
Ismerkedés az Office 2007
felhasználói felületével  

Ha elindítjuk a Microsoft Office 2007 bármelyik alkalmazását, jelentős 
különbséget tapasztalhatunk a korábbiakhoz képest: a felhasználói felü-
let teljes újratervezésének eredményeként az alkalmazás intuitívabb, 
könnyebben navigálható, és jobban megfelel az elvégezni kívánt felada-
toknak. Amikor az Office 2007 fejlesztői elkezdték gyűjteni az új fel-
használói felülettel kapcsolatos ötleteiket, elhatározták, hogy vissza-
mennek a rajztáblához, és a felhasználói felületet a mai felhasználói 
módszerek alapján alakítják ki. A végeredmény az egyszerűsített, intel-
ligens rendszer, amely pontosan a szükséges eszközöket biztosítja. Nem 
kell menükben, almenükben, és beágyazott párbeszédablakokban kat-
tintgatni. A szükséges parancsokat a rendszer a kiválasztott objektum-
típusok és a használt alkalmazás szerint kínálja fel. A fejezet az Office 
2007 felhasználói felület új elemeit mutatja be. Így az új szolgáltatáso-
kat az alkalmazások használata során könnyebben felismerjük majd. 

A szalag kezelése 

Az Office 2007 szalagja (Ribbon) már jóval azelőtt a szerepelt hírekben, 
hogy az Office 2007 piacra került volna. Miért van ez? A szalag, amely a 
Microsoft Office korábbi verzióiban megszokott menürendszert váltja fel, 
jelentős újdonság. A szalag a Word, az Excel, a PowerPoint és az Access 
munkaterületének tetején helyezkedik el, valamint megjelenik az Out-
look bizonyos ablakaiban is. Lapokat, környezetfüggő parancsokat, és az 
éppen végrehajtott művelethez kapcsolódó további eszközöket biztosít 
(lásd I.1. ábra). 

A szalag tulajdonképpen több összetevő gyűjteménye: 

• A Gyorselérési eszköztár (Quick Access Toolbar, az ablak bal felső 
részén jelenik meg, és tartalmazza a Microsoft Office gombot, 
amellyel megnyithatjuk a Fájl ▪ File menüt), a Mentés ▪ Save, Vissza-
vonás ▪ Undo, és Visszaállítás ▪ Redo ikonokat. (A gyorselérési eszköz-
tár testre szabható, hozzáadhatjuk a gyakran használt eszközöket.) 

• A parancslapok (például, a Word 2007 alkalmazásban a Kezdőlap 
▪ Home, Beszúrás ▪ Insert, Lapelrendezés ▪ Page Layout, Hivatkozá-
sok ▪ References, Levelezés ▪ Mailings, Áttekintés ▪ Review, és a Né-
zet ▪ View in Word) a képernyőn közvetlenül az ablak címsora 
alatt helyezkednek el. 
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• A parancskészletek, az elvégezni kívánt művelethez kapcsolódó, 
a kijelölt lapon rendelkezésre álló parancsok. A parancskészlet 
neve a parancsok alatt jelenik meg (például, az I.1. ábrán látható 
Vágólap ▪ Clipboard, Betűtípus ▪ Font és Bekezdés ▪ Paragraph). 

• A környezetfüggő parancsok csak akkor jelennek meg, ha egy ob-
jektumot (táblázatot, diagramot stb.) kijelölünk. 

