Informatika

4. feladat

Régi, statikus adatok „élővé tétele” és vizsgálata
Az előző feladatok esetében már említésre került, hogy minden kor a saját technikai
szintjén igyekezett megkönnyíteni a számításokat.
Egy lábon álló fa földfeletti térfogatának megbecslésére az úgynevezett fatömeg-táblázatok szolgáltak
(1. ábra). (Az ilyesféle táblázatok megnevezése az SI
rendszer kötelezővé válása után fatérfogat-táblázattá
változott. A szaknyelv a hagyományos fatömeg fogalmat mennyiség értelemben használta. Ezek a táblák a kezdetektől fogva köbméterben és nem kilogrammban adták meg a megtermett fa mennyiségét.)
Ha megnéz egy ilyen táblázatot♣ (2. ábra), akkor
láthatja, hogy használatuk hasonló a függvénytáblázatokéhoz: a mért mellmagassági átmérő és magasság metszéspontjában kiolvasható a faanyag térfogata.
A számítógépek elterjedése következtében – bár
a táblázat használata is lehetséges velük – új modellezési módszerek is előtérbe kerültek: a táblázatok
helyett a függvények is használhatókká váltak. A
diszkrét értékeket tartalmazó táblázatokkal a hiányzó
adatokat csak interpolálással lehet előállítani, ami
hibátlan számítás esetén is pontatlan. A függvény
folytonos modell, így bármilyen érték pontosan előál1. ábra: A SOPP-féle Fatömegszámítási táblázatok 1974-es kiadásának
lítható a használatával.
címlapja
Az I. Világháború utáni jogszabályok a jelentős
erdőterület-vesztés okán előírták, hogy minden magyarországi erdőt nyilván kell tartani, és tízévente megújítva a felmérést, az adatsort
karban kell tartani. Ez az adatbázis – az úgynevezett Erdőállomány-adattár – az 1970-es
évek eleje óta számítógépes formában létezik.

,

,…,

2. ábra: Az 1974-s SOPP-féle Fatömegszámítási táblázatok
kocsánytalan tölgyre vonatkozó oldalainak részlete

♣

A bemutatott példa a SOPP László által szerkesztett Fatömegszámítási táblázatok – fatermési táblákkal című könyv második, átdolgozott, bővített kiadásából való. A kötetet a Mezőgazdasági Kiadó
(Budapest) jelentette meg 1974-ben.
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Az adattárban megtalálható egyik fontos adat az erdővagyon, a fatérfogat nagysága,
közvetlenül nem mérhető, a szakemberek csak becsülni tudják a könnyen mérhető
(mellmagassági átmérő és magasság) adatokból. A számítógépes adatkezelés kezdeti
időszakában a SOPP által közölt táblák adatainak tárolásával és a számítógép által elvégzett interpolációval számították ki a fatérfogatot.
KIRÁLY László 1978-ban megvédett kandidátusi disszertációjában közölt két képletet,
melyek segítségével elvégezhető a fatérfogat kiszámítása.
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Az (1) képlet a helyes értékeket szolgáltatja, a (2) a gyors (kézi kalkulátorral) történő
helyszíni becslésekhez javallott 12 m-nél magasabb fák esetén. A függvények paramétereit az 1. és a 2. táblázatok tartalmazzák.
1. táblázat: A KIRÁLY-féle fatömegfüggvény paraméterei
Fafaj
p1
p2
p3
Akác
3200,27673
0,294416718
-1,806895023
Bükk
4613,001418
0,716016063
-5,238172648
Cser
3502,283477
-0,150943624
8,383176028
Fekete dió
2635,310468
-0,651415574
35,78086917
Gyertyán
2686,315044
-0,667214608
49,94392251
Juharok
4173,190876
-0,008475499
0,493886902
Kocsányos tölgy
2397,9201
-0,5227949
25,2299809
Kocsánytalan tölgy 2777,093018
-0,751121789
31,49572862
Kőris
2817,066255
0,062093844
-1,099134258
Vörös tölgy
4428,936067
0,208550662
-12,58480836
Éger
3631,84781
-0,025982811
2,739333881
Fehér fűz
3218,818196
0,142274986
-3,703529797
Fehér nyár
3184,75241
-0,343690414
10,21110929
Fekete nyár
3421,642336
-0,096765453
3,16020072
Hársak
4142,198121
0,13081066
-2,714614597
I-214 nyár
2341,13687
-0,13816
14,43934
Kései nyár
2677,987949
-0,350704884
10,3022615
Korai nyár
2720,035812
-0,155683002
8,477585362
Közönséges nyír
4738,911349
1,163590188
-35,99448825
Óriás nyár
3199,061957
-0,144668848
7,37409565
Rezgő nyár
2962,392564
-0,396471065
15,25982853
Duglászfenyő
3893,934211
0,254485789
-18,01738215
Erdeifenyő
3238,147196
0,051273292
5,732540251
Feketefenyő
3348,212485
-0,226649584
11,59943063
Jegenyefenyő
5350,065805
-0,012819641
1,061742484
Lucfenyő
3983,313044
-0,15906684
-8,313914949
Vörösfenyő
2682,964074
0,004846003
-14,92823047

