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9. fejezet - Alapműveletek 

1. 9.1 Bevezetés 

Az adatkezelési és lekérdezési műveletek után áttekintjük a térinformatikai alapműveleteket. A jelen modul 

célja az információk előállításához szükséges alapműveletek megismerése és alkalmazásának bemutatása. Ezek 

a műveletek fontos építőkövei az adatbázis komplex elemzésének. Ismét megjegyezzük, hogy a kötet felépítési 

logikájából következően a műveletek csoportosítására a szakirodalomban elfogadott mintáktól több helyen 

eltérünk. Ezekre az adott helyen igyekszünk felhívni a figyelmet. 

Ebben a modulban 

• áttekintjük a térinformatika alapműveleteit, 

• bemutatjuk a relációs és logikai műveleteket, az aritmetikai, logikai, és matematikai statisztikai műveleteket, 

• ismertetjük, és példákkal illusztráljuk a közelség vizsgálatára szolgáló műveleteket, mint például a Thiessen 

poligonok képzése vagy övezetek szerkesztése, 

• megvizsgáljuk a fedvények átlapolásának műveleteit, valamint az alkalmazásuk gyakorlati problémáit, végül 

• foglalkozunk az átosztályozás megoldásaival. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• meghatározni a térinformatika alapműveleteinek lényegét, 

• elmondani és bemutatni, mire használhatók az egyes műveletek, 

• megvitatni és összehasonlítani a vektoros és raszteres megoldásokat, 

• orientációt adni a lehetséges gyakorlati problémák kezelésére. 

2. 9.2 Relációs és logikai műveletek 

A logikai és relációs műveleteket ebben az alfejezetben a leíró adatok vizsgálatára használjuk. A halmazokon 

végezhető logikai műveletekre „fedvények átlapolása‖ (overlay) címmel a modul 9.7. alfejezete foglalkozik. 

A relációs műveleteket általában számokkal végezzük, eredményül logikai értéket kapunk. A relációs műveletek 

a következők: 

• = egyenlő, 

• <> nem egyenlő, 

• < kisebb mint, 

• > nagyobb mint, 

• <= kisebb vagy egyenlő, 

• >= nagyobb vagy egyenlő. 

A műveletek leírását az előző modulban már említett varázsló segíti. 
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9.1. ábra. A „Select by Attributes‖ varázsló 

A keresésekben a relációs műveleteket az SQL szabályai szerint alkalmazhatjuk. Az ArcGIS-ben kiterjesztették 

a relációs műveleteket szöveges adatokra is. A számok mellett lehetőség van szöveges adatokra is keresni. Ha a 

keresés szöveges adatokra történik, akkor további szabályokat kell alkalmazni: 

• A keresett szövegrészt egyszerű idézőjelbe kell tenni pl. "MEGYENÉV" = 'Fejér' 

• A kis- és nagybetűs írásmód okozta problémák kizárására használhatjuk az UPPER (nagybetűs) és a LOWER 

(kisbetűs) átalakítást pl. UPPER("CSALÁDNÉV") = 'NAGY'. Erre a bárhogyan írt szöveget a kereséshez 

nagybetűssé alakítja. 

• Ha a szövegnek csak egy részét ismerjük, akkor az egyenlő (=) helyett írhatjuk pl. "TELEPÜLÉSNÉV" LIKE 

'Buda%', melyre valamennyi Buda kezdetű település kiválasztódik. A „_‖ jel egy karaktert helyettesít, a „%‖ 

jel tetszőleges hosszúságú kiegészítést engedélyez. 

• Használhatjuk a NULL kulcsszót (jelentése „NULLA‖), mely elé az „IS‖ vagy az „IS NOT‖ írandó (pl. 

"AREA" IS NOT NULL). 

• Az „AND‖ és az „OR‖ logikai műveletekkel komplex kifejezések alkothatók. 

A keresésekben a logikai és a relációs műveleteket az SQL szabályai szerint alkalmazhatjuk. 

Minden logikai változónak két lehetséges értéke van. Ha bekövetkezik az esemény akkor igaz, ha nem 

következik be akkor hamis az értéke. 

Négy lehetséges logikai művelet van: 

and = és (logikai szorzás) A AND B állítás csak akkor igaz, ha A és B állítások is igazak voltak. 

Metszetképzésnek felel meg a halmazműveletek esetén. 
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or = vagy (logikai összeadás): A OR B állítás igaz, ha A és B közül legalább az egyik igaz volt. Ha mind a kettő 

hamis volt akkor az eredmény is hamis. Halmazműveletek esetén az unió műveletnek felel meg. 

not = nem (negálás): Az állításunk ellentettje lesz igaz. Tehát ha B állítás igaz volt akkor NOT B hamis, ha B 

hamis volt akkor NOT B igaz lesz. Halmazműveleteknél a komplementer képzésnek felel meg. 

xor = kizáró vagy (logikai kivonás): A XOR B akkor igaz, ha A és B közül csak az egyik állítás teljesül. Ha 

mind a kettő teljesül, akkor hamis, és akkor is ha egyikük sem teljesül. 

 
9.2. ábra. Venn-diagramok a logikai műveletek szemléltetésére. A sötét tónus mutatja azt a területet, amelyre az 

állítás igaz (Forrás: UNIGIS) 

3. 9.3 Aritmetikai műveletek 

Az aritmetikai műveletek, mint az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, szögfüggvények stb. 

