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Ismétlődő műveletek elvégzésének automatizálása
Adatfeldolgozás közben gyakran előfordul, hogy Önnek ugyanazt, az elemi lépésekből
álló, összetett műveletsort kell sokszor, esetleg nagyon sokszor és ami fontos hibátlanul(!) megismételnie. Ez utóbbi követelményt nem is igazán könnyű teljesíteni. Ha ismer
valamilyen programozási nyelvet, akkor írhat egy megfelelő alkalmazást; ismétlem: akkor, ha tud valamilyen programozási nyelvet. Nem ismer egyetlen egyet sem? Akkor
sincs probléma! A modern számítógépes környezetben van más lehetősége is: makrózhat, megmutatja a számítógépnek, hogy mit kell csinálnia.
Tehát makró! Makrónak nevezünk egy olyan rövidítést, amely valamilyen programnyelvi rész, utasítássorozat vagy felhasználói műveletsorozat helyettesítéseként szerepel.
Arra szolgálnak, hogy az egyes összetett műveleteket ne kelljen minden esetben teljesen
kiírni. Bizonyos alkalmazások és operációs rendszerek lehetőséget adnak arra, hogy egyegy elvégzett munkafolyamatot rögzítsen, ami aztán később újra elvégeztethet a számítógéppel. A gyakorlatokon használt Microsoft Office is rendelkezik makrórögzítési lehetőséggel. Az eltárolt makrókat később programnyelvi formában megtekintheti és akár módosíthatja is.
Dendrokronológiai adatsor elemzése
Ugye, emlékszik még? Az előző feladatban megtanulta, hogy milyen lépésekből áll az
adatfolyamat: input (az adatok helyességének vizsgálatával és esetleges „megtisztításával”), ezt követi az adatfeldolgozás (adatok rendezése, válogatás, számítások elvégzése),
végül az output előállítása. Ebben a feladatban is ezeken a lépcsőfokokon kell végighaladnia.
A harmadik feladatban egy dendrokronológiai adatsort kell feldolgoznia: évgyűrűvastagságok elemzését kell elvégezni. Mivel a feladat megoldása közben sokszor, nagyon
sokszor és hibátlanul kell ugyanazokat a műveleteket elvégeznie, segítségként az Office
makrókezelési lehetőségét is használhatja, sőt – mivel a feladat lényege az, hogy Ön
megismerje és begyakorolja annak használatát – kell is használnia! A feladat megoldásakor a következő lépéseket hajtsa végre
1) Elsőként ismerje meg, hogy milyen adatokkal kell dolgoznia. Ha nem csak adathalmazt
lát maga előtt, hanem tisztában az adatok jelentésével, akkor – nagy valószínűséggel
– kevesebb hibát fog ejteni. Tehát keressen információt az interneten a dendrokronológiáról! Hogyan definiálható a fogalom, mi a haszna stb.? Készítsen legalább egy oldalas összefoglalót! A könnyebb értelmezhetőség okán ábrákkal is egészítse ki a szöveges részt!
2) Nyissa meg a National Climatic Data Center Tree Ring Data Bank adatbázist:
https://hurricane.ncdc.noaa.gov/pls/paleox/f?p=517:1:0:::APP:PROXYDATASETLIST:18
, ezen belül List of Tree-Ring Data by
Title and Investigator-t (1. ábra). Keressen a vezetéknevének kezdőbetűjével megegyező szerzőt (Investigator),
és töltsön le egy minimum negyven
évgyűrűsorból álló adathalmazt. A letölthető adatok közül az rwl kiterjesztésűt
kell
választani.
A
Raw
measurements felirat melletti fájlra
kattintva a nyers adatok egy böngészőlapon jelennek meg. Az adatokat innen
 kijelöléssel másolja ki egy jegyzettömb-fájlba (
 Programok 
Kellékek  Jegyzettömb), és mentse el
a saját számítógépére, a txt kiterjesztéssel. A word fájlban nevezze meg,
hogy melyik adatsort töltötte le.

1. ábra: Adatok letöltése
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3) Indítsa el a táblázatkezelőjét, majd nyissa meg az elmentett szöveges állományt (a
megnyitás ablakban válassza ki a szövegfájlok opciót, így a txt kiterjesztésű fájlok is
láthatóak lesznek). Rögtön mentse is el a már feltöltött excel-munkafüzetet, és ügyeljen arra, hogy a Mentés másként… parancs kiadásakor állítsa át a fájl kiterjesztését
excel-formátumra!
4) Értelmezzük az adathalmazt (2. ábra)!
a) Az első három sorban a fafajnak, a mintavétel helyének, mintavételező nevének
adatai láthatóak. A táblázat további része tartalmazza az adatsorokat, amiket
majd Önnek kell kiértékelnie: az első oszlop a minta azonosítója, ezt követi egy
évszám, majd maximum tíz évgyűrű-szélesség adat. Az adott sor évszáma jelöli
az egymást követő évgyűrűk közül a legelső keletkezési évét. Esetleg még egy
mező van a sor végén, ami karakteres formában közli az adatsor végét (gap).
A munkafolyamatot bemutató dokumentumban rögzítse az adatokkal kapcsolatos információkat (fafaj, helyszín, észlelő, adatrögzítő stb.) A fafajról, a helyszínről
és a felsorolt személyekről az interneten megtalálható adatokat felhasználva készítsen rövid ismertetőt.