 
I.1. ábra. Ha a parancslapra kattintunk, a szalag a laphoz kapcsolódó 
parancskészleteket mutatja 

Parancslapok 

A parancslapok az alkalmazásban létrehozott projekt végrehajtása során 
követett folyamat egyes szakaszaihoz kapcsolódnak. Például, az Office Ex-
cel 2007 a következő parancslapokat foglalja magában:, Kezdőlap ▪ Home, 
Beszúrás ▪ Insert, Lapelrendezés ▪ Page Layout, Képletek ▪ Formulas, Adatok ▪ 
Data, Áttekintés ▪ Review és Nézet ▪ View. Munkalap létrehozása során elő-
ször az adatbevitelhez (Kezdőlap ▪ Home), a szerkesztéshez (Beszúrás ▪ 
Insert), és a formázáshoz (Lapelrendezés ▪ Page Layout) kapcsolódó paran-
csokra van szükség. A későbbiekben a munkalap információival dolgo-
zunk. Az adatokat elemezhetjük (Képletek ▪ Formulas), rendezhetjük, 
szűrhetjük, összevonhatjuk és ellenőrizhetjük (Adatok ▪ Data). Ha csapat-
ban dolgozunk, akkor szükségünk lesz a munkalap áttekintésére, és arra, 
hogy a munkalapot megoszthassuk a csapat több tagjával (Áttekintés ▪ 
Review). A munka során szükségünk lesz majd a munkalap megjelenítési 
módjának módosítására (Nézet ▪ View).
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Parancskészletek 

A szalagon a különböző parancsok a kiválasztott laptól függően jelennek 
meg. Ha a PowerPoint 2007 kezdőlapjára kattintunk, a szalag a paran-
csok egy adott készletét jeleníti meg; ha az Áttekintés lapra kattintunk, 
másik parancskészletet látunk. Az új megközelítés révén csökken azok-
nak a menüknek, parancsoknak, párbeszédablakoknak a száma, ame-
lyeket a kívánt elemek keresése során át kell néznünk. A rendszer a 
funkciójuk szerint csoportosítja az egyes készleteket. Az I.2. ábrán lát-
ható Oldalbeállítás, Témák, Háttér és Elrendezés parancskészletek a 
PowerPoint 2007 Tervezés lapjának kiválasztása során jelennek meg. 

 
I.2. ábra. A szalagon megjelenő parancskészlet a kiválasztott parancslaptól 
függően változik 

Környezetfüggő eszközök 

A környezetfüggő eszközök abban különböznek a parancskészletektől, 
hogy csak akkor jelennek meg, ha a dokumentum meghatározott objek-
tumát jelöljük ki. Például, Word táblázat létrehozása során a táblaesz-
közök környezetfüggő eszközök, és a szalag felett jelennek meg. Az esz-
közkészlet a kiválasztott táblázathoz kapcsolódóan két lapot foglal ma-
gában: a Tervezés ▪ Design és az Elrendezés ▪ Layout lapot (lásd I.3. ábra). 
A Tervezés ▪ Design lap különböző parancskészleteket tartalmaz, ame-
lyekkel a kívánt megjelenésnek megfelelően formázhatjuk a táblázatot.  
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A környezetfüggő táblaeszköz parancsok sorában az Elrendezés ▪ 
Layout lap segítségével kiválaszthatjuk, hogy hogyan szeretnénk az ada-
tokat a cellákban elhelyezni és elrendezni. 

 
I.3. ábra. A környezetfüggő eszközök a kiválasztott objektummal kapcsolatban 
további lehetőségeket is biztosítanak 

Párbeszédpanel-indítók 

A szalag néhány parancskészlete hagyományos stílusú párbeszédpanele-
ken is rendelkezésünkre áll. A parancskészlet jobb alsó sarkában megjele-
nő kis nyíl jelzi, hogy az ikonra kattintva megjelenik a parancsokat tar-
talmazó párbeszédablak. Ha például az Excel kezdőlapján a Betűtípus ▪ 
Font parancskészlet párbeszédpanel-megnyitó ikonjára kattintunk, megje-
lenik az I.4. ábrán látható Cellaformázás ▪ Format Cells párbeszédpanel a 
kiválasztott Betűtípus ▪ Font lappal. 