általában szerepelnek a GIS alapműveletek között. Ennek alkalmazásaira szokták a „mapematika1‖ vagy a „map 

algebra‖ kifejezést használni. Természetesen ügyelnünk kell arra, hogy a kifejezésekben szereplő paraméterek 

mérési skálái összhangban legyenek. 

1. példa: Felszínadatok láthatósági vizsgálathoz2 

Egy láthatósági vizsgálathoz felszínadatokra van szükség. Rendelkezésünkre áll egy raszteres domborzatmodell 

(a terepfelszín magasságaival), és egy vektoros felszínborítási adatbázis (ennek kategóriáihoz átlagos magasság 

rendelhető). A felszínborítási adatbázis adataiból vektor-raszter transzformációval a domborzatmodell 

rácspontjaiban kiszámítjuk a tereptárgyak magasságát. A két rácshálót összeadva kapjuk a láthatósági 

vizsgálathoz szükséges felszínadatokat. 

 
9.3. ábra. Felszín = DDM + felszínborítás 

2. példa: Pont a poligonban vizsgálat 

                                                           
1 A mapematika a „map‖ (térkép) és a matematika szóösszetételből keletkezett. 
2 A láthatósági vizsgálat során megállapítjuk, hogy a terepet adott pontokról, vonalakról szemlélve, mely területek maradnak láthatatlanok. 
Ennek sokféle alkalmazása van, egyik ilyen például a távközlési hálózatok tervezése. 
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9.4. ábra. Eredmény = pontok + poligonok. 

Az előző modulban bemutattuk a vektoros „pont a poligonban‖ műveletet. Keressünk erre megoldást raszteres 

környezetben! Az előző ábra „pontok‖ fedvényén „1‖ jelölje pontokat. A „poligonok‖ fedvényen „1‖ jelölje 

azokat a cellákat, amelyeket a poligon lefed. Adjuk össze a két fedvényt! Pont van a poligonban, ha az 

„eredmény‖ cella értéke 2. 

3. példa: Talajerózió modellezése 

 
9.5. ábra. A K (talaj erodálhatóság) és a C (felszínborítás) tényezők adatszintje (Forrás: UNITAR - GIS and 

decision making) 

 
9.6. ábra. A = R * K * L * S * C * P [t/ha]. Az eróziós térkép, mint kompozit, hat fedvény adatait ötvözi 

(Forrás: UNITAR - GIS and decision making) 
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Az USA területén is óriási károkat okozott az erózió, s ezért a Mezőgazdasági Minisztérium múlt század 

közepén egy olyan rendszer kidolgozását kezdeményezte, aminek segítségével az erózió előre jelezhető, így 

javaslatot tehetnek a gazdálkodóknak a megfelelő talajművelési módra. Több évtizedes kísérletezések, és 

szisztematikus mérések eredményeképpen született meg a ma USLE (Universal Soil Loss Equation3) néven 

közismert Egyetemes Talajvesztési Egyenlet végleges formája, amit WISCHMEIER, W. H. és D.D. Smith 

publikált 1978-ban. Az USLE az átlagos évi talajveszteséget (A) a következő egyenlettel modellezi: 

A = R * K * L * S * C * P [t/ha], 

ahol 

• R a csapadék erozivitási tényező, 

• K a talaj erodibilitási tényező, 

• L és S a lejtőhosszból és a lejtésből, 

• C a felszínborításból és a vetésforgóból, 

• P a talajművelésből származtatható tényező. 

Az előző két ábrán a Wischmayer-Smith féle USLE képlet megoldásának két adatszintje és végeredménye 

látható. 

4. példa: Öntözésre alkalmas területek kiválasztása 

 
9.7. ábra. Keressük az A=1 „száraz‖ és B=2 „sík‖ területeket! 

Mind az A, mind a B fedvény adatai névleges mérési skálán adottak, ezért az aritmetikai műveletek nem 

alkalmazhatók! Nincs értelme pl. az összeadásnak vagy a szorzásnak, helyettük relációs és logikai műveleteket 

kell alkalmaznunk (öntözésre alkalmas a terület, ahol „A=1 and B=2‖)! 

4. 9.4 Geometriai műveletek 

Az alfejezet meghatározó forrásmunkája a „Detrekői-Szabó: Térinformatika‖ című tankönyv vonatkozó 

alfejezete (261-265. oldal). A vektoros rendszerekben, a helyzeti adatokon végzett geometriai műveletek az 

euklideszi geometrián alapuló analitikus geometria elvein alapulnak. A raszteres rendszerekben alkalmazott 

műveletekhez a diszkrét geometria módszerei szükségesek. Az alfejezetben ezekkel foglalkozunk röviden. A 

térbeli kapcsolatok vizsgálatakor a topológia4 szabályait alkalmazzuk. Ezekre a következő modulban kerül sor. 

                                                           
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Soil_Loss_Equation 
4 A topológia a matematikának az a részterülete, amelyik az alakzatoknak a folytonos (vagyis szakítás, lyukasztás stb. nélküli) deformációk - 

nyújtások, csavarások stb. - közben is megmaradó (invariáns) tulajdonságaival foglalkozik. Renteln és Dundes tréfás meghatározása, szerint 

a topologus az, aki nem tudja megkülönböztetni a bögrét a fánktól. (Az amerikai fánk kerek és lyukas.) Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Topológia 
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4.1. 9.4.1 Analitikus geometriai műveletek 

 
9.8. ábra. Mérőszámok a Descartes-féle koordinátarendszerben (Forrás: Detrekői-Szabó: Térinformatika) 

Az x,y tengelyű Descartes-féle koordinátarendszerben végezhető tipikus feladatok a következők: 

Távolság 

 

Irányszög 

 

Két irány által bezárt szög 

Az 1 jelű ponton a 4 és 2 jelű pontokra menő irányok által bezárt szöget az irányszögek különbsége adja. 

