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5. fejezet - Elemzések 

1. 5.1 Bevezetés 

Elemzés alatt általában azt a tevékenységet értjük, amikor egy összetett dolgot, problémát részeire bontunk, 

hogy jobban megértsük. A szintézis az a tevékenység, amikor a részekre bontott elemeket egésszé egyesítjük. A 

térinformatikai elemzések meghatározáskor e két tevékenységet nem szokták megkülönböztetni, összevontan 

kezelik. Az, hogy az egyes szerzők mit tekintenek műveletnek és mit elemzésnek, eléggé esetleges. Mi az 

információ-előállítási folyamat eredményének komplexitását tekintettük vezérlő elvnek. Így ebben a kötetben a 

csoportosítások a lépésről-lépésre építkezés elvén alapulnak. 

Az egyszerűbb elemzéseket az előző modulban, mint alapműveleteket tárgyaltuk, ezért átlapolási, és az övezet 

műveletekkel itt már nem foglalkozunk. A többi kategória esetén is néhány dolog már alapműveletként szóba 

került, de most a tárgyalást kiterjesztjük az összetettebb esetekre. Nem említettük a sorban a felszínelemzést, 

mert ez a harmadik dimenzió felé való kiterjesztést igényli, és erre a következő modulban kerül sor, de közvetve 

itt is megjelenik. 

Az elemzés feltételrendszerének és végrehajtásának megtervezését célszerű folyamatábrába foglalni, ami 

szemléletes volta miatt hasznos mind az egyéni, mind a csoportmunkában. Ezt a módszert a szakirodalomban 

gyakran kartográfiai modellezésként említik. Az ArcGIS ModelBuilder lehetőséget ad a folyamatábra ArcGIS 

műveletekkel való megfeleltetésére, ami az 5. lépést automatizálja. A modulban röviden ismertetjük a 

ModelBuilder használatát, alkalmazásának hasznára a 7. modulban adunk példát. 

A tágabb értelemben vett elemzési feladatok közül a ―Mi történik akkor, ha...? kérdésre válaszoló modellezéssel 

– elvi szinten – a modul végén foglalkozunk; a kérdés másik vonatkozására a „Térbeli döntések‖ modul tér ki 

részletesebben. Ugyancsak ott foglalkozunk a hibák kezelésének módszereivel. 

A modul célja 

• áttekintést adni a statisztikai, szomszédsági, közelségi, illetve a hálózat elemzési feladatokról; 

• bemutatni az ArcGIS nyújtotta térbeli elemzési lehetőségeket, 

• ismertetni az elemzés automatizálását ArcGIS környezetben, 

• megvizsgálni az elemzések gyakorlatban való hasznosíthatóságát. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• meghatározni a térbeli elemzések lényegét, 

• elmondani az elemzések automatizálásának elvét és bemutatni gyakorlati megvalósítását, 

• megvitatni és összehasonlítani az egyes elemzési műveleteket, 

• orientációt adni a térbeli folyamatok és jelenségek elemzésének gyakorlati alkalmazásában. 

2. 5.2 Statisztikai elemzés 

Az ArcGIS „Spatial Statistics‖ eszköztára több térbeli statisztikai rutinfeladatot tartalmaz az objektumok 

eloszlásának és alakjuknak elemzésére, klaszterek azonosítására. Terjedelmi okok miatt nincs mód az eszközök 

részletes bemutatására. További részletek az ESRI websúgóján (An overview of the Spatial Statistics toolbox) 

találhatók. A raszteres statisztikai elemzésekről a szomszédsági elemzések alfejezetben írunk. 

2.1. 5.2.1 Térbeli középpont 

A mérőszám egy objektum halmaz centroidjainak középpontját adja meg. Pontokra, vonalakra és poligonokra 

egyaránt alkalmazható. Lehetőség van az objektumokhoz rendelt súlyok alkalmazására is. 
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5.1. ábra. Térbeli középpont (Forrás: ESRI) 

2.2. 5.2.2 Térbeli szórás 

A művelet számítja az adott objektum halmaz középpontjának koordinátáit, majd az átlagos szórást (SD). Az 

eredmény egy poligon fedvény lesz, ami egy kör alakú objektumot tartalmaz, a számított középponttal és SD 

sugárral. Pontokra, vonalakra és poligonokra egyaránt alkalmazható. Lehetőség van súlyok alkalmazására is. 