Párbeszédpanel-megnyitó ikonok a speciális beállításokat biztosító gyűj-
temények alján is rendelkezésünkre állnak. Wordben például, ha a Lap-
elrendezés ▪ Page Layout parancslapot választjuk, és az Oldalbeállítás ▪ 
Page Setup parancskészletben a Hasábok ▪ Columns nyílra kattintunk, 
megjelenik az oszlopbeállítások gyűjteménye. A gyűjtemény alján a To-
vábbi hasábok ▪ More Columns beállításra kattintva megnyithatjuk a Ha-
sábok ▪ Columns párbeszédpanelt (lásd az I.5. ábrát). 
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I.4. ábra. A párbeszédpanel-megnyitók hagyományos párbeszédpaneleken 
jelenítenek meg néhány parancskészletet 

 
I.5. ábra. A gyűjtemény alján a További hasábok ▪ More Columns beállításra 
kattintva megnyílik a speciális beállításokat tartalmazó párbeszédablak 

Gyűjtemények 

Az új felhasználói felület egyik legnagyszerűbb újdonságát a gyűjtemé-
nyek jelentik, melyek roppant egyszerűvé teszik a kívánt megjelenés 
kialakítását. Az Office 2007 a gyűjtemények két típusát foglalja magá-
ban. A néhány választási lehetőséget biztosító gyűjtemények rendszerint 
parancskészlet részeként jelennek meg a szalagon; a több lehetőséget 
biztosító gyűjtemények (például, a Word 2007 Styles ▪ Stílusok, Themes ▪ 
Témák és Margins ▪ Margók gyűjteményei) legördülve jelennek meg, és a 
megjelenő csoportból válogathatunk. 
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Ha olyan parancsra kattintunk, amely alatt legördítő nyíl látható (az-
az további lehetőségek állnak rendelkezésünkre), megjelenik a gyűjte-
mény (lásd az I.6. ábrát). Egy pillantással felmérhetjük, hogy melyik szín-
kombináció, formátum, színséma, átmenet vagy diagramtípus a megfelelő. 
Csak a kívánt lehetőségre kell kattintanunk (vagy az élő előnézet szolgál-
tatás segítségével elég rámutatnunk), és a rendszer az aktuális dokumen-
tumon vagy a kijelölt objektumon alkalmazza a beállítást. 

 
I.6. ábra. A gyűjtemények révén könnyedén megkereshetjük és kiválaszthatjuk 
a projektnek megfelelő beállítást 

Tipp Az Office 2007 új szolgáltatása, az élő előnézet lehetővé teszi, hogy mielőtt 
véglegesen kiválasztanánk, megtekintsük a stílust. Csak rá kell mutatnunk a nekünk 
tetsző lehetőségre, és az alkalmazás megmutatja, hogy az elem hogyan jelenne meg 
a munkaterületen. Ha megtaláljuk a megfelelő elemet, kattintsunk rá, és a rendszer 
alkalmazza a dokumentumon. 

Az új Fájl ▪ File menü 

A Fájl ▪ File menü nagy átalakuláson ment keresztül. A „Fájl” szó helyett a 
Microsoft Office gomb jelöli azt a helyet, ahol a Fájl ▪ File menü található. 
A Fájl ▪ File menü módosításai nemcsak a megjelenést érintik, a funkcio-
nális változtatások révén a fájlokkal kapcsolatos feladatokra összponto-
síthatunk. Az új Fájl ▪ File menü két panelt foglal magában. A bal oldalon 
a fájlokkal kapcsolatos főbb feladatokat találjuk; a jobb oldalon a felada-
tokhoz kapcsolódó választási lehetőségek jelennek meg, amikor a bal olda-
li parancsokra mutatunk. Ha például az egeret az Előkészítés ▪ Prepare 
menüpont fölé húzzuk, az I.7. ábrán látható beállítások jelennek meg. 
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A Gyorselérési eszköztár 

 
I.7. ábra. Az új Fájl menü a fájlokkal való munkához új megjelenést, 
új elrendezést és további parancsokat biztosít 