 

Kerület 

Az alakzat határvonalát alkotó szakaszok mentén számítjuk a töréspontok közötti távolságokat, ezek összege 

adja a poligon kerületét. 

 

Terület 

A területszámítás során az alakzat határvonalát alkotó szakaszok mentén elemi trapézok területét számítjuk, és 

ezek előjeles összege adja a poligon területét. 
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9.9. ábra. A területszámítás elve (Forrás: UNIGIS) 

Súlypont 

A térinformatikában gyakran használnak a poligonok azonosítására pontokat, pl. a megírások elhelyezésére, de a 

magyar geokód előírások is igénylik5. Bár a magyar előírások a geokódok elhelyezésére többé kevésbé 

önkényesek (csak az a megkötés, hogy az objektum határvonalán vagy azon belül helyezkedjenek el), mégis 

gyakran célszerű, hogy az azonosító pontok egyértelműen kerüljenek meghatározásra. Így a poligonok azonosító 

pontjaiként célszerű a súlypontot (centroid) választani. A súlypont a következő módon számítható6: 

 

 

ahol T a poligon területe. 

Konkáv poligonok esetén a súlypont a poligonon kívülre is eshet. Ebben az esetben célszerű egyértelmű 

szabályt alkotni a súlypont objektumra történő vetítésére. A legegyszerűbb egyértelmű szabálynak az tűnik, ha a 

vetítés a legrövidebb távolság mentén történik, vagyis az azonosító pont meghatározása érdekében kiszámítjuk a 

súlypont és a poligon töréspontok távolságait és kiválasztjuk a legrövidebbet5. 

 

                                                           
5 Sárközy: Térinformatika (http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t26.htm#str) 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Centroid 
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9.10. ábra. Az leíró adattábla számológépe (Field Calculator) kiszámítja a területet, kerületet és a centroidot 

4.2. 9.4.2 Diszkrét geometriai műveletek 

A raszteres rendszerek műveletei a diszkrét geometria elveit követik. 

Távolság 

Az euklideszi távolság helyébe itt leggyakrabban a Manhattan-távolság (bástyatávolság), esetenként a „királynő-

távolság‖ lép. A kétféle távolságot a következő ábra szemlélteti. 

 
9.11. ábra. A Manhattan-távolságot a bástya sakktáblán való mozgásával modellezhetjük (Detrekői-Szabó 

nyomán) 

 
9.12. ábra. A királynő-távolság (Detrekői-Szabó nyomán) 

Az 1 és 2 jelű pontok között 

a Manhattan-távolság 

, 

a királynő-távolság 

. 

Útvonalak leírása 

Az útvonalak leírása ún. lánckódokkal történik. Ezek megadják az egységnyi elmozdulás irányát ún. iránykódok 

segítségével. A következő ábrán a királynő mozgásának iránykódjait (1-8) tüntettük fel. A bástya mozgása 4 

kóddal történik. 
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9.13. ábra. A királynő mozgásának iránykódjai (Forrás: ESRI) 

Ha le akarunk írni egy útvonalat, akkor az elmozduláshoz iránykódokat egymás után fel kell sorolni. A 

lánckódok szerepét a következő modulban ismertetjük. 

 
9.14. ábra. Az útvonal és lánckódja 

Területszámítás 

 
9.15. ábra. A poligon területe a cellák megszámlálásával egyszerűen képezhető (Forrás: UNIGIS) 

A poligon területe egyenlő, a B jelű cellák száma (22) szorozva egy cella területével. 

Ha a raszteres modell tömörítésére négyesfa módszert használtak, akkor a számlálás a szintekhez rendelt súlyok 

figyelembe vételével végezhető. A végrehajtás a következő: az 1. szinten talált B jelű cellák száma (1) szorozva 

a súllyal (16) + a 2. szinten talált B jelű cellák száma (1) szorozva a súllyal (4) + a 3. szinten talált B jelű cellák 

száma (2) szorozva a súllyal (1), vagyis 16+4+2 = 22. 
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9.16. ábra. A poligon területe négyesfa módszer esetén (Forrás: UNIGIS) 

5. 9.5 Matematikai statisztikai alapműveletek 

A matematikai statisztikai műveleteket általában a fedvények leíró adatain végezzük vagy velük a fedvények 

közötti kapcsolatokat keressük, de használhatjuk a helyzeti adatokkal kapcsolatos transzformációk során is. 

5.1. 9.5.1 Vektoros fedvény 

A leíró adattáblák valamely numerikus adatokat tartalmazó oszlopáról elemi statisztikai adatokat kérhetünk a 

„Statistics‖ menüpontra kattintva. 

 
9.17. ábra. Leíró adattábla oszlopainak elemzése 

A jól ismert MEGYE fedvénynek a területet tartalmazó (AREA) oszlopáról a következő eredmény jelenik meg. 
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9.18. ábra. A megyék területének statisztikai jellemzése (darabszám, min., max, összeg, átlag, szórás, 

gyakorisági ábra) 

A fenti adatok további feldolgozás céljából, független állományba is menthetők. 