 
5.2. ábra. Térbeli szórás (Forrás: ESRI) 

2.3. 5.2.3 Térbeli szórásellipszis 

Az objektumok elhelyezkedésének nemcsak szórását kapjuk meg a művelet alkalmazásával, hanem a halmazban 

mutatkozó esetleges trendet is. Pontokra, vonalakra és poligonokra egyaránt alkalmazható. Lehetőség van 

súlyok alkalmazására is. 

 
5.3. ábra. Térbeli szórásellipszis (Forrás: ESRI) 

2.4. 5.2.4 Átlagos legközelebbi szomszéd 

Az átlagos legközelebbi szomszéd index kiszámítása egy objektum halmaz centroidjai szórtságának vagy 

csoportokba rendezettségének vizsgálatát végzi el. Pontokra, vonalakra és poligonokra egyaránt alkalmazható. 

Ha az (Average Nearest Neighbor) index kisebb, mint 1, akkor a halmaz csoportokba rendeződik, ellenkező 

esetben szórt. A távolságmérés típusa lehet euklideszi illetve Manhattan. 
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5.4. ábra. A centroidok eloszlásának mérése: szórt-csoportos (Forrás: ESRI) 

2.5. 5.2.5 Térbeli autokorreláció 

Az ArcGIS a „Moran I‖ statisztikát használja, ami az objektumok helyzete és a kiválasztott leíró adat alapján 

számítja a térbeli autokorrelációt. Általában elmondható, hogy ha a „Moran I‖ index értéke közel +1 akkor az 

eloszlás csoportos, ha az index közel -1 akkor szórt, véletlenszerű. 

 
5.5. ábra. Térbeli autokorreláció: szórt-csoportos (Forrás: ESRI) 

3. 5.3 Szomszédsági elemzés 

Korábban tárgyaltuk a vektoros modelleken végezhető statisztikai elemzések alaptípusait, melyek közül több a 

szomszédságot (neighborhood) vizsgálja. Legtöbb szerző azonban csak a raszteres szomszédsági elemzéseket 

sorolja ide. Ebben az alfejezetben mi ezt tettük, de kiegészítetve a sűrűség (density) és az összefüggés 

(contiguity) elemzésének alapműveleteivel, hiszen ezek is a szomszédságot jellemzik. 

3.1. 5.3.1 Fokális elemzés 

A raszterek átlapolásakor egy adott helyre vonatkozó cellák értékének vizsgálatára vonatkozó műveletet a 

szakirodalomban átfogóan „lokális‖ műveletnek említik. Ennek statisztikai alkalmazásáról az előző modulban 

szó esett. Ebben a csoportosításban a „fokális‖ műveletek az adott pont környezetét elemzik. Néhány példát 

adunk erre a következő ábrán. 

 
5.6. ábra. A szomszédság alaptípusai: téglalap, kör, körgyűrű, körív (Forrás: ESRI) 

 
5.7. ábra. A szomszédság leképezése a raszteres elemzéshez (Forrás: ESRI) 

A szomszédságot leggyakrabban egy 3x3 méretű ablakkal jellemzik. A fokális műveletek új adatszintet állítanak 

elő. Ezen új adatszintek értékei a szomszédos rácselemek értékén alapulnak. Az ablakra lekérhetők a következő 

jellemzők: 

• MEAN  — a cellák értékének átlaga, 

• MAJORITY  — a leggyakrabban előforduló érték, 

• MAXIMUM  — a legnagyobb érték, 
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• 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. 

 
5.8. ábra. A cellák értékének összege a 3x3 méretű ablakra (Forrás: ESRI) 

Habár a szűrési műveleteket szakterületünkön főképpen a távérzékelésben használják, de alkalmazható sok 

egyéb térinformatikai szituációban is. 

