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Czékmán Balázs – Kiss József

1. Adatok begyűjtése
Az adatok begyűjtése az ingyenesen hozzáférhető Google Űrlapok segítségével is történhet,
melyet a forms.google.com címen érhetünk el. A felületre belépve, a jobb alsó sarokban
található „plusz jelre” kattintva készíthetünk űrlapot, melyben a hívófogalmakat tudjuk
megadni.

1. ábra: Új űrlap létrehozása a Google Űrlapokban

Az Űrlapoknál kétféle szerkesztővel is dolgozhatunk, az újjal vagy a régi, klasszikussal, melyet
a jobb alsó sarokban található kérdőjelre kattintva a „Vissza a régi űrlapokhoz” menüpontra
kattintva érhetünk el. A régi verzió jelenleg még jobban átlátható, ezért mi az utóbbit
használjuk, leírásunkban is ezt mutatjuk be. (A két szerkesztő között azonban minimális az
eltérés, használható mindkettő.)
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2. ábra: Váltás az új felületről a régire

Az új Űrlapokra kattintva, majd a régi felület beállítása után érdemes címet adni az űrlapnak,
majd el is kezdhetjük az első hívófogalom megadását. A kis ceruza ikonra létrehozhatjuk az
első kérdést, mely az első hívófogalmunk lesz. Válaszként szavakat, kifejezéseket várunk, így
a kérdés típusánál a „Szöveg” lehetőséget válasszuk ki!

3. ábra: Űrlap elnevezése, valamint az első hívófogalom megadása
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Mivel a Google Űrlapoknál nem adható meg, hogy egy kérdésre hány darab választ várunk,
ezért ezt a következő módon oldhatjuk meg. Az „Elem hozzáadása” gombbal további „Szöveg”
típusú kérdéseket szúrunk be, azonban a kérdés mezőt üresen hagyjuk. Ebből még négyet
készítünk, így végeredményként majd egy hívófogalmat (pl. ALFÖLD), alatta pedig öt darab
üres beviteli mezőt fogunk látni. A hívófogalmakat célszerű egymástól elválasztani, így a
kérdéseket egy „Oldaltöréssel” zárjuk le.

4. ábra: Válaszlehetőségek megadása, „Oldaltörés” beszúrása

5. ábra: Hívófogalom, alatta az öt válaszlehetőséggel
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Az „Oldaltörés” alkalmazása után újabb hívófogalmakat adhatunk meg, összesen hatot. Minden
hívófogalomhoz maximum öt darab válaszlehetőség tartozhat. A kérdések beállíthatók
„kötelező kérdésekként” is, azonban ha nem szeretnénk kitöltőinket erre kötelezni, akkor ennek
használata nem ajánlott.
A hívófogalmak megszerkesztése után az űrlap kinézete beállítható, mely a „Téma módosítása”
menüpontban érhető el. Ennek beállítása után meg kell osztanunk az elkészített űrlapunkat,
hogy leendő kitöltőink elérhessék azt. Van rá mód, hogy az űrlap nyilvános legyen, a link
megadásával mindenki elérhesse, vagy elküldhető csak azoknak a személyeknek, akiket be
szeretnénk vonni a kutatásba. Az „Űrlap elküldése” gombra kattintva érhetjük el a megosztással
kapcsolatos beállításokat. Az űrlap beágyazható honlapba, valamint megosztható közösségi
portálokon is; automatikus optimalizációja révén kitölthető asztali számítógépen és mobil
eszközökön (tablet, okostelefon, laptop) egyaránt.

