra). Erre kattintva jelölhetı meg az adott mezı,
hogy szerepeljen az eredménytáblázatban (a generálandó listában). A tábla fejlécében is található egy
jelölınégyzet, ezzel tábla szinten szabályozható a kijelölés. Amennyiben megjelöljük, a táblán lévı összes
mezı lekérdezésre kerül, míg törlésénél a tábla összes megjelölt mezıje kikerül a lekérdezendı mezık
közül. Ha a jelölınégyzetben szürke háttérrel jelenik meg a pipa, az azt jelzi, hogy a táblán van megjelölt
mezı, de nem mindegyik az. Az itt megjelölt mezık megjelennek az alsó részben, a Kiválasztott mezık
fülön is.
Ha egérrel rápozícionálunk az oszloplistában lévı oszlopnév bármelyikére, szöveges üzenetben
megjelenik az oszlop neve és típusa. (Feltétel szerkesztésnél a kódszótáras típusú mezık lehetséges értékei
listából kiválaszthatók.)

5.3. ábra Lekérdezendı mezık megadása a táblán
Az alsó részben a Kiválasztott mezık fül tartalmazza az eredménytáblázatban megjelenítendı összes
oszlopot, azaz a táblázat egy-egy sora határoz meg egy-egy oszlopot (5.4. és 5.5. ábra).
A sorok elsı eleme (A kimeneti oszlop neve) adja meg, hogy milyen szöveg jelenjen meg az
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eredménytáblázat oszlopainak fejlécében.
A harmadik elem (Forrásmezı neve) határozza meg, hogy az adatok mely táblamezıbıl származnak.
Ennek az oszlopnak az elemei „Táblahivatkozási név. Mezınév” formátumúak.

5.4. ábra Megjelenítendı mezık megadása

5.5. ábra Az 5.4. ábrán megadott lekérdezés eredménytáblázata
A második elem az Aggregátorfüggvény (összegzı-függvény). Ha ennek értéke üres, akkor a forrásmezı
által meghatározott adat fog megjelenni, ellenkezı esetben a kiválasztott összegzı-függvénnyel képzett
kumulált érték. Azt, hogy mely adathalmazból képzıdik a kumulált érték, azok a sorok határozzák meg,
melyekre nincs megadva aggregátorfüggvény: az eredménytáblázat sorait ezen mezık értékeinek
adatbázisbeli kombinációi határozzák meg, a kumulált érték pedig az eredménysorokhoz tartozó, a
forrásmezı által meghatározott értékekbıl keletkezik.
Az 5.4. ábrán látható lekérdezés például megyénként és nemenként fog tartalmazni egy sort, a kumulált
érték pedig az adott megyében élı, adott nemő hallgatók darabszámát fogja meghatározni (5.5. ábra). Ha az
aggregátorfüggvény a DARABSZÁM, akkor a forrásmezınek nincs igazán jelentısége, csak a
forrástáblának - az a lényeg, hogy az adott táblából olyan mezı legyen, melynek nincsenek üres értékei. Ha
viszont az aggregátorfüggvény a MIN, MAX, ÁTLAG vagy ÖSSZEG valamelyike, akkor természetesen
nemcsak a forrástábla, hanem a forrásmezı is fontos (de természetesen csak szám típusú mezıre van
értelme megadni).
A negyedik elem (Hossz) határozza meg, hogy az eredményoszlopok milyen szélesek legyenek. Mezınként
van egy alapértelmezett érték, a táblázatban ez jelenik meg. Ha a hosszt 0-ra állítjuk, akkor a lekérdezett
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tartalom fogja meghatározni az oszlopszélességet - úgy állítódik be, hogy még a legszélesebb adat is pont
látszódjon. Ha az alsó részben a Beállítások fülön az Oszlopok szélességére valamelyik opció meg van adva
(Összes oszlop egyszerre látható vagy Oszloptartalomnak megfelelıen), akkor az itt megadott értékek
figyelmen kívül lesznek hagyva. (Javasolt beállítás: Oszloptartalomnak megfelelıen opció!)
A táblázat minden eleme szerkeszthetı, ehhez az adott elemen duplán kell kattintani, és ekkor megjelenik a
szerkesztıablak vagy a legördülı lista, melybıl az értékek kiválaszthatók (5.6. ábra).