5.2. 9.5.2 Raszteres fedvény 

A „Mi van itt?‖ kérdéskörhöz tartozóan egy kiválasztott raszteres fedvényre az adott sor-, és oszlopszámú 

képpontban levezethetők a cellára vonatkozó, következő jellemzők (Cell Statistics): 

• MEAN  — a cellák értékének átlaga, 

• MAJORITY  — a leggyakrabban előforduló érték, 

• MAXIMUM  — a legnagyobb érték, 

• MEDIAN  — a cellák értékének mediánja, 

• MINIMUM  — a legkisebb érték, 

• MINORITY  — a legritkábban előforduló érték, 

• RANGE  — a legnagyobb és a legkisebb értékek különbsége, 

• STD  — a cellák értékének szórása, 

• SUM  — a cellák értékének összege, 

• VARIETY  — a cellák értékére az egyedi előfordulások száma. 

 
9.19. ábra. Három fedvény képpontjaira összeg (SUM) képzése (Forrás: ESRI) 

A szakirodalomban a statisztikai tanulmányok széles tárát találjuk geostatisztika címszó alatt. A témakörre a 

térbeli elemzésekkel foglalkozó következő modulban statisztikai elemzések címszó alatt visszatérünk. 

6. 9.6 Közelségi műveletek 
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Az objektumok közötti távolság meghatározásának igénye a térbeli vizsgálatok során gyakran felvetődik. Az 

egyik gyakori közelségi (proximity) vizsgálat a „Milyen távol van a legközelebbi objektum?” kérdés 

megválaszolása, vagy a „Keressük azon objektumok távolságát, amelyek közelebb esnek egy adott értéknél!” 

szerkesztések végrehajtása. Ebben az alfejezetben az említettek mellett foglalkozunk még a Thiessen poligonok 

szerkesztésével, amit a névleges skálán jellemzett pontok közelségi vizsgálatánál használunk leggyakrabban; 

valamint az övezetek szerkesztésének műveletével. A vonatkozó ArcGIS műveletekről részletes tájékoztatást ad 

a websúgó közelségi műveleteket áttekintő fejezete7. 

6.1. 9.6.1 Pontok távolsága 

A „Point distance‖ parancs meghatározza a távolságokat a kiinduló (input) fedvény pontjai és a kérdéses (near) 

fedvény azon pontjai között, amelyek közelebb esnek, mint egy adott távolság (kereső sugár – search radius). Az 

eredményeket egy táblázatban kapjuk meg. A művelet csak ArcInfo licensz esetén működik. 

Az „input‖ és a „near‖ fedvény lehet azonos. Ebben az esetben a „nulla‖ távolságok nem kerülnek a táblázatba. 

Ha nem adunk kereső sugarat, akkor a fedvény valamennyi pontjára elvégzi a számítást. Vigyázat! Ez óriási 

nagy táblázatot eredményezhet! 

 
9.20. ábra. A ―Point distance‖ parancs elve (Forrás: ESRI) 

6.2. 9.6.2 Közeli objektumok távolsága - NEAR 

A NEAR parancs meghatározza a távolságokat a kiinduló (input) fedvény és a kérdéses (near) fedvény azon 

objektumai között, amelyek közelebb esnek, mint egy adott távolság (kereső sugár – search radius). A művelet 

csak ArcInfo licensz esetén működik. 

 
9.21. ábra. A NEAR parancs elve (Forrás: ESRI) 

Vegyünk egy egyszerű példát! Legyen a feladat egy környezeti hatástanulmányhoz az állattartó telepek 

távolságának meghatározása a vízfolyásoktól. 

                                                           
7 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_the_Proximity_toolset 



 Alapműveletek  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
9.22. ábra. Az állattartó telepek távolsága a vízfolyástól. 

A szoftver meghatározza a távolságokat, és bejegyzi azokat a telepeket tartalmazó fedvény leíró adattáblájába, a 

következő címszavakkal: 

• NEAR_FID: A kérdéses objektum (Near Feature) azonosítója 

• NEAR_DIST: távolság 

• NEAR_X: A kérdéses objektum X koordinátája (opcionális) 

• NEAR_Y: A kérdéses objektum X koordinátája (opcionális) 

• NEAR_ANGLE: A kérdéses objektum X tengelytől mért irányszöge (opcionális) 

• NEAR_FC: Elérési út 

6.3. 9.6.3 Thiessen poligon 

Ha a méréseink névleges skálán adottak, akkor a „Mi van itt?‖ kérdés megválaszolásához meg kell határozni az 

adott pontok érvényességi területét. Ez áll elő például talajminta-vételi helyek feldolgozásakor, ahol a talaj 

típusa (réti, barna erdei, homok, szikes stb.) mint névleges adat szerepel leíró adatként, de hasonló a helyzet, ha 

meteorológiai állomások névleges skálán mért észleléseit (borult, erősen felhős, zivatar, napos stb.) kell 

térképezni. 

 
9.23. ábra. Interpoláció névleges skálán: Thiessen poligonok 

A mért névleges adat érvényességi területét a Thiessen poligon írja le. Egy adott ponthoz tartozó Thiessen 

poligon azon pontok mértani helyét jelenti, melyek a kérdéses ponthoz közelebb esnek, mint bármelyik másik 

mintavételi ponthoz. Más szóval, valamely ponthoz tartozó Thiessen poligon a kérdéses pontot és a szomszédos 

pontokat összekötő szakaszok szakaszfelező merőlegesei által meghatározott burkoló sokszög. 
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9.24. ábra. Thiessen poligon - a P pont környezetébe eső pontokra szerkesztett szakaszfelező merőlegesek 

burkoló sokszöge 

Tehát a P pontban észlelt névleges érték (pl. zivatar) az ábrán jelölt poligon területén lesz érvényes. Ezzel a 

módszerrel tetszőleges helyre megválaszolható a „Mi van itt?‖ kérdés. A DISSOLVE paranccsal az azonos 

mérési eredményeket elválasztó Thiessen poligonok határvonala kitörölhető, így könnyen megválaszolható az 

is, hogy az adott napon hazánk hány százalékán volt zivatar. 