p4
-8,477096981
-34,00341446
1,321767487
10,96347084
22,08311407
-8,432377964
25,8801311
30,35215729
19,49982787
-12,26461251
1,557842723
-11,50154562
2,468157361
-9,333526774
-19,82494526
15,62451
12,44919585
6,362364635
-40,62525327
0,789545102
14,99043313
-8,186653005
-14,59271148
-3,040454871
-39,18155055
5,084732697
40,28078122

k
4
1
2
4
2
1
4
3
3
1
1
3
3
2
1
4
3
2
1
2
3
3
4
4
1
3
3

dmax
60
70
80
60
50
60
80
80
50
60
60
60
50
50
50
80
50
60
50
60
40
50
70
40
50
60
50

A dmax az a legnagyobb mellmagassági átmérő, ami fölött a függvény már nem ad pontos értéket.

A táblázat formájában rendelkezésre álló modellről egy függvényre való átállás lehetségessé vált, hiszen a függvényt megalkották. A váltás természetesen előzetes vizsgálatokat igényel, abban a tekintetben, hogy a két fajta modell által kifeszített fatérfogatfelület (3. ábra) mennyiben tér el egymástól. Ha ez az eltérés-vizsgálat nem történik
meg, akkor a modellváltás után az Erdőállomány-adattárban, az egyik évről a másikra
történő térfogatváltozás nem magyarázható: nem tudható, hogy a változás mértékéből
mennyi a mérési pontatlanság és mennyi adódik a modellek közötti eltérésből.
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3. ábra: A kocsánytalan tölgy KIRÁLY-féle
fatérfogat-felülete
2. táblázat: A KIRÁLY-féle egyszerűsített fatömegfüggvény paraméterei
q
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42

lágy lomb
KONY, FFÜ
KÉNY, FTNY

Fafaj
fenyő

kemény lomb

VF
ÓNY, NYI
FRNY
MÉ
RNY

A
GY
KST
CS
FF
LF

KTT, B

JF

Fatérfogat-táblázat és -függvény adatainak összevetése
Az Ön feladata, hogy megállapítsa a SOPP-tábla és a KIRÁLY-féle modellek közötti eltérések nagyságát. A függvényekből könnyen előállítható a 2. ábrán láthatóhoz hasonló
táblázat. Sajnos a SOPP könyv adatai csak nyomtatva van meg – 1974-ben még nem kiadványszerkesztő programokkal készültek a könyvek. A táblázat adatait Önnek kell a
táblázatkezelő program mezőibe elhelyezni. Ha van bőven ideje, akkor álljon neki a gépelésnek. Ha csak kevés ideje van, akkor bízza a feladat nagy részét a számítógépre.
Az OCR♠ programok segítségével a nyomtatott formában meglévő „statikus” adatok
dinamizálhatók, digitalizálhatók, újra „élővé” tehetők. Ön a gyakorlat elején megkapta
egy fafajnak a SOPP-féle fatömegtáblában közzétett adatait JPG-formátumban.
1. Első lépésként ismertesse, hogy melyik fafaj táblázatát kell Önnek feldolgoznia. Keressen információkat jellemzőiről, tulajdonságairól, magyarországi elterjedéséről, faanyagának felhasználhatóságáról stb.
2. A táblázat „megszerzése” érdekében keressen az interneten egy ingyenes OCRprogramot, majd „olvastassa el” a megkapott oldalakat. Ezek a szabadon használható programok nem dolgoznak a legnagyobb pontossággal, de szerencsére a számjegyeket nagy biztonsággal felismerik, és Önnek igazából csak a táblázat numerikus