5.6. ábra Kiválasztott mezık elemeinek szerkesztése
A kitöltött sorok alatt mindig van egy kitöltetlen is, ezt szerkesztve is meg lehet adni egy újabb oszlopot az
eredménytáblázatba. Elıször a forrásmezıt kell kiválasztani, és utána adható meg a többi adat. Sorokat
törölni a kontextusmenübıl is lehet (a törlendı soron állva jobb egérkattintásra jön elı).
Aggregátorfüggvény megszüntetése csak sortörléssel lehetséges. (5.7. ábra).

5.7. ábra Törlés a kiválasztott mezık táblázatából
Ez a táblázat határozza meg az eredménytáblázat oszlopainak sorrendjét is. A táblázat sorainak sorrendje
megváltoztatható a sorok egérrel történı mozgatásával (bal egérgombbal rá kell kattintani a mozgatni
kívánt sorra, majd a gombot lenyomva tartva az egérrel a megfelelı helyre kell pozícionálni).
Csak egyedi sorok lekérdezése: ezzel lehet megadni, hogy az eredménylistában ne szerepeljenek azonos
sorok. Ha például a „Hallgatók” táblából lekérdezzük a vezetékneveket, akkor a „Kovács” név annyiszor
jelenne meg a listában, ahány ilyen nevő hallgató van. Az opció megadása után viszont minden név csak
egyszer fog szerepelni. Ez az opció lekérdezésenként beállítható és elmenthetı.
Az oszlopok sorrendjét és szélességét a lista elıállítása után is meg lehet változtatni a tárgylapon, ezek a
módosítások nem kerülnek tárolásra, azaz a lista legközelebbi generálásakor már nem jelennek meg. Az
oszlopok sorrendjének megváltoztatását az egyes oszlopok mozgatásával lehet elérni. Ehhez a megfelelı
oszlop fejlécén le kell nyomni az egér bal gombját, addig az oszlopig kell húzni (egész addig, amíg két zöld
felfelé és lefelé mutató nyilacska meg nem jelenik), amelyik elé, ill. mögé be kívánjuk szúrni, és ekkor fel
lehet engedni a gombot. A hossz változtatásához az oszlopok jobb szélén kell megnyomni az egér bal
gombját, s addig nyomva tartani, ill. jobbra-balra mozgatni, míg a megfelelı oszlopszélességet el nem
érjük. Az oszlopok jobb szélén történı dupla kattintással pedig az optimális méret állítható be.
Az eredménytáblázat sorainak magassága szintén állítható az egér bal gombjával.
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5.5. Rendezés
A Rendezés fülön adható meg, hogy az eredménytáblázat sorai (értékei) milyen sorrendben jelenjenek meg
(5.8. ábra). Az eredménytáblázat minden leendı oszlopa megtalálható a bal oldali, Kimeneti mezık feliratú
listában. A jobb oldali listába áttenni a kiválasztottakat a
gombbal, az összes mezıt a
gombbal,
egyet-egyet pedig a rajtuk történı dupla kattintással, vagy egérrel való áthúzással lehet. Az ellenkezı irány
hasonlóan történik.
A rendezési sorrend alapból növekvı, ezt átállítani a
gombbal lehet, vissza pedig az
Ezt a sorrendezést mezınként külön-külön kell beállítani.

gombbal.