 
5.9. ábra. A szűrés elve (Forrás: ESRI) 

A szűrés műveletei raszteres modelleken alapulva új adatszinteket hoznak létre. Az előző ábra bal oldalán jelölt 

középső cellán a szűrés eredménye 

. 

Sokféle szűrő terjedt el, két példát mutatunk be az alábbiakban: 

1. Simító szűrő (d=20) 
 

1 2 1 

2 8 2 

1 2 1 

2. Laplace-féle élkiemelő szűrő (d=1) 
 

-1 -1 -1 

-1 8 -1 
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-1 -1 -1 

3.2. 5.3.2 Zonális elemzés 

A fokális műveletek fix ablakokkal meghatározott környezetben végzett szomszédsági elemzései kiterjeszthetők 

más, rugalmasabb módon adott térbeli objektumokra, például az előző alfejezetben tárgyalt allokációs 

poligonokra. Ezzel a módszerrel egyszerűen megválaszolható például az a kérdés, hány potenciális vásárló él a 

tervezett bevásárló központtól 10 percnyi távolságra. Az ilyen jellegű elemzéseket hívjuk zonális elemzéseknek. 

A zonális műveletek kiinduló adatait a zónákat definiáló fedvény és az elemezendő értékeket tartalmazó 

fedvény képezi. 

A zonális elemzéseknek két csoportját különböztetjük meg, a zónákra vonatkozó statisztikai elemzéseket illetve 

a zónák geometriájának vizsgálatát. 

Statisztikai elemzések 

A statisztikai elemzések (Zonal Statistics) körében információkat kaphatunk a zónák területén előforduló 

értékek minimumáról, maximumáról, terjedelméről, öszegéről, átlagáról, mediánjáról, szórásáról; kérhetjük a 

leggyakoribb vagy legritkábban előforduló elem értékét illetve a változatosságot, vagyis a különböző értékek 

előfordulásának számát (variety). 

 
5.11. ábra. A zonális maximum (Forrás: ESRI) 

Az ábrán a ZoneRas fedvény írja le a zónákat. Négy zóna van a fedvényben 0,1,2,4. A ValRas fedvény 

tartalmazza az értékeket. Az eredmény a zonális maximum. A bal-felső sarokban (vagyis az 1 jelű zónában) az 

eredmény 3, mert a zónára eső maximális érték 3. 

 
5.12. ábra. A zonális változatosság (Forrás: ESRI) 

Az előző ábrán a zonális változatosságot (variety) látjuk. A bal-felső sarokban (az 1 jelű zónában) az eredmény 

3, mert a zónában a különböző értékek előfordulásának száma 3 (0,1,3). 

Geometriai jellemzés 

Az ArcGIS meghatározza a zónák területét, kerületét, legnagyobb szélességét (thickness), centroidját. 
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5.13. ábra. A zónák területe (Forrás: ESRI) 

A zónák legnagyobb szélessége fontos lehet a kisméretű zónák kiszűrésére. Ennek étéke a zónába illeszthető 

legnagyobb kör sugara. 

3.3. 5.3.3 Összefüggés elemzés 

Ha a számítógép képernyőjén megjelenő térképre nézünk, számunkra az összefüggések magától értetődőek. A 

térinformatikai szoftverek kezdetben ezt sokkal nehezebben voltak képesek megérteni, bár a topológiai 

adatmodell segítségével a szomszédos poligonok természetes módon „ismerik‖ egymást, ezért az összefüggés 

(contiguity) nyilvánvaló, amint ezt be is mutattuk a topológiai keresésként az előző modulban. Ugyancsak ott 

esett szó a DISSOLVE parancsról, amivel az azonos leíró adattal rendelkező szomszédos poligonok határvonala 

kitörölhető, a poligonok egyesíthetők. Az összefüggés elemzés egyik válfaja a körzetesítés (districting). A 

körzetek (pl. iskolai) kialakítása összetett feladat, kialakításuknál a demográfiai, közlekedési, infrastruktúra stb. 

adatok mellett a jövőbeli fejlesztés is szerepet játszanak. A hosszantartó manuális elemzést kiváltó GIS lehetővé 

teszi a körzetesítés valós-idejű végrehajtását. 