♠

OCR = Optical Character Recognisation = optikai karakter-felismerés
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adataira van szüksége. Például az egyik Free OCR oldal a 3. ábrán látható módon digitalizálta a SOPP-könyv 135. oldalát.
Végezze el az összes oldalkép digitalizálását, emelje át őket a Jegyzettömbbe,
majd „tisztítsa meg” azokat, ugyanis a lapon található papírhibákat, szennyeződéseket is „értelmezte”, és karakterré konvertálta a program.
3. A javításban sokat segít, ha karakterkészletet valamilyen írógépes (non-proporcionális) betűtípusra (például Courier) váltja. Ezeknél a betűtípusoknál minden karakter
azonos szélességű, függetlenül az alakjától, vagyis a táblázat számjegyei egymás alá
kerülnek, így könnyű észrevenni, ha valahol többletben van jel, mert egy-egy szám
elcsúszik arról a helyről, ahol neki „illendő” lenne lennie. A 4. ábra jobb oldali ablakában pár ilyet pirossal bekarikáztam. A táblázat megtisztításához hozzátartozik az
is, hogy a táblázat fölötti részt, és az üres sorokat kitöröli. Nem lesz szüksége majd a
táblázat utolsó számára sem, hiszen az eredeti táblázatban itt megismételték az első
oszlopban elhelyezett magasság-értékeket.

4. ábra: OCR programmal kiértékelt könyvoldal proporcionális (balra)
és non-proporcionális (jobbra) karakterkészlettel

4. A megtisztított adatokat mentse el egyszerű szövegfájlként, majd töltse be a táblázatkezelőjébe. A nyers adatok esetében a szóköz lesz a szeparátor, erről fogja felismerni az Excel, hogy meddig tart egy adat, honnan kezdődik a következő. Ne feledkezzen meg arról, hogy a betöltés után rögtön kérjen egy Mentés másként… műveletet, és a fájltípust változtassa excel-formátumúra. Mielőtt a táblázattal dolgozni kezdene, a beszkennelt oldalakat (táblázati részeket) illessze össze egyetlen, nagy táblázattá, és fejlécezze meg a táblázatot és a lapot is (5. ábra).
Látható, hogy a táblázatban sok üres mező is van. Olyan helyeken találhatók
ezek, amilyen paraméterekkel a való életben nem találhatók fák. Például még senki
sem látott 6 m magas és 50 cm vastag (jobb felső üres táblázati rész) vagy 20 m
magas és 7 cm vastag (bal alsó üres táblázati rész) tölgyfát.
5. Hozzon létre két új lapot a munkafüzetben, és másolja át mindkettőbe a SOPP-táblát.
Ezen a két munkalapon a Király féle függvényekkel kell az adathalmazt előállítania.
Cserélje ki a lap címzését, hogy arról a szemlélő megtudhassa, hogy milyen adatok
találhatók a lapon. Az adattábla „közepét” törölje ki, csak az átmérő- és magasságértékek maradjanak meg, azokra lesz majd szüksége. Az üres adattábla első mezőjébe írja be a megfelelő képletet (6. ábra)!
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5. ábra: Digitalizált SOPP-tábla

A képlet kiértékelésekor a programnak az átmérő értékét mindig a 4. sorból, a
magasság értékét pedig mindig a C oszlopból kell megszereznie. Ezt Ön a $-jel megfelelő elhelyezésével tudja biztosítani. A képletet a beírás után másolja a táblázat
többi mezőjébe is. Pontosabban fogalmazva csak azon átmérő-magasság adatpáros
cellájába kell térfogatot számíttatnia, amelyeknél a SOPP-táblában is szerepel érték.

6. ábra: Fatérfogat-képlet

A korrekt megoldás nem az, hogy azokba a mezőkbe másolja át a képletet, ahol
az első munkalapon is van érték, hanem az, ha az Excellel figyelteti, hogy hova kell
képletet másolnia. Erre a célra a HA(…) függvényt kell használnia. A HA(…) egy három paraméteres függvény. Az első paraméter egy feltételt fogalmaz meg, a második paraméter megmondja, hogy mit kell végrehajtania az Excelnek, ha feltétel igaznak bizonyul, a harmadik paraméter pedig azt írja le, hogy mit kell csinálnia az Excelnek, ha a feltétel eredménye a logikai HAMIS érték. A három paramétert pontosvesszővel (;) kell elválasztani egymástól.
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Esetünkben, ha a SOPP féle munkalapon van adat, akkor ki kell számítani a fatérfogatot, egyébként pedig az Excelnek nem kell csinálni semmit. Ez excelül megfogalmazva az 5. ábra megfelelő cellájára:
=HA('Sopp-1974'!C5<>"";0,4*C$4^2*($B5+3)/10000;"")
van valami a SOPP-tábla
megfelelő mezőjében?