A Thiessen poligonok másik lényeges alkalmazása a TIN hálózatok szerkesztése, amiről az „Interpoláció és 

domborzatmodellezés‖ modulban részletesen beszélünk majd. 

6.4. 9.6.4 Vektoros övezet - BUFFER 

Az övezetek szerkesztése művelet olyan új poligonok előállítását jelenti, amelyek határvonala egy adott ponttól, 

vonaltól vagy poligontól adott szélességű sávot fog közre. A művelet neve angol BUFFER, ezért gyakran 

nevezik „pufferzóna‖ generálásnak is. Véleményünk szerint az övezet szerkesztés közérthetőbb, ezért a 

következőkben ezt használjuk. 

 
9.25. ábra. Ponthoz szerkesztett övezetek (pl. egy forrás védőövezetei) 

 
9.26. ábra. Vonalas objektumhoz szerkesztett övezet 

Az övezetek generálásakor figyelembe vehetők az adott objektumhoz tartozó leíró adatok is. Ezzel a módszerrel 

az övezetek szélessége a leíró adatok függvényében változtatható. 

Legyen a feladat egy területen épített utakhoz közeli területek keresése. Építettnek tekintjük az beton, aszfalt és 

makadám burkolatú utakat, de kizárjuk a talajutakat. 
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A szerkesztés paramétereit a következő ábra mutatja. A konstans szélességet a „Linear unit‖ mezőben adhattuk 

volna meg, ehelyett most az övezetek szélességét a BUFDIST oszlop (Field) tartalmazza. A „Side Type‖ (csak 

az ArcInfo-ban működik) lehetőséget ad arra, hogy irányított vonalak esetén mindkét oldali övezet 

(alapértelmezés) helyett csak a bal, vagy jobb oldalt képezze. Poligonok esetén a kérhető csak a külső övezet 

szerkesztése. Az „End Type‖ (csak az ArcInfo-ban működik) az övezet lezárásának típusát szabályozza. Az 

alapértelmezés a félkör, választható a derékszögű (FLAT) lezárás. A szerkesztés során elemi övezet készül, 

minden vonalszakaszra. A DISSOLVE opcióval ezek határvonala törölhető. NONE – minden határvonal 

megmarad, ALL – a minden övezeten belüli határvonal törlődik, LIST – a bejelölt leíró elemek közötti 

határvonalak törlődnek. 

 
9.27. ábra. Az övezetek szerkesztése (BUFFER) művelet paraméterei 

 
9.28. ábra. Épített utakhoz közeli területek keresése. DISSOLVE = NONE 
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9.29. ábra. Épített utakhoz közeli területek 

Poligonhoz történő övezet-generálás esetén külső és belső övezetet is megkülönböztetünk. 

 
9.30. ábra. Poligonhoz szerkesztett övezetek (a sötétebb a külső övezet, a világosabb a belső övezet) 

Az egyszeres övezet a teret közeli és távoli területekre osztja. Az élet ennél színesebb, ezért lehetőség van az 

övezetek többszörözésére (Multiple Buffer). 

 
9.31. ábra. Övezetek szerkesztése az úthálózattól 50, 100, 150, 200 és 250 távolságra 

6.5. 9.6.5 Raszteres övezet 

Rasztermodell esetén az övezet-generálás az övezethatárig változó (az alapobjektumtól távolodva egyre 

növekvő) értéket szolgáltató függvény. Két alapmódszert alkalmazhatunk, ezek a diszkrét geometriai műveletnél 

leírtakból következően, a sakkból vett hasonlattal élve a királynő és a bástya. Amíg „bástya‖ módszer csak a 

közvetlen (a cellák határvonalán lévő) szomszédokat jelöli meg, addig a „királynő‖ a sarkokon jelentkező 

(közevetett) szomszédságot is keresi. A következő ábrán jól látható a két módszer eredményének eltérése. 
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9.32. ábra. A raszteres övezet szerkesztésének két módszere: királynő és bástya (Forrás: UBC) 

 
9.33. ábra. Övezet képzése euklideszi távolsággal 

A raszteres övezetszerkesztés jól hasznosítható akkor, ha a vektorosnál árnyaltabb vizsgálatra törekszünk. 

 
9.34. ábra. A vektoros „Boole‖ kép helyett a raszteres övezet árnyaltabb eredményt ad 

7. 9.7 Vektoros átlapolás 

Az átlapolás (overlay8) műveleteire már többször hivatkoztunk. Ez a hagyományos térképelemzés fólia-

technikájának számítógépes megfelelője, de ellentétben a hagyományos módszerrel, ahol az eredmény csak 

vizuális, itt megtörténik a vonalak metszése, új objektumok keletkeznek. 