5.8. ábra Eredménytáblázat sorainak rendezése
A rendezı mezık között az elsı az elsıdleges rendezı, a második a másodlagos, és így tovább. Ez azt
jelenti, hogy az eredménytáblázat sorai az elsıdleges rendezımezı értékei szerint lesznek rendezve, ha
viszont több sorban megegyezik ennek az oszlopnak az értéke, akkor ezeket a második rendezımezı
szerint rendezi, és így tovább. A rendezımezık sorrendjét a Fel és a Le gombokkal lehet megváltoztatni.
A rendezımezıket a lista elıállítása után is meg lehet változtatni a tárgylapon, ezek a módosítások azonban
nem kerülnek tárolásra, azaz a lista legközelebbi generálásakor már nem jelennek meg. Az adott oszlop
szerint való rendezéshez az eredménytáblázatban a kiválasztott oszlopnak a fejlécére kell kattintani. Elsı
kattintásra növekvı sorrendbe lesznek rendezve a sorok az adott oszlop értékei szerint, újabb kattintásra
pedig csökkenıbe. Kattintás közben a „Shift” billentyő nyomva tartásával jelölhetık ki a másodlagos,
harmadlagos, stb. rendezımezık, a „Ctrl” billentyő nyomva tartásával pedig az adott oszlop kivehetı a
rendezésbıl.

5.6. Kereszttáblás lekérdezés
A kereszttáblás lekérdezések az olyan eredményhalmazok jobb áttekinthetıségét szolgálják, ahol egy
adott mezı különbözı értékei visszatérıen szerepelnek egy másik mezı, ill. mezıcsoport különbözı
értékeivel, ill. értékkombinációival. Például az 5.5. ábra listája, mely a hallgatók számát tartalmazza
„Megye – Nem” értékkombinációnként. Itt mind az egyes megyék, mind pedig a nem értékei többször
szerepelnek, azaz a „Nem” mezı értékei ismétlıdıen szerepelnek a „Megye” mezı egyes értékeivel. Ha azt
akarjuk, hogy minden megye csak egyszer szerepeljen a táblázatban, akkor a „Nem” mezı különbözı
értékeit (Férfi, Nı, Nincs megadva) a fejlécben kell szerepeltetni. Ekkor a „Hallgatók száma” oszlopot
párhuzamos oszlopokba fejtve a „Nem” különbözı értékeinek megfelelıen, egy sokkal áttekinthetıbb
táblázatot kapunk (5.9. ábra). A párhuzamos oszlopokba fejtett oszlopot keresztoszlopnak nevezzük.
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5.9. ábra Az 5.5. ábra táblázatának kereszttáblás megfelelıje
Több tulajdonságot is ki lehet emelni a fejlécbe, például tovább lehet bontani a hallgatói létszámokat az
egyes képzéseknek megfelelıen (5.10. ábra). Ilyenkor arra kell vigyázni, hogy a párhuzamos oszlopok
számát a fejlécbe kiemelt tulajdonságok különbözı értékeinek szorzata fogja meghatározni. Tehát 20
képzés és 3 nem esetén 60 oszlop fog keletkezni, mely jelentısen lassíthatja a lekérdezést.

5.10. ábra Az 5.9. ábra kereszttáblája kiegészítve a képzésenkénti bontással
Lehet olyan kereszttáblás lekérdezést is készíteni, ahol nem valamely mezı értékei kerülnek a párhuzamos
oszlopokba, hanem annak jelzése, hogy a sorokban lévı értékek vagy értékkombinációk, és az oszlopokban
lévı értékek vagy értékkombinációk szerepelnek-e együtt. Vegyünk például egy olyan listát, melyben a
„Hallgatók” és az általuk felvett „Tárgyak” szerepelnek (5.11. ábra). Áttekinthetıbb lesz a lista, ha a
tárgyak felkerülnek egy-egy oszlop fejlécébe, és a „Hallgató – Tárgy” párokra egy logikai érték kerül
megjelenítésre a táblázat egy-egy cellájában, miszerint felvette-e a hallgató az adott tárgyat vagy sem
(5.12. ábra). Ezeket nevezzük keresztkapcsolatos listáknak.
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5.11. ábra Hallgatók az általuk felvett tárgyakkal