A raszteres „mapematikai‖ szemléletmód ugyancsak mostohán kezeli a cellák összefüggő alakzatba 

csoportosítását (clumping). A zonális elemzések ábráin látható volt, hogy a 0 és 1 jelű zónák több részletből 

(poligonból) állnak, de egy mérőszámmal jellemeztük őket. Ez esetenként nem kívánatos eredményt ad, ezért 

alakították ki a CLUMP műveletet, ami önálló azonosítóval látja el a széteső zónák elemeit. Ezzel a művelettel 

az azonos értékű, és egymáshoz kapcsolódó rácselemekből épülő foltok egyedi geometriai jellemzői (terület, 

kerület, legnagyobb szélesség stb.) levezethetők. 

3.4. 5.3.4 Sűrűségelemzés 

Pont 

A pontszerű adatok sűrűségelemzése (density analysis) során azt vizsgáljuk, hogy az adott hely szomszédságába 

hány pont esik. A szomszédság alaptípusai: téglalap, kör, körgyűrű, körív. Az egyes objektumok leíró adatai 

között megadható egy W súlytényező (population), mellyel az adott előfordulás figyelembe veendő. A sűrűség 

mérőszáma egy általunk definiált rácsháló (j,k) elemében a következő képlettel számítható: 

, 

ahol T a szomszédságot leíró alakzat területe. 
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5.14. Pontsűrűség (Point Density) varázsló 

Vonal 

Az elemzés során azt vizsgáljuk. hogy az adott szomszédságba eső vonalak hossza mekkora. A szomszédság 

alaptípusai: téglalap, kör, körgyűrű, körív. Az egyes objektumok leíró adatai között megadható egy W 

súlytényező (population), mellyel az adott előfordulás figyelembe veendő. A sűrűség mérőszáma egy általunk 

definiált rácsháló (j,k) elemében a következő képlettel számítható: 

, 

ahol Li a vonalszakasz hossza, Wi a hozzátrtozó súly, T a szomszédságot leíró alakzat területe. 

 
5.15. ábra. A vonalsűrűség alapadatai egy „r‖ sugarú körrel adott szomszédságra (Forrás: ESRI) 
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4. 5.4 Közelségi elemzés 

A közelségi elemzés (Proximity analysis) alapműveleteivel (közeli objektumok kiválasztása és távolságuk 

meghatározása, Thiessen poligonok és övezetek szerkesztése) már az előző modulban megismerkedtünk. Most a 

távolság meghatározásának módszereit némiképp kibővítjük, és fogalmát a megtételéhez szükséges költség 

figyelembe vételével pontosítjuk. 

A közelségi elemzést sok területen használják, például az üzleti alkalmazásokban (Business GIS) is gyakran 

használt eszköz. A marketing szakemberek a demográfiai, infrastruktúra, ellátottsági stb. adatokat felhasználják 

a legnagyobb haszon érdekében kialakított kereskedelmi övezetek kialakításában. A következőkben bemutatunk 

néhány új műveletet illetve elemzési példát. 

4.1. 5.4.1 Euklideszi távolság 

Amennyiben objektumoktól mért euklideszi távolságra van szükségünk, akkor az ArcGIS ezt raszteres modellen 

is értelmezi. A következő két ábra mutatja ennek mikéntjét. A kiinduló fedvényen értékkel bíró celláktól indul a 

számítás, és bármely cellára a különböző úton számított euklideszi távolságok közül a legrövidebbet írja be a 

gép. 

 
5.16. ábra. Az euklideszi távolság számításának elve (Forrás: ESRI) 

 
5.17. ábra. Az euklideszi távolságszámítás eredménye (Forrás: ESRI) 

Vonalakra alkalmazva a műveletet, megkapjuk a legközelebbi vonaltól (például úthálózattól) mért távolságot. 

 
5.18. ábra. Vonalaktól mért euklideszi távolság (Forrás: ESRI) 

4.2. 5.4.2 Euklideszi allokáció 
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Az euklideszi allokáció a rácselemeket a legközelebbi pontszerű objektumokhoz (pl. raktárakhoz) rendeli hozzá. 

