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• A következő példa egyszerre mutatja be az Excel vezérlők és a velük

indított Visual Basic makrók működését vektorműveleteken keresztül.

• A feladat:

- Generáljunk egy 10 elemű, adott kezdő- és végértékű intervallumba

eső véletlenszámokkal feltöltött vektort.

- A vektor egészét, vagy egy kiválasztott részét lehessen megfordítani.

A rész végeihez alkalmazzunk választógombos kijelölést.

- Gombnyomásra történjen meg a vektor elemeinek rendezése.

- Gombnyomásra történjen meg az előválsztott páros, páratlan, vagy 

kétjegyű számok leválogatása.

- Bármely kiválasztott vektorelemnek íródjon ki az indexe.
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• A kész alkalmazás kinézetére vonatkozó elképzelésünk az alábbi:
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• A megvalósítás lépései:

- Helyezzük el a szükséges WordArt és normál feliratokat, pozícionáljuk,

formázzuk a képnek megfelelően.

- Helyezzünk el négy nyomógomb vezérlőt, két léptetővezérlőt, két

csoportpanelt, rajta 5-5 választógombbal, továbbá két legördülő beviteli

listát az Excel munkalapon.

- Írjuk meg az Adott vektor feltöltését végző Visual  Basic makrót. A 

makró a léptetővezérlőkkel 0 – 500 és 501 – 999 között állítható

értékhatárok közötti véletlenszámokkal töltse fel az Adott vektort.
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• A feltöltést végző makró

• A TranszponaltatMasol makró a generált vektor transzponált másolatát

hozza létre egy rejtett oszlopban. Lásd még később.
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• A megvalósítás lépései ..

- Teszteljük a feltöltés működését, ellenőrizzük a léptetővezérlők alsó és

felső korlátjának korrekt beállítását.

- Írjuk meg a Visual Basic makrót a MEGFORDÍT nyomógombhoz! Itt 

kihasználhatjuk, hogy a páratlan elemet tartalmazó megfordítandó 

vektorrészlet középső eleme helyben marad. A tartomány két végéről 

befelé haladva a ciklusváltozó által mutatott elemek cseréjét egy 

pufferváltozóval végezzük.
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• A megfordítást végző makró:

- Teszteljük a makrót különféle

választógomb bejelöléseknél, csak 

két elem cseréjénél és a teljes vektor 

megfordításánál is.
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• A megvalósítás lépései ..

- Írjuk meg a Visual Basic makrót a RENDEZ nyomógombhoz! A 

rendezéshez előbb másoljuk az Adott vektort a Rendezett vektorba,

majd helyben rendezzük.

- Teszteljük a rendezést is.
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• A rendezést végző makró:



 Vektorműveletek Visual Basic nyelven ..

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    Dr.Dudás László                 9.

• A megvalósítás lépései ..

- Majd készítsük elő a leválogatást, adjuk meg a baloldali beviteli lista

számára a listaelemeket egy félreeső helyén a munkalapnak:   

- Írjuk meg a Visual Basic makrót a LEVÁLOGAT nyomógombhoz! 

- Teszteljük a leválogatást is.
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Ha a korábbi leválogatás listája 

hosszabb lenne, a felül nem írt 

maradékát töröljük.

• A leválogatást végző makró:



 Vektorműveletek Visual Basic nyelven ..

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    Dr.Dudás László                11.

• A választott elem indexét a második Beviteli lista automatikusan adja, 

azonban gond, hogy nem tud sorvektorból listát feltölteni, hanem csak

oszlopvektorból. Ezért egy nem látszó helyre a TranszponaltatMasol 

makróval létrehozunk az Adott vektorról rögtön annak generálása, ill.

megváltozása után egy másolatot irányított beszúrással, transzponá-

lással. Ezzel már csak meg kell adni a Beviteli lista vezérlőnek ezt a 

forrás vektort és az index celláját, mint a választás kimeneti eredményét.