KIRÁLY féle egyszerűsített képlet

semmittevés

A képlet beírásakor fel kell használnia azt a lehetőséget, hogy a munkafüzeten
belül bármikor hivatkozhat egy másik munkalapon található cellára, ha a mező azonosítója előtt megadja a munkalap megnevezését. A munkalap nevét aposztrófok (')
közé kell tennie, és a cellahivatkozástól egy felkiáltójellel (!) kell elválasztania. A
nemegyenlő (≠) relációt a kisebb és nagyobb jelek egymás mellé helyezésével (<>)
kell leölnie. A semmit két idézőjel (") közvetlen egymás mellé rakásával tudja leírni –
vagyis nincs köztük semmi, még szóköz sem, ugyanis az már valami.
Tehát a fenti excel-képlet így „olvasható” el: ha a Sopp-1974 nevű munkalap C5
mezőjében van valami (vagyis az értéke nem egyenlő a semmivel), akkor ki kell
számítani a Király féle egyszerűsített képlet értékét, egyébként pedig (vagyis, ha a
Sopp-1974 C5 ötös mezője üres) nem kell beírni a mezőbe semmit (pontosabban a
semmit kell beírni).
A kiszámított értékek kijelzési pontossága egyezzen meg a SOPP-táblában használtakkal.
6. Az táblák megfelelő adatai között eltérések arányait, a tendenciákat „ránézésre” lehetetlen megállapítani, már csak azért is, mert külön munkalapokon vannak. Ennek a
munkának az elvégzését is bízza az Excelre! A következő három munkalapon hasonlítsa össze az adattáblákat. Vizsgálja meg, hogy van-e eltérés, és ha van, akkor
mekkora az eltérés a SOPP-tábla és a KIRÁLY féle függvények valamint a két KIRÁLYfüggvény között. Az eltéréseket százalékos formában, egészre kerekítve számolja ki.
Indokolja meg, hogy melyik adatsort választotta viszonyítási alapnak. Az értékeket
átfutva először ellenőrizze a táblázatban esetlegesen bennmaradt hibákat. Ha a
számértékek között jelentős kiugrások vannak, akkor valószínűleg az OCR program
vétett hibát.

7. ábra: Eltérés-százalékok
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Például a 7. ábra utolsó oszlopában a 3–4%-os értékek között előfordul pár 60%
körüli is. Valószínűtlen, hogy a SOPP-tábla térfogat-felülete ilyen „mélyedést” tartalmazzon. Összehasonlítva a digitalizált SOPP-táblát az eredetivel, kiderült, hogy az
OCR szolgáltatás a 8-as számjegyet 3-asként ismerte fel. Kijavítva az értékeket ez a
hatalmas eltérés kisimul.
7. Jelenítse meg jól láthatóan az eltéréseket (8. ábra)! Az eltéréstáblázatokban meglévő
értékeket könnyebben áttekinthetővé teheti, ha a számértékekhez színeket rendel.
Mivel a színező makró elkészítése Visual Basic programozói ismereteket igényel,
azért a makrót egy szöveges állományban szintén az Ön rendelkezésére bocsátom.
Hozzon létre egy üres makrót – vagyis indítsa el a makrórögzítést, majd (bármiféle
tevékenység végrehajtása nélkül) állítsa is le. A makró neve: név_neptunazon legyen! Nyissa meg a létrehozott üres makrót, és másolja be az End Sub sor elé a
SzinezoMakro.txt tartalmát.
A makró használatba vétele előtt a rutint a saját táblázatához kell igazítania.
Számlálja meg táblázatának értéket tartalmazó sorait és oszlopait, majd ezekkel az
értékekkel írja felül a makró 4. táblázat szerinti 1. és 2. sorában található számokat,
valamint a 36. sorban található sor-értéket, de a mínusz előjelet hagyja változatlanul.
Magyarázatok a Visual Basic rutin (4. táblázat) működésének megértéséhez:
• A For-Next ciklusok végigléptetik a programot a táblázat mezőin.
• Az If utasítás kiolvassa és kiszámítja az épp aktív cella értékét – ha üres a
cella, akkor egy „lehetetlen” érték (-9999) használatára kényszeríti a programot.
• A táblázati mező hátterének színét az RGB(…) függvény keveri ki a vörös
(Red), a zöld (Green) és a kék (Blue) alapszínekből.
• Az alapszínek arányát az eltérések számértéke határozza meg a Select
Case-ben. Az utolsó oszlop a KIRÁLY-féle eltérés-értékeket jelöli:
3. táblázat: Eltérések nagyságának jelölése