Alkalmazásával a vektoros alapműveleteknél megismert Thiessen poligonok raszteres változatához jutunk. 

 
5.19. ábra. Euklideszi allokáció (Forrás: ESRI) 

4.3. 5.4.3 Irányszög 

Az euklideszi irányszög meghatározásával választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy merre van a legközelebbi 

objektum (pl. bankfiók). 

 
5.20. ábra. A legközelebbi objektum iránya (Forrás: ESRI) 

4.4. 5.4.4 Távolság-költség függvény 

A távolság-költség függvény figyelembe veszi az út megtételéhez leküzdendő akadályokat (pl. a terep 

lejtésviszonyai vagy növényzet) egy ún. költség adatszint (cost surface) felhasználásával. 

 
5.21. ábra. A „távolság‖ finomítható az útszakaszra jellemző költségek figyelembe vételével 

A távolság-költség függvénykiszámításának elvét mutatja a következő ábra. Az adott útszakasz kezdő és 

végpontja egymás közvetlen szomszédjai, ezért az euklideszi távolság a rácstávolsággal egyenlő. Ennek (cella 

középponttól-cella középpontig való) megtétele cost1/2 + cost2/2 költséggel jár. Az ábrán a ferde vonalak a 

„királynő‖ lehetséges mozgását jelzik. Ekkor a költséget -vel meg kell szorozni. 
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5.22. ábra. Az útszakasz megtételének költsége a1=(cost1+cost2)/2 

A távolság-költség művelet (Cost Distance) elvét a 10.23. ábra [10] szemlélteti. A kiinduló fedvény 

(Source_Ras) objektumaitól (1,2) elindulva 1-1 cellán való áthaladás költségeit mutatja a Cost_Ras (1-8). A 

kiinduló fedvényen értékkel bíró celláktól indul a számítás, és bármely cellára a különböző úton számított 

távolság-költség értékek közül a kisebbet írja be a gép, a minimális akkumuláció elvén. A művelet előkészítése 

során lehetőség van kérni az akkumuláció folyamatát iránykódokkal leíró raszteres (output backlink) állományt, 

amelynek cellái 0-8 értékkel mutatják a következő cella irányát a legkisebb költségű út vonalában. 

 

 
5.23. ábra. Az akkumulációs távolság-költség művelet elve (Forrás: ESRI) 

 
5.24. ábra. Erdészeti példa: a kitermelt fa úthálózathoz való vontatási költsége a lejtésviszonyok figyelembe 

vételével 

4.5. 5.4.5 Költség allokáció 

Az euklideszi allokációval szemben a költség allokáció már figyelembe veszi a távolság megtételéhez szükséges 

költségtényezőket, mint terepfelszín, talajtakaró, növényzet stb. Amíg az euklideszi allokáció azon pontok 

helyét keresi, amelyek közelebb esnek az adott ponthoz, mint bármelyik másikhoz; addig a költség allokáció a 

„közelséget‖ költségben méri, azon pontokat keresi, amelyek az adott pontból kisebb költséggel érhetők el, mint 

bármelyik másikból. 

_Ref273961959
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5.25. ábra. A költség allokáció az euklideszi távolság helyett a költségeken alapul. (Forrás: ESRI) 

A költségek meghatározása összetett feladat, gyakran nem elegendő az egyetlen költségtényezővel való 

helyettesítés. Az ArcGIS komplex allokációs művelete (Path Distance Allocation1) a következő ábrán 

bemutatott varázslóval teszi rugalmasabbá a költségek modellezését. A költségfedvényen túlmenően itt 

lehetőségünk van a domborzat (Input surface raster) megadására2, melyből az euklideszi távolságok helyett 

terepfelszíni távolságokat számol a művelet. Egy távolsági limittel (Maximum distance) korlátozhatjuk az 

allokáció kiterjedését. A vízszintes és a függőleges elmozdulás költségei (Horizontal / Vertical factor) 

ugyancsak megadhatók (pl. a szél hatásának, illetve a lejtésviszonyoknak a figyelembe vétele miatt). 