Az átlapolási parancsok kiadása előtt célszerű megvizsgálni az alapadatok tartalmi és pontossági 

konzisztenciáját. Vajon hogyan alakul majd az eredmény megbízhatósága? Az átlapolás előtt vizsgáljuk meg az 

egyes fedvényeket a következő szempontok szerint: 

• Adatforrás és minőség 

• Méretarány és felbontás 

                                                           
8 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_the_Overlay_toolset 
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• Vetület 

• Adatmodell 

• Koordináta rendszer 

Az átlapolási műveletek az egyesítés (union), metszet (intersect), a kizáró vagy (symmetrical difference) és az 

azonosítás (identify). 

7.1. 9.7.1 Fedvények egyesítése - UNION 

A fedvények egyesítése (UNION) művelet olyan új állományokat hoz létre, amelyekben a két (vagy több) 

adatszint határvonalainak metszetése révén új poligonok keletkeznek. Az union a „logikai vagy‖ műveletnek 

felel meg. Az eredményül kapott fedvény a műveletbe foglalt két fedvény egyesített területén keletkezik. Egy 

művelési ág és egy talaj adatszint egyesítéséből keletkező poligonok kettős attribútum halmazzal jellemezhetők 

(pl. szántó + szikes). 

Az union parancs kiadásakor megadjuk az átlapolandó fedvényeket abban a sorrendben, ahogyan a leíró 

adatokat kérjük majd az eredmény fedvényben. Alapértelmezésben az bemenő leíró adattáblák minden oszlopa 

megjelenik az eredményben. Megadhatjuk, hogy csak az objektum azonosítók jelenjenek meg, vagy – ennek 

ellentéteként – azok ne jelenjenek meg. A helyzeti adatokra vonatkozó tolerancia (az ESRI helyenként XY, 

másutt fuzzy, a 9.3.1 help cluster toleranciaként említi) megszabja, hogy mely helyzeti elemet lehet elvetni. 

 
9.35. ábra. Fedvények egyesítése – UNION (Forrás: ESRI) 

Vegyünk egy egyszerű gyakorlati példát. A településeket leíró adatszint csak a település nevét tartalmazza, de 

szeretnénk tudni, hogy a település melyik megyéhez tartozik. Időrabló művelet lenne egyenként megnézni, hogy 

a település melyik megyébe esik, és a több mint 3100 rekordot tartalmazó adattáblába beírni a megye nevét. 
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9.36. ábra. A MEGYE és TELEP egyesítése révén a településekhez hozzárendelődik a megye neve 

7.2. 9.7.2 Fedvények metszete - INTERSECT 

A fedvények metszete (INTERSECT) művelet az unio inverze abban az értelemben, hogy az új fedvény csak a 

két fedvény közös területén értelmezett. Az INTERSECT a „logikai és‖ műveletnek felel meg 

Az új fedvény objektumtípusai függenek a bemenettől. Az eredmény alapértelmezésben a legalacsonyabb rendű 

típusúként kapjuk meg9. A rendűség fentről-le: poligon, vonal, pont. Tehát, ha valamennyi bemenő fedvény 

poligon típusú, akkor poligonokat kapunk. Ha egyikük vonalas, akkor az eredmény vonalas lesz stb. Ettől 

eltérően rendelkezhetünk, vagyis alacsonyabb rendű típusokat kérhetünk. A helyzeti adatokra vonatkozó 

toleranciáról korábban említést tettünk 

 
9.37. ábra. Fedvények metszete - intersect (Forrás: ESRI) 

                                                           
9 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=intersect_(analysis) 
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7.3. 9.7.3 Kizáró vagy - Symmetrical Difference 

 
9.38. ábra. Kizáró vagy - Symmetrical Difference (Forrás: ESRI) 

A Symmetrical Difference a „logikai kizáró vagy‖ műveletnek felel meg. Csak ArcInfo licensszel használható. 

7.4. 9.7.4 Azonosítás - IDENTITY 

Az azonosítás (IDENTITY): művelet az elsőként megadott fedvény területén képezi az új fedvényt, amelyben a 

másik fedvény adatainak attribútumai is megjelennek. Csak ArcInfo licensszel használható. 

 
9.39. ábra. Azonosítás (Forrás: ESRI) 

Legyen a feladat a következő! Szeretnénk hazánk folyóit megyei szintre bontva vizsgálni. A folyókat tartalmazó 

fedvényt lapoljuk át a megyékkel! Az azonosítás művelete a megyehatárokon elmetszi a folyók vonalát, és az új 

objektumokhoz hozzárendeli a megye nevét (lásd a következő ábrán). 
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9.40. ábra. Az „azonosítás‖ művelet megadja, hogy a vonalszakasz melyik poligonra esik 

7.5. 9.7.5 Forgácspoligonok kiszűrése - ELIMINATE 

Sajátos problémát jelent az azonos vonalak helyzetileg eltérő megadása a különböző fedvényeken (például a 

megyehatárok és a település határok más-más térképről történő digitalizálása, vagy például egy tó eltérő 

tematikai környezetben, több fedvényen megjelenik határvonalként). Az átlapolás utáni kompoziton ez a hiba a 

megyehatár vagy a tó partvonala mentén sok - fizikai tartalommal nem bíró - apró forgácspoligont (sliver) 

eredményez. 