5.12. ábra Az 5.11. ábra listájának keresztkapcsolatos listája
Kereszttáblás lekérdezést megadni az alsó részen, a Kereszttábla fülön lehet (5.13. ábra). A bal oldali
listában megtalálható az összes kimeneti mezı, ezek közül lehet kiválasztani, hogy melyik vagy melyek
értékei kerüljenek a fejlécbe (max. két mezı adható meg) – ezeket kell áttenni a Fejlécbe kerülı mezık
listájába. Az eredménylistában a párhuzamos oszlopok helyét a Kimeneti mezık, majd a Fejléc listában
kiválasztott mezık sorrendisége határozza meg.
Ez alatt adható meg, hogy a párhuzamos oszlopokba a keresztkapcsolat létezése vagy pedig valamely mezı
mint keresztoszlop kerüljön-e be a listába.
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5.13. ábra Kereszttáblás lekérdezés megadása
Keresztoszlop megadásakor elıfordulhat, hogy a keresztoszlop több értékét kellene beírni ugyanabba a
cellába (5.14. ábra), ennek az esetnek a kezelését lehet megadni a jobb oldalon. A Megjelöl opció azt
jelenti, hogy az ilyen cellákba egy megkülönböztetı jelzés („!###!”) kerül. A Felsorol opció választása
esetén a lehetséges értékek vesszıvel elválasztva kerülnek felsorolásra. Szám típusú mezıknél lehetıség
van még az Összead opció választására is, ekkor értelemszerően a cellába a különbözı értékek összege
kerül.
Ha több oszlop kerül a fejlécbe, keletkezhetnek olyan oszlopok, melyek egyáltalán nem tartalmaznak
adatot. Az Üres oszlopok törlése opció megadásával ezeket az oszlopokat lehet törölni, ezzel is
áttekinthetıbbé téve a megjelenítést.

5.14. ábra Kereszttáblás lekérdezés megadása

5.7. Összesítı mezık megadása
A programban lehetıség van az eredménytáblázat oszlopaihoz összesítı mezıt rendelni. Ez tartalmazhatja
a sorok számát, az adott oszlopban nem üres sorok számát, szám típusú mezık esetén az oszlop értékeinek
minimumát, maximumát, összegét, átlagát, dátum típusú mezık esetén pedig az oszlopértékek minimumát
vagy maximumát (5.15. táblázat).
Alkalmazhatóság mezıtípusokra
Összesítés
típusa

szöveg

szám

dátum

fixlista

logikai

x

x

x

x

x

minimum

x

x

maximum

x

x

összeg

x

darabszám

x
5.15. táblázat Különbözı típusú oszlopokra alkalmazható összesítések
átlag
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Az összesítı mezık generálását a Beállítások fül jobb oldalán lehet megadni (5.16. ábra). Elıször az
Összesítı mezık jelölınégyzetet kell kipipálni, majd utána kiválasztható, hogy milyen típusú legyen. Ez a
típus lesz generálva az összes olyan oszlophoz, melyre értelmezve van (5.15. táblázat). A formátum
megadásával lehet meghatározni, hogy hány tizedes pontossággal és milyen szöveggel jelenjen meg az
összesítés. A 0 / 0.00 / … határozza meg a tizedes jegyek számát, mely szerkeszthetı, így tetszıleges
számformátum is megadható (a tizedes jelet itt pont jelöli!). Az ezután következı pontosvesszı utáni
formátum határozza meg a negatív értékek formátumát, melynek szerkesztése független a pozitív
számformátumtól. Ami ezeken kívül van, az mind szövegként értelmezıdik, és egy az egyben megjelenik
az összesítı mezı részeként. A szöveges rész szintén szerkeszthetı, karakter beírható akár a számformátum
elé, akár mögé.
Az Üres mezık kihagyása opcióval megadható, hogy az összesítésbe beleszámítsanak-e a ki nem töltött
értékek, ill. keresztkapcsolatos lekérdezésnél a keresztkapcsolat hamis értéke. Ennek segítségével lehet
például megszámolni a kitöltött sorok számát.

5.16. ábra Összesítı mezık megadása
A Vízszintes igazítás opcióval lehet megadni, hogy az összesítı mezı tartalma hol helyezkedjen el az
oszlopon belül.