 
5.26. ábra. Komplex allokáció varázsló (Forrás: ESRI) 

A költség csak egyik formája a térbeli objektumok mozgását vagy a folyamatoknak a terjedését meghatározó 

tényezőknek. Általánosságban lehet súlytényezőnek vagy súrlódásnak tekinteni, ami a mozgással egyenesen 

vagy fordítottan arányos. Ha egy erdőtüzet modellezünk, akkor erre a tényezőre hatással van például a lejtés, a 

lejtés iránya, a faállomány kora, típusa, lombozata, a talajnedvesség stb. A tényező mértékegysége lehet 

pénzegység, energiai mértékegység, de elképzelhető mértékegység nélküli tényező is. Ami lényeges, hogy ezek 

                                                           
1 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Path_Distance_Allocation 
2 A domborzat modellezésével a 12. modulban foglalkozunk majd. 
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olyan (lejtéstől, növényzettől, talajnedvességtől függő) relatív értékek, amelyek a mozgásra hatással vannak. 

Összehasonlítva az euklideszi és a komplex allokáció eredményét számottevő eltéréseket tapasztalunk. 

 
5.27. ábra. Az euklideszi és a komplex allokáció összehasonlítása (Forrás: ESRI) 

4.6. 5.4.6 Költségfolyosó szerkesztése 

Az akkumulációs költségfelszínek alkalmazásának hasznos példája a költségfolyosó (corridor) szerkesztése. 

Legyen a példánk egy zöldfolyosó szerkesztése. A zöldfolyosó a természetben élő állatok közlekedésének 

biztosítása miatt fontos. A következő ábrán két erdőfoltot látunk. Ezek között kell a folyosót megszerkeszteni. 

Készítsünk akkumulációs költségfedvényt az egyik, majd a másik erdőfoltra. A gyakorlatban ez számos 

tényezőtől függ, mint a domborzat, növényzet, akadályok (pl. utak) stb. Adjuk össze a két költséget celláról-

cellára. A költség(1) az első erdőfolttól a kérdéses celláig megtett út költségét mutatja, de a második erdőfolt 

eléréséhez még költség(2) ráfordítás szükséges. 

 
5.28. ábra. Közlekedési költségek két objektum között (Forrás: ESRI) 

A cellánkénti összegeket egy eredmény fedvényen tároljuk. Az értékeket összehasonlítva egy előre adott 

határértékkel jutunk a költségfolyosóhoz, melynek elemeit a határértéknél kisebb értékű cellák képezik. 

 
5.29. ábra. Költségfolyosó (Forrás: ESRI) 

4.7. 5.4.7 Minimális költségű útvonal 
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A cellánkénti összegeket elemezve meghatározható a legkisebb költségű útvonal. Ehhez ki kell választani a 

legkisebb értékű elemet, majd ebből a tárolt iránykódok alapján lépésről-lépésre felépíthető a minimális 

költségű útvonal. Ugyanis amint korábban említettük a gép készít egy – az akkumuláció folyamatát 

iránykódokkal leíró – raszteres (output backlink) állományt, amelynek cellái 0-8 értékkel mutatják a következő 

cella irányát a legkisebb költségű út vonalában. 

A minimális költségű útvonal tehát egy olyan cellányi szélességű útvonal, amelyen minimális költséggel 

építhető ki egy kerékpárút két település között, vagy amelyen a leggyorsabban érhető el a legközelebbi 

bevásárló központ. 

 
5.30. ábra. A minimális költségű (optimális) útvonal (Forrás: ESRI) 

5. 5.5 Hálózatelemzés 

A közlekedési, elektromos, víz- stb. hálózatok (network) adatainak megadásával a hálózat élein és 

csomópontjain műveletek végezhetők. Az adatok alapján vizsgálható például egy csúcsforgalmi helyzetben 

bekövetkező baleset hatása, vagy árvíz esetén egy szivattyú ki-/bekapcsolásának eredménye. A hálózatokban 

végezhető vizsgálatok két alapesetre vezethetők vissza. Ezek az optimális útvonal meghatározás (legkisebb 

„távolság‖), illetve az optimális gyűjtés és elosztás. Ezek raszteres megoldásával az előző alfejezetben már 

foglalkoztunk. Ott a mozgás celláról-cellára, a cellák között volt lehetséges, itt a csomópontokon keresztül, 

élről-élre. Az előző alfejezetben említettük azt is, hogy a távolság gyakran időben, vagy a járulékos költségekkel 

mérjük. 