 
9.41. ábra. Poligonforgácsok a megyehatárokon 

A forgácspoligonok képződésének megelőzése az adatbázis építésének tervezésében, előkészítésben fontos 

feladat. Ha mégis keletkezhetnek, akkor eltüntetésükre ügyeljünk az elemzés folyamatában (erre utaltunk 

korábban a toleranciákat említve). 
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9.42. ábra. A valódi és forgács poligonok közötti különbségek (Forrás: UNIGIS) 

Ha szeretnénk, hogy a számítógép feldolgozás közben törölje a forgácspoligonokat, akkor meg kell 

változtatnunk az adatfeldolgozás toleranciáját (tűrés értékét). Gyakorlatilag ezzel az összes vonalat virtuálisan 

egy kissé megvastagítjuk. Ez azonban további problémákat okozhat, mert ha a toleranciát túl nagyra vesszük, 

akkor azok a vonalak, amik nagyon közel esnek egymáshoz, esetleg összekapcsolódhatnak. 

A valódi és forgács poligonok közötti különbségek szembeötlőek. Ezeket láthatja összefoglalva az előző ábrán, 

és a következő táblázatban. 
 

VALÓDI POLIGONOK FORGÁCS POLIGONOK 

Méret és alak változó Általában kicsi, hosszú és vékony 

A határvonal két vagy több 

összekapcsolódó ív 
Általában csak két összekapcsolódó ív 

határolja 

A szomszédos poligonok közötti 

attribútumok véletlenszerűen változnak 
Az attribútumok a szomszédos poligonok 

között váltakoznak 

Rendszerint három ív találkozik a 

metszéspontban 
Általában a metszéspont négy ív 

találkozik 

A forgácspoligonok eltüntetésére lehetőség kínálkozik utólag is az ELIMINATE parancs segítségével. Az 

ELIMINATE a következő geometriai jellemzők alapján dönt a kitörlésről: ha a „length‖ opciót választjuk, akkor 

a rövidebb határvonalat törli ki, ha a „area‖ opciót választjuk, akkor a kisebb területű poligon felőli határvonalat 

törli ki. Csak ArcInfo licensszel használható. 

 
9.43. ábra. A forgácspoligonok eltüntetése - ELIMINATE (Forrás: ESRI) 

7.6. 9.7.6 Kivágás – CLIP 
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Az átlapolások során az adatbázis mérete az alkalmazott fedvények számával exponenciálisan növekszik. Az 

állítás bizonyítására elemezzük a következő ábrát! Tartalmára nézve ismerős lehet, mert a modul korábbi 

részében egy raszteres változatával már találkoztunk. Akkor példaként a relációs és logikai műveletek 

alkalmazására, öntözésre alkalmas területeket kerestünk. Most másra használjuk a példát! Amint látjuk, mindkét 

kiinduló fedvényen 3 vonal, 2 poligon és 2 csomópont található. Átlapolva a két fedvényt már 10 vonalat, 5 

poligont és 6 csomópontot kell a gépnek tárolnia. A leíró adattábla is a 2-2 rekord helyett már 5 rekordot 

tartalmaz, szélessége pedig kétszeresére nőtt. Belátható tehát, hogy az adatbázis mérete exponenciálisan 

növekszik. 

 
9.44. ábra. Az átlapolások során az adatbázis mérete exponenciálisan növekszik (Forrás: UNIGIS) 

A nagyméretű adatbázisokban való munka meggyorsítható, ha az adott feladathoz szükséges adatokat 

kiszelektáljuk, és ezekből építjük fel a feladat megoldásához szükséges céladatbázist. A szelekciós 

lehetőségekről, a lekérdezési ablak generálásáról korábban szóltunk. A CLIP és a következő alpontban 

említendő ERASECOV művelet további lehetőségeket szolgáltat az adatbázis kordában tartására. A CLIP 

művelet elvét mutatja a következő ábra. 

 
9.45. ábra. A CLIP művelet elve (Forrás: ESRI) 
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9.46. ábra. A CLIP művelettel kivágtuk földhasznáati fedvénynek a burkolt utakhoz közel eső területeit 

7.7. 9.7.7 Kitörlés - ERASE 

Gyakran hasznos a kivágat (CLIP) inverze, amely az eredeti fedvénynek az ERASE fedvényre eső tartalmát 

kitörli. Ez az ERASE művelet. Például egy telephely tervezéskor a kivágat szolgálhat a vizsgált területre eső 

adatok kiszelektálására, míg a törlési paranccsal zárhatjuk ki a védett területeket (műemléki, természetvédelmi 

stb.). 

 
9.47. ábra. Az ERASE művelet elve (Forrás: ESRI) 

 
9.48. ábra. A földhasználati térképről a vízfolyáshoz közeli terület kitörlése (ERASE) 

7.8. 9.7.8 Raszteres átlapolás 

Ebben az alfejezetben a „Mi van itt?‖ kérdésre raszteres modellben adott választ több helyen említettük, attól 

függően, hogy aritmetikai, logikai, vagy statisztikai műveletről volt-e szó. A raszterek átlapolásakor egy adott 

helyre vonatkozó cellák értékének vizsgálatára vonatkozó műveletet a szakirodalomban átfogóan „lokális‖ 

műveletnek említik. 

Lényegében tehát a raszteres átlapolás lokális műveleteit a modul különböző pontjain már tárgyaltuk. Ha ezeket 

a fedvény valamennyi pontjában szükségünk van az eredményre, akkor ezeket pontonként elvégezzük. 

Az átlapolások során gyakori eset, hogy a fedvények tematikájának súlya különböző. A földhasználati és a 

népsűrűségi adatszint súlya adott vizsgálati szempontok esetén más és más lehet. Ezért az ArcGIS külön 

megemlíti a raszteres fedvények súlyozott átlapolásának kérdését, amit a következő ábra szemléltet. 
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9.49. ábra. Raszteres fedvények súlyozott átlapolása 

Az első fedvény fontossága legyen 75%, a másodiké 25%. A súlyozott számtani közép képzésében p=0,75 

illetve p=0,25. A bal-felső sarokban lévő pontra (2 * 0,75) + (3 * 0,25) = 2,25. Az eredmény fedvény egész 

(integer) típusú, ezért a kerekítés után 2. 