6. ábra: Űrlap megosztásának beállítása

A megosztott űrlapok kitöltetése után, a „Válaszok megtekintése” gombra kell kattintani, mely
után a válaszok egy táblázatban válnak elérhetővé. Ezután ez a táblázat már a Google Driveból is látható lesz. Az összesített adatokat kell majd az „szóasszociációs-Excel-sablonba”
másolni, mellyel megkapjuk a kapcsolati együtthatók erősségét.
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7. ábra: Kapott válaszokat tartalmazó táblázat elérése a Google Drive-ból

2. Adatok feldolgozása
2.1. Az Excel-sablon használata
Az adatok feldolgozásakor a hívófogalmak közötti, valamint a hívófogalmak és a leggyakoribb
asszociációk közötti kapcsolati együttható erősségének meghatározása történik. Ezt a mellékelt
Excel-sablonnal tudjuk elkészíteni, mely www.xyxyxy.com címen érhető el. A folyamat első
lépése pedig az, hogy a Google Űrlapok segítségével gyűjtött, és táblázatba rendezett válaszokat
átmásoljuk az Excel táblázatkezelőbe, az erre szolgáló „ALAP” lapjára. A Google táblázatában
található adatokat kijelölöm, másolással vágólapra helyezem, majd az Excel sablont megnyitva,
az „ALAP” lapot kiválasztva belekattintok az A1-es cellába, s az adatokat beillesztem.

8. ábra: Adatok átmásolása a Google táblázatából az Excel-sablonba
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Az eredmények az „ÖSSZES” lapon kerülnek összegzésre, ahol mátrixos és szópárokba
rendezett formában is láthatóvá válnak. Ezeknek az adatoknak a számítása automatikusan
történik, ezekkel több teendő nincs. Abban az esetben, ha több, mint 15 válaszadónk van, akkor
a következő dologra kell figyelni. Az Excel-sablon maximum 15 választ képes egyszerre
feldolgozni, így az adatokat is maximum 15 fős csoportokban vigyük át. A folyamat a
következőképpen zajlik:


Google táblázatból első 15 sor kijelölése, másolás



Excel táblázatba beillesztés



„ÖSSZES” lapon a mátrixos eredmények másolása



„ÖSSZES_5” lapon az eredmények beillesztése



adatok átvitele további 15-ös csoportokban (Google táblázatából az Excelbe)



a 15-ös csoportok összesített eredménye szintén az „ÖSSZES_5” lapon lesz elérhető.

9. ábra: Adatok átmásolása 15 fős csoportokban

Az „ÖSSZES_5” lapon található összesített adatok ábrázolása innentől kezdve történhet
klasszikus, vagy számítógépes módszerekkel is.
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2.2. Leggyakoribb asszociációk meghatározása
Az asszociált szaval gyakoriságának meghatározásához egy egyszerűen használható, gyors és
online ingyenesen elérhető felületet a wordcounter.com-ot használjuk. Miután a Google
táblázatban kijelölt összes szót beillesztjük a beviteli mezőbe, beállítjuk a szükséges
paramétereket. Az első beállítási lehetőséget „Yes”-re állítjuk, így az összes szót vizsgálni fogja
az alkalmazás; magyar nyelvnél ez szükséges, egyébként a szóvégi „s” betűket elveszíthetjük.
A szavak csoportosítását is érdemes kikapcsolni. Ezután beállítjuk, hogy a leggyakoribb
előfordulású szavak közül hányat jelenítsen meg a program, majd a „Go” gombra kattintás után,
megtekinthetjük az eredményeket.

10. ábra: A wordcounter.com használata
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11. ábra: A wordcounter.com segítségével kapott eredmények

Természetesen nekünk a hívófogalmakra adott leggyakoribb asszociációk száma a
legfontosabb, ezért ezeket a wordcounter.com segítségével egy Excel táblázatban külön tudjuk
kiszámolni. Minden hívófogalomnál meghatározzuk a leggyakoribb asszociációkat, az
asszociációk számát, ebből meghatározhatjuk az említések százalékát. Az így kapott adatokat
pedig már fel tudjuk használni a gráfok ábrázolásához