Mielőtt hozzáfogunk a hálózatelemzés műveleteihez, vegyük sorra jellegzetes adatokat. A hálózatok (network) 

modellezése élekből és csomópontokból álló gráfokkal történik. 

Az élekhez olyan adatok rendelhetők, mint pl. hossz, forgalom, átbocsátó képesség, lejtés, megengedett 

sebesség stb. A hálózati topológia lehetővé teszi, hogy ha az oda és vissza értékek eltérőek (pl. áthaladási idő, 

egyirányú utca stb.), akkor ezeket meg tudjuk különböztetni. Az impedancia adatok (pl. távolság, költség, idő) 

az élhez tartozó „ellenállást‖ fejezik ki, az él mentén arányosíthatók. Ha az útszakasz hossza 10 km, és a 

megtételéhez szükséges idő 10 perc, akkor a kezdőponttól 4 km-re eső pontra 4 perc alatt juthatunk. Az él 

jellegére vonatkozó adatok (descriptors) nem arányosíthatók (pl. a közlekedési sávok száma vagy a 

sebességkorlátozás). A tiltásra (restrictions) vonatkozó adatokra példa lehet az egyirányú utca vagy a gyalogos 

forgalomra kijelölt utcában a behajtás tiltása. Végül megemlítjük a hierarchia adatokat (elsőrendű, másodrendű 

stb.), melyekre a keresésekben igény lehet. 

A csomópontok lehetnek kereszteződések, elágazások (melyekhez várakozási idő, kanyarodási adatok stb. 

rendelhetők), megállók (az ezekhez tartozó adatok pl. a fel- és leszállók száma, várakozási idő, várakozási 

költség stb.), akadályok (pl. útfelbontás), tároló- és felvevőhelyek (központok, pl. raktár, áruház, víztározó stb.). 
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5.31. ábra. Közlekedési csomópont: kanyarodási lehetőségek (Forrás: ESRI) 

A hálózatelemzés lehetőségei közül négy esetet mutatunk be, ezek az optimális útvonal meghatározása, a 

legközelebbi szolgáltatók (gyűjtő vagy elosztóhelyek) keresése, a gyűjtés és elosztás tervezésére szolgáló 

övezetek kialakítása, illetve . 

5.1. 5.5.1 Optimális útvonal meghatározása 

Közlekedési hálózatokban leggyakrabban a legkisebb költséggel, vagy legrövidebb idő alatt történő elérés a cél. 

A kiindulási hely és a célpont megadása után a GIS (paraméterezéstől függően) megkeresi a legrövidebb, 

legkisebb költségű vagy a leggyorsabb (vagyis az optimális) útvonalat. Az optimális útvonal meghatározása az 

ArcGIS Network Analyst moduljában a Dijkstra-algoritmus 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm) alapján történik. 

 
5.32. ábra. A legrövidebb és a leggyorsabb út (Forrás: ESRI) 

Az információ megjelenítése kezdetben szöveges, majd térképi, a GPS megjelenésével dinamikus, újabban 3D. 

 
5.33. ábra. Optimális útvonal kiválasztása – A számítógép képernyőjén megjelenő útvonal segít a gyors 

eligazodásban (Forrás: NavNGo iGO8) 
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5.2. 5.5.2 Legközelebbi szolgáltató kiválasztása 

 
5.34. ábra. A baleset helyszínéhez legközelebb eső kórházak elérése (Forrás: ESRI) 

A feladat a gyakorlatban összetett kereséseket eredményez, mert egy kiindulóponthoz több célpont is tartozhat, 

amint ezt az előző ábra szemlélteti. A baleset közelében 4 kórház is található, ezek közül kell a legkedvezőbbet 

kiválasztani. 