8. 9.8 Átosztályozás 

Az osztályozásról szó volt az előző modulban. Az osztályozáskor az érthetőség, az adatok könnyebb 

áttekinthetősége, az objektumokat jellemző tulajdonságok kiemelése érdekében (pl. űrfelvételen végzett 

osztályozás) illetve adott előírások, szabványok alapján osztályba soroljuk. Például a mezőgazdasági művelést 

jelentősen befolyásolják a terep lejtésviszonyai. Hazánkban öt lejtőkategóriát különböztetnek meg. Gyakran 

előfordul, hogy a kategóriák számát csökkenteni kell, hogy a döntéshozó áttekinthetőbb képet kapjon. A 

következő ábrán egy lejtésviszonyokat tartalmazó adatbázis poligonjainak osztályba sorolása látható. Világos 

foltokon a lejtés kisebb, mint 12%, a sötét foltokon ennél nagyobb. Természetesen a felesleges határvonalak a 

DISSOLVE paranccsal eltüntethetők. 

 
9.50. ábra. Sík és meredek területek 

A következő ábra felső részén 5 kategória található. Ez a felhasználó szerint túlságosan bonyolult, ezért az 1-2 

és a 3-4-5 kategóriákat összevonta. 
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9.51. ábra. Átosztályozás (Forrás: UNIGIS) 

Amennyiben aritmetikai, relációs és/vagy logikai műveletekkel nem lehet egyszerűen az átosztályozást 

megoldani, akkor az ábrán látható összerendelést meghatározhatjuk egy párbeszéd ablak, vagy egy 

szövegállomány segítségével. 

 
9.52. ábra. Átosztályozás. Az eredeti állományban 1-3 értékek 5-re, 3-7 értékek 3-ra stb. változnak 

9. 9.9 Összefoglalás 

Ebben a modulban az információk előállításához szükséges térinformatikai alapműveleteket ismertettük. 

Bemutattuk a relációs és logikai műveleteket, az aritmetikai, logikai, és matematikai statisztikai műveleteket, a 

közelség vizsgálatára szolgáló műveleteket; megvizsgáltuk a fedvények átlapolásának műveleteit, valamint 

foglalkoztunk az átosztályozás megoldásaival. 

Ha az anyagot megtanulta, akkor Önnek képesnek kell lennie: 

• meghatározni a térinformatika alapműveleteinek lényegét, 

• elmondani és bemutatni, mire használhatók az egyes műveletek, 

• megvitatni és összehasonlítani a vektoros és raszteres megoldásokat, 

• orientációt adni a lehetséges gyakorlati problémák kezelésére. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a relációs műveletek alapján történő leválogatás műveleteit! 

2. Ismertesse a szöveges adatokra történő keresés műveleteit! 

3. Magyarázza el a Venn-diagramok jelentését! 

4. Adjon példákat a fedvények között végezhető aritmetikai műveletekre! 

5. Ismertesse az analitikus geometriai műveleteket! 

6. Ismertesse a diszkrét geometriai műveleteket! 

7. Ismertesse a matematikai statisztikai alapműveleteket vektoros fedvényre! 

8. Ismertesse a matematikai statisztikai alapműveleteket raszteres fedvényre! 

9. Milyen módszerekkel számítható fedvények közötti objektumok távolsága? 

10. Mi a Thiessen poligon, és mire használható? Hogyan szerkeszthető meg? 

11. Ismertesse a vektoros övezetek szerkesztésének műveletét! 
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12. Ismertesse a raszteres övezetek szerkesztésének műveletét! 

13. Ismertesse a fedvények egyesítésének (unio) műveletét! 

14. Mi a fedvények metszete (intersect) és a kizáró vagy (symmetrical difference) művelet? Adjon példákat 

használatukra! 

15. Mi és mire használható az azonosítás (identity) művelet? 

16. Mi a forgácspoligon? Miért keletkezik? Hogyan ismerhető fel? Hogyan kezelhető? 

17. Miért növekszik exponenciálisan az adatbázis mérete az ismételt átlapolások során? 

18. Mi a CLIP és az ERASE művelet? 

19. Mutassa be az átosztályozás műveletét! 

Feladatok 

1. Mutassa be, hogyan válaszolható meg a „Hazánk mekkora területén volt tegnap csapadék?‖ kérdés! 

2. Ismertesse, hogyan készítene el egy zajszennyezési térképet? 

Irodalomjegyzék 

Márkus B.:  Térinformatika,  NyME GEO jegyzet, Székesfehérvár,  2009. 

Heywood, I. – Márkus B.:  UNIGIS jegyzet, Székesfehérvár 1999. 

Detrekői Á. – Szabó Gy.:  Térinformatika,  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  2002. 

Sárközy F.:  Térinformatika, http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm 

ArcGIS:  Desktop Help 9.3, http://webhelp.esri.com/ 

Márton M. - Paksi J. (szerk.): NCGIA Core Curriculum: Bevezetés a térinformatikába,  EFE FFFK, 

Székesfehérvár,  1994. 

Bernhardsen, T.:  Geographic Information Systems – An Introduction, , John Wiley & Sons, Inc., Toronto,  

1999. 