12. ábra: Hívófogalmakra adott asszociációk számolása
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3. Adatok ábrázolása
3.1. Adatok előkészítése a Gephi-vel való használathoz – hívófogalmak közötti
kapcsolatok
A hívófogalmak közötti kapcsolatok ábrázolásához a Gephi nevű szoftvert használjuk. A gráfok
létrehozásához két táblázatra lesz szükségünk, melyeket az Excel-sablonunkból fogunk
kimásolni. Az egyik táblázat a gráfok csúcsait fogja tartalmazni a csúcsok neveivel és
azonosítóival. A másik táblázat pedig a csúcsok közötti kapcsolatok, élek irányát és erősségét
valamint nevét (pl. itt tüntethetjük fel az erősségek értékét) fogja tárolni. Az Excelsablonunkban a „GRAF_5” lapon már készen kapok azokat az adatokat, melyekre a Gephi-ben
szükségünk lesz. Annyi a teendőnk, hogy a két táblázatot külön-külön átmásoljuk egy új Excel
táblázatba, majd azokat elmentjük „CSV pontosvesszővel tagolt” formátumban. Tehát a
lépések összefoglalva a következők:


Az Excel-sablonban a „GRAF_5” lap megkeresése



Az első táblázat átmásolása egy új Excel fájlba, majd mentése „CSV pontosvesszővel
tagolt” formátumban  csúcsokat tartalmazó táblázat



A második táblázat átmásolása egy új Excel fájlba, majd mentése „CSV
pontosvesszővel tagolt” formátumban  élek adatait tartalmazó táblázat.

13. ábra: Táblázatok elmentése a Gephi-vel való használathoz 1.
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3.2. Adatok előkészítése a Gephi-vel való használathoz – hívófogalmak és a leggyakoribb
asszociációk közötti kapcsolatok
A már elkészített hívófogalmakra adott asszociációkat tartalmazó táblázatunk adatait (12. ábra),
az előzőleg megismert formátumú táblázatokba (14. ábra) rendezzük. Ezekben felsoroljuk a
hívófogalmakat, valamint a leggyakoribb asszociációkat, sorba rendezzük azokat, majd az
duplikációkat kitöröljük, ezután ellátjuk őket azonosítókkal. A második táblában pedig beírjuk
a csúcsok közötti kapcsolatokat, valamint azok erősségét. Fontos, hogy az oszlopok sorrendje
és neve mindig a példában (14. ábra) megadott legyen. Mindkét táblázatot „CSV
pontosvesszővel tagolt” formátumban mentjük. Ezzel előkészítettük az adatokat a Gephi
szoftverrel való ábrázoláshoz.

14. ábra: Táblázatok elmentése a Gephi-vel való használathoz 2.

3.3. Adatok ábrázolása Gephi-ben
A Gephi szoftver ingyenes alkalmazás, mely letölthető a gephi.org címről. A program elindítása
után a Data Laboratory menüben először a csúcsokat, majd pedig az éleket tartalmazó
táblázatokat kell importálni. A bal felső sarokban kiválasztjuk a „Nodes” (csúcsok) fület, majd
az „Import Spredsheet”-re kattintva egy újabb ablakot kapunk. Itt betöltjük az előzetesen
elmentett, csúcsok információit tartalmazó táblázatot, majd a középső legördülő menüben a
„Nodes table”-t választjuk. Ezután már csak a „Next”, majd a „Finish” gombra kell kattintani.
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15. ábra: Csúcsokat tartalmazó táblázat importálása a Gephi-be

Az élek betöltése ugyanilyen eljárással történik; A bal felső sarokban az „Edges” fület
választjuk, utána az „Import Spreadsheet”-re kattintva betöltjük az éleket tartalmazó táblázatot,
majd középen az „Edges table”-t választjuk. Ezután „Next”, majd a „Finish” gomb következik.

16. ábra: Éleket tartalmazó táblázat importálása a Gephi-be
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Ezután a szoftver már automatikusan ábrázolja a kért gráfot. A fenti sorban található „Preview”
gombra kattintva megtekinthetjük a gráf előnézetét. A bal oldali menüben beállíthatjuk a
címkék megjelenítését, a betűformázásokat, valamint a gráfra vonatkozó számos egyéb
beállítást is. A gráf képként való elmentése a bal alsó sarokban található „Export” funkcióval
történik.

17. ábra: Gráf előnézeti képe a Gephi-ben
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