5.8. Az eredménylista megjelenítésének formázása
Ugyancsak a Beállítások fülön lehet megadni néhány, az eredménylista megjelenítését befolyásoló opciót
(5.17. ábra).
Az Összes oszlop egyszerre látható opció megadásával elérhetı, hogy az eredménylista szélességének
állításával az oszlopok úgy méretezıdjenek át automatikusan, hogy pont kitöltsék a rendelkezésre álló
helyet, azaz minden oszlop látható legyen. Az Oszloptartalomnak megfelelıen opció ugyanazt a beállítást
eredményezi, mintha minden oszlop szélességére a 0 értéket állítottuk volna be, azaz akkorára állítja az
oszlopok szélességét, hogy még a leghosszabb adatok is éppen látszódjanak. Természetesen e két opció
egyszerre nem adható meg, s ha valamelyik meg van adva, akkor a mezıkre megadott értékek figyelmen
kívül lesznek hagyva.
Az Oszlopnevek vízszintes igazításával megadható, hogy a fejlécben a szövegek merre legyenek igazítva.
Az Automatikus cellamagasság azt határozza meg, hogy ha egy cellaérték nem fér el a cellában egy sorban,
akkor az elválasztó karakterek mentén tördelje-e több sorba. Ha igen, akkor a Cellasorok maximális
számával megadható, hogy maximum hány sorba kerülhetnek az adatok. Ez utóbbi két opció csak akkor
alkalmazható, ha a Kiválasztott mezık fülön lévı Hossz mezı, vagy a Beállítások fülön lévı Összes oszlop
egyszerre látható opció alapján jelenítjük meg az eredménylistát. Ha a cellasorok maximális számánál 0
értéket adunk meg, a sortörés automatikusan megjeleníti az összes adatot. (Javasolt beállítás az összes adat
megjelenítéséhez: Összes oszlop egyszerre látható opció és a Cellasorok maximális számánál 0 érték
megadása.)
A Kijelölt mezık kerüljenek a mezılista elejére opcióval beállíthatjuk, hogy a kiválasztott táblák
megjelenített mezıi a szerkesztıfelületen az oszloplista elejére kerüljenek.
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A Beállítások fülön megadott opciók lekérdezésenként beállíthatók és elmenthetık.

5.17. ábra Az eredménylista megjelenítését befolyásoló opciók

6. A szerkesztı beállításai
6.1. Beállítások
Az ikonsorban található Beállítások gomb megnyomásával feljön a Beállítások ablak, mely a szőrésekre és
lekérdezésekre egyaránt tartalmaz beállításokat (6.1. ábra).

6.1. ábra Beállítások menü

6.1.1. Mőködés
Az alábbi opciók mind a szőrések, mind a lekérdezések esetén alkalmazhatók. Az opciók beállítása a
szőrések és a lekérdezések felületén is érvényesül.
Mőveletek megerısítése
Az opciók beállítása esetén a mőveletek végrehajtás elıtt megerısítést kér a rendszer.
Mentés
Az opció beállítása esetén nem kérdez rá a változások elmentésére, hanem automatikusan elmenti azokat.
Szerkesztés
Táblák szélességének automatikus állítása: ha az opció nincs beállítva, az Új tábla fülön lévı
alapértelmezett szélesség alapján hozza létre az új táblákat.
Az opció beállításával az alábbi két lehetıség közül választhatunk.
Táblanév figyelembevételével: A táblanév hosszának megfelelıen méretezi az új táblákat.
Mezık figyelembevételével: a mezınevek hosszának figyelembevételével méretezi az új táblákat.
Szőrések esetén a Mezık figyelembevételével opció nincs értelmezve.
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Feltételpanelek magasságának automatikus állítása: az opció beállítása esetén a feltételpanel 1 sorral
jelenik meg a táblán.
Mint esetén % automatikus hozzáfőzése: beállítás esetén a „%” jelet a program a beírt karaktersorozat után
automatikusan hozzáfőzi.