2. ábra: Adatok az excel-munkalapon

b) Rendezze sorba a táblázat évgyűrűadatait az évszám szerint növekvő sorrendbe,
majd „normalizálja” az adatokat. A normalizálás akkor szükséges, ha valamelyik
sorban a kezdő évszám nem kerek tízes (3.a. ábra – bekarikázva). Ebben az esetben az évszámot kerekké kell tennie (3.b. ábra) – vagyis az utolsó számjegy helyére nullát kell írnia, és az évgyűrű szélességére vonatkozó adatokat a „megfelelő
helyre” kell mozgatnia (3.a. ábra – nyíl iránya; 3.b. ábra).

a) Előtte

b) Utána

3. ábra: Adatnormalizálás
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c) A további feldolgozáshoz el kell érnie, hogy minden egyes évgyűrű szélességhez
egy évszám társuljon. Ezt úgy tudja elérni, hogy a meglévő táblázat adatait egy új
munkalapra átmásolja olyan formába, hogy a folytonos évszámok mellé csak egy,
a neki megfelelő évgyűrűszélesség kerüljön. Az évgyűrűadatokból mindegyik rendelkezésre áll, de évszámokat Önnek kell gyártania!
Először szúrjon be egy új munkalapot (nevezze el: neptun azonosító), majd
kezdjen hozzá az adatok megfelelő formátumú átmásolásához. Mivel rengetegszer
kell ugyanazt a tevékenységet hibátlanul(!) elvégezni, itt fogja először az Excel
makró-rögzítő funkciója fogja segíteni.
Az első makró rögzítése előtt tegye aktívvá a relatív hivatkozások használatát: Eszközök  Makró  Relatív hivatkozások használata.
A rögzítendő makró a következő munkát kell, hogy elvégezze:
 átmásol az egyik munkalapról a másikra egy kezdő, kerek évszámot,
 majd az évszámoz tartozó évgyűrűszélességeket úgy, hogy az évgyűrűadatok
egymás alá kerüljenek,
 ezt követően pedig minden szélességhez generálja a megfelelő évszámot.
A makró rögzítését a következőképpen végezheti el. Álljon a letöltött adatokat
tartalmazó munkalapra, és ott legyen aktív az a cella, amelyben az első évszám
szerepel. Indítsa el az új makró rögzítést: Eszközök  Makró  Új makró rögzítése. A párbeszédablak első sorában adja meg a makró nevét, és azt a gombkombinációt, amivel majd a későbbiekben indítani szándékozik a makrót (célszerű,
hogy a  gombot is lenyomja a gombkombinációhoz, mert az egyszerű –os kombinációk a Windows szintjén definiáltak – ha felülírja ezeket, akkor a későbbekben
esetleg úgy érzi, hogy a gépe „megbolondult”). A makró helyeként az Ebben a
munkafüzetben opciót válassza. Ezt követően NAGYON figyeljen oda, hogy hova
kattint, mit csinál, mert minden eltárolódik makróban, ugyanis az
lenyomása után minden mozdulatát „figyeli” a gép. („Big brother is watching you.” –
ORWELL, George (1949): Nineteen Eighty-Four)
A rögzítendő lépések:
 Másolja át az első évszámot az új, még üres munkalap A1 cellájába, majd lépjen a beillesztett évszám melletti (B1) cellába.
 Kapcsoljon vissza a nyers adatokat tartalmazó munkalapra, és másolja ki az
évszám melletti (vízszintes irányban található) tíz cellát a vágólapra. Pontosan
tíz cellát! Még akkor is, ha van(nak) közte üres(ek).
 Lépjen át az új munkalapra, majd a Szerkesztés  Irányított beillesztés parancsra kattintson. A megjelenő párbeszédablakban állítsa be a Transzponálás
opciót, és a tíz kijelölt cellát függőlegesen egymás alá illessze be a B1 mezőtől
kezdve.
 Ezt követően álljon az évszám alatti (A2) cellába, és írjon be egy képletet,
amely a felette lévő évszámhoz hozzáad 1-et.
A képletet másolja le még nyolc sornyit, majd kattintson az utolsó évszám alatti üres (A11) cellába.
Lépjen át az eredeti adatsort tartalmazó munkalapra, és kattintson a második
évszámra.
Ha ezzel megvan állítsa le a makró rögzítését. Ezt legkönnyebben úgy teheti meg,
hogy az Excel ablakának alsó keretében látható leállítógombot ( ) megböki.
d) Innentől kezdve az Ön által, a makrórögzítésnél megadott gombkombinációra
( ) átmásolódik az eredeti adatsor a megfelelő elrendezésben és az évszámsorozattal kiegészítve az új munkalapra. A másolást a nyers adatok tetszőleges,
egymást követő negyven sorára végezze el!
e) A makróval elkészített kétoszlopos táblázat a következő képet mutatja: első oszlopban az évszámok találhatók, a másodikban pedig az évgyűrű-adatok. Látható,
hogy több helyen nincs semmi vagy 999, 9999, -999, -9999 szerepel az évgyűrű
szélességek között. Ezeket a sorokat ki kell törölni a táblázatból! Ehhez először a
999, 9999, -999, -9999 karakterek helyére a semmit kell beírni, ugyanis a 999,
9999, -999, -9999 ebben az adathalmazban a hiányzó, illetve az utolsó adatokat
jelöli. A semmivé „alakításhoz” kétféle úton juthat el: szerkeszthet egy HA(…)
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függvényt, vagy a dokumentumban kicseréli a megfelelő karaktersort a zérus
hosszúságú karaktersorra (Szerkesztés  Csere…). A word-dokumentumban
rögzítse, hogy miként cserélte le a 9-es karaktereket: ha a HA(…) függvényt használta, azt másolja be, ha pedig a csere-műveletet, akkor „fényképezze” le az ablakot, amelyikben a cserét megfogalmazta.
f) A karakterek kicserélését követően törölje ki az évgyűrűvastagságot nem tartalmazó sorokat. Ehhez rendezze sorba az adatállományt évgyűrűvastagság szerint.
A sorba rendezés előtt azonban másolja ki az évszámot tartalmazó oszlopot a vágólapra, majd a Szerkesztés  Irányított beillesztés…-sel ugyanoda tegye vissza
ugyanoda, de csak az Értéket! Ebben az esetben bármilyen sorba rendezés után
az évszámok értékei nem a fölötte lévő cella értékétől fognak függeni, mint ahogy
azt az első makróban rögzítette, hanem egy konkrét számérték lesz. Ezután szúrjon be egy sort a táblázat legelső sora elé, és nevezze el a két oszlopot: Évszám
és Évgyűrű szélesség nevekkel Ez utóbbi megnevezés két sorba törve, de egyetlen
mezőben helyezkedjen el (4. ábra).

