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Előzmények
• Föld-rendszer kutatási projektben való részvétel 

2013 július óta

• Adatelemzési rendszer létrehozása és fejlesztése 
elsősorban erdészeti adatok és klímahatás 
vizsgálatára

• Függő változók: rovarfogások, levélvesztés

• Független változók: havi csapadékmennyiség, 
középhőmérséklet

• Idősorok közötti kapcsolatok keresése

• Korrelációs

• Regressziós technikák



Cyclic Reverse Moving Intervals 
Techniques I.
• Nyers idősorok sok esetben nem alkalmasak 

minden lényeges kapcsolat feltárására

• Fontos feltétel a felhasznált idősorok 
periodicitása

• Időbeni eltolt hatások

• Különböző hosszúságú időszakok képzése

• CReMIT módszer: Pödör Z., Edelényi M., Jereb L. 
(2014): Systematic Analysis of Time Series. 
Infocommunication Journal, VI(1), p16-21.



Cyclic Reverse Moving Intervals 
Techniques II.

• Felhasználó által definiált paraméterek

• Kezdőpont

• Maximális időbeni visszalépés

• Maximális ablakszélesség

• Transzformációs függvény

• Aggregált időszaki adatsorok szisztematikus 
előállítása a nyers időegységek 
aggregációjával

• p11-a2: előző év november-aktuális év 
február időszak



Fejlesztői célok

• Alap RapidMiner szoftver funkcióinak 
kibővítése

• Bemeneti adatok sokféleségének kezelése

• Elemzések automatizálása

• Központi eleme a CReMIT eljárás – felhasználói 
paraméterezés

• Alkalmazott technika a regresszióanalízis – 
későbbi bővíthetőség lehetősége

• Általános alkalmazhatóság

Környezet: RapidMiner adatelemző szoftver 
és R statisztikai programozási nyelv



Létrehozott alaprendszer



További fejlesztések
Általános kimenet

Automatizált futás

CREMIT Extension 
létrehozása



CREMIT Extension
• Java nyelv RapidMiner API felhasználása

• Operátorlogika és aggregáló logika szétválasztása

• Rekurzív hívás alkalmazása évhatárok átlépésekor



Alkalmazások
• Elemző folyamat kialakítása → általánosságra törekvés

• Erdészeti jellegű alapproblémák 

• Alkalmazások:

• Nagylepke fogási adatok *

• 24 faj

• ~50 fogási hely

• Több mint 50 évnyi adatsorok

• Levélvesztés adatok vizsgálata

• ~33000 faegyed adatai
* Pödör Zoltán, Csóka György, Kiss Bálint: Simple- and Multivariate data analysis of light trap catching 
data by a systematic window procedure. Decision Support System Workshop and ForestDSS Community 
of Practice. Lisbon, 2013 dec. 4-6.

Pödör Zoltán, Kiss Bálint, Csóka György, Jereb László: Egyes nagylepkefajok Magyarországi fogási 
adatainak lehetséges klímafüggése – vizsgálati módszertan és előzetes eredmények. Sopron, EMK Kari 
Tudományos Konferencia, 2013. december 10.

Pödör Zoltán, Kiss Bálint: RapidMiner és R alapú vegyes elemzési környezet és módszertan . Sopron, 
Magyar Tudomány Ünnepe, 2013.



Fogási adatok - 
Korrelációk



Fogási adatok - Szignifikáns 
korrelációk



Tapasztalatok, továbblépési 
lehetőségek

• Fejlesztések sikeres implementálása

• Létrehozott elemzési folyamat a 
CReMIT módszer implementálásával

• CREMIT Extension: ingyenesen elérhető

• Minimális átalakítással nem csak 
erdészeti feladatokra

• Következő lépés: elemzési folyamat 
beépítése egy integrált adatelemzési 
keretrendszerbe



Köszönöm a figyelmet!
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