Eltérés abszolút értéke
|δ|
0% – 1%
2% – 5%
6% – 10%
10% fölött
•
•

Saját vizsgálatok
Markró színkódjai és a
táblázat színezése
RGB(67, 238, 0)
RGB(151, 242, 0)
RGB(237, 141, 0)
RGB(231, 7, 0)

KIRÁLY
vizsgálata
δ≤0
δ>0

Az értéket nem tartalmazó mezők háttérszíne fehér, melynek az RGB(255,
255, 255) felel meg.
A cellakurzor mozgatását az ActiveCell.Offset(p1, p2).Range("A1").Select
utasítás végzi. A p1 a sor- a p2 paraméter az oszlopok közötti mozgásra utasítja az Excelt. A pozitív irány a fentről lefele illetve a balról jobbra mozgás.

•

8. ábra: Eltérések nagysága színekkel vizualizálva

8. Elemezze a kiszámított eltéréseket! Vannak-e olyan jól körülhatárolható részek,
amelyek valamilyen tendenciát mutatnak (8. ábra)? Mennyire illeszkednek a függvényértékek a SOPP-féle táblához? Okoz-e ez valamilyen problémát, ha egy nyilvántartásban „egyik napról a másikra” átállunk a táblázatos adatokról a függvény által
szolgáltatott értékekre?
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KIRÁLY professzor tudományos értekezésében összehasonlította a függvénye által
előállított értékeket SOPP adataival. Az Ön által értékelt fafajról készült elemzését
szintén megkapta a feladat kiírásával együtt. Vesse össze ezt az Ön eltéréstáblázatával (9. ábra és 3. táblázat), és értékelje a látottakat! A KIRÁLY-féle összehasonlító ábra elkészítésének metodikájáról tudnia kell, hogy az átmérőket 4 cm-es
vastagsági fokonként használva számolták ki a fatérfogatot.

9. ábra: Saját számítás és Király eredményeinek összevetése
(jelmagyarázat a 3. táblázatban)
4. táblázat: Színező makró (részlete)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

For Sor = 1 To 36
For Oszlop = 1 To 39
If ActiveCell <> "" Then
Szin = Abs(ActiveCell)
Else
Szin = -9999
End If
B = 0
Select Case Szin
Case Is > 10
R = 231
G = 7
Case 6 To 10
R = 237
G = 141
Case 2 To 5
R = 151
G = 242
Case 0, 1
R = 67
G = 238
Case Else
R = 255
G = 255
B = 255
End Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = RGB(R, G, B)
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
End With
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
Next Oszlop
ActiveCell.Offset(1, -39).Range("A1").Select
Next Sor
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4. feladat

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 tartalma és formája:
o Munkalap a SOPP-tábla adataival.
o Munkalap KIRÁLY-féle fatömegfüggvénnyel kiszámított adatokkal.
o Munkalap KIRÁLY-féle egyszerűsített fatömegfüggvénnyel kiszámított adatokkal.
o Munkalap a SOPP-tábla és a KIRÁLY-féle függvény közötti eltérésekkel.
o Munkalap a SOPP-tábla és a KIRÁLY-féle egyszerűsített függvény közötti eltérésekkel.
o Munkalap a KIRÁLY-féle függvények közötti eltérésekkel.
o Helyezzen el címeket a munkalapokra, hogy azok értelmezhetőek legyen!
o A munkalapok megnevezése a tartalmukra utaló legyen!
 Word dokumentum tartalma és formája:
o Az eredményként leadott word dokumentum tartalmazzon egy, az első feladatnál megadott formátumú címlapot.
o Mutassa be az Ön által elemzett fafajt!
o Részletesen magyarázza el és dokumentálja, hogy milyen lépéseken keresztül
jutott el a végeredményhez!
o Elemezze az eltéréseket!
o Hasonlítsa össze KIRÁLY professzor és az Ön által kapott eltérésértékeket!
 A fájlok neve név_neptunazon_4_feladat. Ennek hiányában a feladat 0 pont!
 Az elküldött emil tárgya: név_neptunazon_4_feladat. Ennek hiányában a feladat 0
pont!

Facskó Ferenc
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