4. ábra: Évszám szerint rendezett, fejlécezett táblázat

g) Mivel a táblázatban előfordulhat, hogy egy évszámhoz több évgyűrű szélesség tartozik, ezért szükséges az egyes évszámokhoz tartozó évgyűrű szélességeket átlagolni. Az átlagoláshoz tudni kell, hogy melyik évszámnál van több adat, és mettől
meddig tartanak az évszámok?
Ez utóbbi kérdésre megkapja a választ, ha ismét sorba rendezi a meglévő kétoszlopos táblázatát, de most az évszámok szerint növekvő sorrendben. A legelső
lesz a legkorábbi dátum, az oszlop alján pedig a legkésőbbi (előfordulhat, hogy a
kronológiai sor nem lesz „lékmentes”, azaz lesznek hiányzó évszámok).
Készítsen egy újabb munkalapot az átlagolás elvégzéséhez! A legkorábbi évszámot illessze be egy újonnan beszúrt munkalap A1 cellájába, majd képezzen
számtani sorozatot a legkésőbbi dátumig.
h) A következőkben ismét makrókat kell készítenie (ne feledje, rögzítéshez relatív
hivatkozás gomb legyen benyomva, és a makrók csak a saját munkafüzetben legyenek felhasználhatók!): az egyik előkészíti a táblázatát a tömbfüggvény beillesztéséhez, a másik beilleszti a nekünk szükséges tömbfüggvényt, a harmadik
„eltünteti” a szükségtelen sorokat. Nézzük ezeket sorban:
(1) Álljon a legújabb munkalapra, és indítsa el egy makrórögzítést a már megismert módon. A rögzítés elindítása után:
 kattintson jobb egérgombbal az 1 sor sorszámán, majd szúrjon be egy
sort;
 a beillesztett sor első cellájába írja be az Évszám szót (úgy, ahogy az
az a másodikként létrehozott munkalapon is megtalálható),
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 ezután kattintson a második évszámra,
majd állítsa le a makrót. Ha ezek után teljes táblázaton végigmegy ez a
makró, akkor minden egyes évszám előtt lesz egy üres sor, amelynek első
cellájában a következő szöveg szerepel: Évszám.
A második makró, amely kigyűjti és átlagolja az adott évszámhoz tartozó évgyűrű szélességeket, a következő módon készül: legyen az aktív cella
az első évszám melletti üres cella. Indítsa el a makrórögzítést relatív hivatkozással.
 Az aktív cellába illessze be az AB.ÁTLAG függvényt a következő paraméterekkel: adatbázis két oszlopa fixálva (Évszámok és Évgyűrű szélességek a másodikként létrehozott munkalapon a megfelelő helyekre
írt dollárjelekkel), a kétoszlopos adattartományunk munkalapján a második (Évgyűrű szélesség) cella fixálva és az aktuális évszám az aktuális munkalapon valamint a fölötte lévő Évszám cella egyben kijelölve
(5. ábra – szerkesztőléc).