A Gyorselérési eszköztár 

A szalag tetején, a Microsoft Office gombtól jobbra három ismerős eszközt 
találunk: a, Mentés ▪ Save, Visszavonás ▪ Undo, és Ismétlés ▪ Redo (vagy Mégis 
▪ Redo) ikonokat. Az eszközök a gyorselérési eszköztár részei, amely al-
kalmazástól alkalmazásig velünk tart a munka során. Az eszközök az ösz-
szes, új felhasználói felülettel rendelkező Office 2007 központi alkalma-
zásban ugyanazon a helyen állnak rendelkezésünkre. A gyorselérési esz-
köztárat testre szabhatjuk, hozzáadhatjuk a gyakran használt eszközöket. 
Például, a gyorselérési eszköztárhoz adhatjuk a Hiperhivatkozás ▪ Hyperlink 
eszközt, és az minden alkalmazásban rendelkezésünkre áll majd. 

Tipp Ha több eszközt is hozzáadunk a gyorselérési eszköztárhoz, érdemes az eszkö-
zöket külön sorban, a szalag alatt elhelyezni. A szalagra jobb gombbal kattintva vá-
lasszuk a A gyorselérési eszköztár megjelenítése a menüszalag alatt ▪ Place Quick 
Access Toolbar below the Ribbon lehetőséget. Ha az eszköztárat eredeti állapotá-
ba szeretnénk visszaállítani, ismét kattintsunk jobb gombbal a szalagra, és ezúttal a 
A gyorselérési eszköztár megjelenítése a menüszalag felett ▪ Place Quick Access 
Toolbar above the Ribbon lehetőséget válasszuk. 
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Az új nézetvezérlő elemek 

A Microsoft Office 2007 a Nézet ▪ View lapra helyezi a dokumentumok 
megtekintéséhez szükséges vezérlőelemeket. Minden elem, amelyet ko-
rábban az Ablak ▪ Windows vagy a Nézet ▪ View menükben találtunk, 
most a Nézet ▪ View lapra kattintva áll rendelkezésünkre (lásd I.8. ábra). 
Az ismerős nézetikonokat a dokumentumablak jobb alsó sarkában talál-
juk, a baloldalon a praktikus Nagyítás eszközt láthatjuk, amely lehetővé 
teszi, hogy munka közben fokozatosan nagyítsuk vagy kicsinyítsük a 
megjelenített dokumentumot. 

 
I.8. ábra. Váltsunk az ablakok között, és a Nézet ▪ View lap parancsainak 
segítségével változtassuk meg a nézetet! 

Összefoglalás 

• A szalag a Word, az Excel, a PowerPoint, az Access alkalmazások-
ban, és néhány Outlook ablakban található. 

• Az Office 2007 programokban a menüket parancslapok váltják fel, 
amelyek a dokumentum életciklusához igazodó választási lehetősé-
geket biztosítanak számunkra. 
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Összefoglalás 

• A parancskészletek az alkalmazás kijelölt lapjához kapcsolódó pa-
rancscsoportokat foglalnak magukban. 

• Néhány parancskészletben párbeszédpanel-megnyitó ikonok vannak, 
amelyek segítségével a parancskészlethez kapcsolódó, további beállítá-
sokat biztosító hagyományos párbeszédpaneleket jeleníthetünk meg. 

• A gyűjtemények kész stílusokat, sablonokat, és tartalommintákat 
tartalmaznak, amelyeket egyetlen kattintással dokumentumunkhoz 
adhatunk. 

• A Fájl ▪ File menü megjelenése és elrendezése megújult. A Fájl ▪ File 
menü megnyitásához kattintsunk a Microsoft Office gombra. 

• A Nézet ▪ View lap a korábbi Office 2003 alkalmazások Nézet ▪ View 
és Ablak ▪ Windows menüinek parancsait egyesíti. 
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