6.2. ábra Javasolt beállítások a Mőködés fülön

6.1.2. Általános lekérdezések
Új szőrés alapértelmezett csoportban való elhelyezése
Az új lekérdezések létrehozásának helyét határozhatjuk meg a hierarchikus csoportba rendezést segítı
opciókkal.
Az új lekérdezést elhelyezhetjük a gyökérben létrehozott alapértelmezett csoportban vagy tetszıleges
csoportban, melyre opciótól függıen megerısítést kér a rendszer.
Alapértelmezett csoportok kezelése
Ezekben a csoportokban csak azonos kiinduló táblájú szőrések: beállítás esetén az alapértelmezett
csoportba csak a csoport nevével megegyezı nevő kiinduló tábla kerülhet.
Csoport kiválasztásakor kiinduló tábla automatikus váltása: a kijelölt alapértelmezett csoportnak megfelelı
kiinduló tábla jelenik meg a legördülı listában.
Kiinduló tábla kiválasztásakor csoport automatikus váltása: a kijelölés a kiinduló tábla kiválasztásának
megfelelı alapértelmezett csoportra ugrik.
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6.3. ábra Általános lekérdezések opciói

6.1.3. Új tábla
Alapértelmezett méretek
Amennyiben a Mőködés fülön nincs bepipálva a Táblák szélességének automatikus állítása és a
Feltételpanelek magasságának automatikus állítása opció, az alapértelmezett méretek szerint jelenik meg
az új tábla. A szőrésekre és lekérdezésekre egyaránt vonatkozik a beállítás. (A mezık számára vonatkozó
beállítást csak itt lehet megadni!)
Panelek alapértelmezett megjelenítése
Függetlenül az automatikus és alapértelmezett méretezések opcióktól, be lehet állítani, hogy új tábla
létrehozásakor milyen panelek jelenjenek meg.
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6.4. ábra Javasolt beállítások az Új tábla fülön

6.1.4. Optimális elrendezés
A szerkesztıben lehetıség van a szőrést, lekérdezést alkotó táblák optimális méretének és elrendezésének
beállítására. Az optimális méret azt jelenti, hogy csak azok a panelek látszódnak, amelyeken van feltétel
megadva, és olyan szélességben és magasságban, hogy az összes feltétel görgetés nélkül látszódjon. Az
optimális elrendezésben pedig a kiinduló tábla van bal oldalon, ettıl jobbra egymás alatt a hozzá
kapcsolódó táblák, majd ezektıl jobbra az ezekhez kapcsolódó táblák, és így tovább.
Az alábbi opciók a szőrésekre és lekérdezésekre egyaránt vonatkoznak.
Méretkorlátok
Az optimális méretezés maximum értékeit lehet beállítani.
Figyelembe veendı a szélesség meghatározásánál: optimális méretezésnél vagy a táblanév, vagy az
oszlopnév szélességét veszi figyelembe, de ha meg van adva feltétel, akkor az mindenképpen látszik.
Táblák közötti távolság: optimális elrendezés esetén a szerkesztıben elhelyezkedı táblák közötti távolság
beállítására szolgál.
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6.5. ábra Javasolt beállítások az Optimális elrendezés fülön
Az optimális elrendezés fülön megadott opciók szerint állítódnak be az elkészült szőrések és lekérdezések
méretezése és elrendezése a szőrésszerkesztı felületén, ha az alábbi három ikon valamelyikére kattintunk.

6.6. ábra Táblák optimális méretezése

6.7. ábra Táblák optimális elrendezése

6.8. ábra Táblák optimális méretezése és elrendezése
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7. Nyomtatás
A Neptun program felületétén alkalmazott nyomtatási panel megegyezik a szőrések tárgylistáján, és a
lekérdezések eredménylistáján alkalmazott nyomtatási panellel
(a listán jobb egérgomb kattintásra feljövı kontextusmenübıl válaszható ki a lista nyomtatása menü).
Melléklet:
Táblák a lehetséges kapcsolódásokkal és mezıneveikkel excel formátumban.
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