5. ábra: Átlagolt évgyűrűszélességek

 Ha a függvényt beírta, akkor az enter ( ) gomb megnyomása után
kattintson a következő évszám melletti üres cellára,
majd állítsa le a makró rögzítését. Futtassa végig a makrót a teljes kronológiai soron, majd lépjen a munkalap legelső (A1) cellájába.
(2) A harmadik makróval „eltüntetjük” azokat a sorokat, amelyekben az Évszám felirat látszik. Ehhez a következőt kell tennie: az aktív cella az A1
(legelső Évszám felirat) legyen, majd indítson egy új makrórögzítést!
 Kattintson az egyes (1) sor sorjelző számára jobb egér gombbal, majd
válassza ki az Elrejtés tevékenységet.
 Ezután kattintson a következő Évszám feliraton,
majd állítsa le a makrórögzítést.
5) A táblázat most már csak az átlagolt adatokat tartalmazza a megfelelő évszámok mellett. Annál az évnél, amelynél nem volt évgyűrűadat, az átlagérték helyén a #ZÉRÓOSZTÓ! felirat van. Pörgesse végig a táblázatát, és ezeket a sorokat törölje a táblázatból. Jelölje ki a teljes adattáblát, majd készítsen XY diagramot (vonallal összekötött
altípus) külön munkalapra megfelelő feliratokkal: diagramcímmel és tengelyfeliratokkal. A pontokat vékony, kék színű vonallal kösse össze. Illesszen vastag, piros színű,
polinomiális trendvonalat a diagram pontjaira úgy, hogy látszódjon az szorossági
együttható (R2) is! A tengelyek skálázását úgy állítsa be, hogy a diagramon ne legyenek „üres” részek (6. ábra)!
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6. ábra: Évgyűrűk változásának diagramja

Itt egy olyan pontra jutott el, ami a második feladatnál nem volt. A legtöbb esetben végeredményként nem csak egy karakteres és/vagy grafikus outputot kell elkészíteni, hanem a bemutatott eredményt elemezni is kell.
Miután az elkészült diagramot átmásolta a word-állományba, az eddigi növénytani, biológiai, természetföldrajzi stb. ismereteit illetve a szakirodalomban található információkat felhasználva elemezze az elkészült diagramot!
Feladat leadása
A gyakorlatról egy, a feladat megoldását tartalmazó excel-munkafüzetet, és egy, a megoldást dokumentáló, és azt magyarázó, indokló word dokumentumot, kell leadni.
Excel-munkafüzet:
o Munkalap a letöltött adatokkal.
o Munkalap a transzponált, és megtisztított adatsorral.
o Munkalap az átlag-adatokkal
o Munkalap a diagrammal.
o Helyezzen el feliratokat (cím, tengelyek megnevezése) a diagramra, hogy az
értelmezhető legyen!
o A munkalapok megnevezése a tartalmukra utaló legyen!
Word dokumentum:
o Az eredményként leadott word dokumentum tartalmazzon egy, az első feladatnál megadott formátumú címlapot.
o Az első részben helyezze el a dendrokronológiáról szóló ismertetőt.
o Mutassa be az elemzett fafajt, és a területet, ahonnan a minták származnak!
o Részletesen magyarázza el és dokumentálja, hogy milyen lépéseken keresztül
jutott el a végeredményhez!
o Elemezze az elkészült diagramot!
A leadandó file-ok névképzése: nev_neptunazon_3_feladat. Eltérő név megadása esetén a feladat 0 pont.
Az email tárgya: nev_neptunazon_3_feladat. Eltérő tárgy megadása esetén a
feladat 0 pont.
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Facskó Ferenc
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