5.3. 5.5.3 Övezetek szerkesztése 

A következő ábrán egy meglévő és egy tervezett tűzoltó állomás által ellátott területek határvonalát látjuk. A 

folytonos vonal a meglévő állomástól 3 km-nél közelebb eső területeteket, a szaggatott vonal a tervezett helyről 

biztosított ellátottságot mutatja. 

 
5.35. ábra. A tűzoltó állomásoktól 3 km-nél közelebb eső területetek (Forrás: 

http://www.volusia.org/gis/network.htm) 

Az azonos idő alatt elérhető pontok alkotta izovonalak (isochrone) térképe hasznos információt ad a regionális 

tervezésben. 
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5.36. ábra. Berlin központjától 30, 60, 90 és 120 perc alatt elérhető területek (Forrás: 

http://www.raumplanung.uni-dortmund.de/irpud/en/112/) 

A következő ábra bal-felső sarkában a londoni metró topológiája látható. A térkép jó áttekintést ad 

metróállomások közötti kapcsolatokról, természetesen azok helyzete hozzávetőleges. Az ábra jobb oldalán egy 

érdekes izokrón térképet látunk, ami az eredeti topológiai térképet időskálára transzformálja, az állomásokat egy 

kiválasztott állomástól adott idő alatt elérhető sávokba rendezi. 

 
5.37. ábra. Utazási idő metróval a Westminster székesegyháztól (Forrás: http://www.tom-

carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/) 

5.4. 5.5.4 Gyűjtés és elosztás tervezése 

A feladat tipikus példái a hulladékgyűjtés, adott raktárhálózatból egy üzlethálózat optimális kiszolgálása vagy 

például egy öntözőtelep üzemeltetése. 

A gyűjtést és elosztást optimalizáló (allocate) parancs, figyelembe véve a központok kapacitását 

• elosztási feladatot old meg egy vagy több tároló helyről a hálózat éleire, csomópontjaira, 

• gyűjtési feladatot optimalizál a hálózat éleiről, csomópontjairól egy vagy több felvevőhelyre, 
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• a hálózat éleit hozzárendeli a legközelebbi (legkisebb összegzett ellenállású) központhoz. 

A következő ábrán az ArcGIS Network Analyst lehetőségeit bemutató logisztikai példát szemléltetünk. Egy 

központi raktárból szolgálják ki a környező települések üzleteit. Az üzletek rendeléseket adnak le, ezeket kell 

kielégíteni. A példában három gépkocsi áll rendelkezésre. A tervezésnek kényszerfeltételei vannak például az 

elosztóhely és a járművezetők munkaideje, a járművek kapacitása, a sebességkorlátozások, az üzletek 

nyitvatartási ideje stb. Először is meg kell határozni, hogy melyik gépkocsi melyik üzletet keresi fel, majd 

megtervezni a feltételeket kielégítő legkisebb költségű útvonalat. 

 
5.38. ábra. Üzletek feltöltése három gépkocsiból álló flotta segítségével (Forrás: ESRI) 

6. 5.6 Az elemzések tervezése 

Az elemzés célja általában az, hogy a rendelkezésre álló - rendszerint nagyméretű, manuálisan gyakran 

áttekinthetetlen - adathalmazból a felhasználó számára célszerűen tömör információkat vezessen le. Az elemzés 

eredményeképpen közelebb jutunk valamilyen térbeli objektum vagy jelenség lényegének megértéséhez. 

Amint az előző példa is mutatta, az elemzés komplex feladat. Célszerű lépésekre bontani, és megtervezni. 

Az elemzési folyamat tipikus lépései a következők: 

1. a kérdések illetve célok megfogalmazása, 

2. az elemzéshez szükséges adatkör meghatározása, 

3. a digitális adatok kiválasztása, szükség esetén az adatok digitalizálása, 

4. az elemzés feltételrendszerének és végrehajtásának megtervezése, 

5. az elemzési terv végrehajtása, 

6. az eredmények interpretálása, ellenőrzése és értékelése, 

7. ha szükséges, új feltételek/megoldások beépítése, majd az előző lépések ismétlése. 



 Elemzések  

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
5.39. ábra. Az elemzés folyamata 

Az elemzési tervet célszerű egy folyamatábrában (elemzési modellben) összefoglalni. A folyamatábra 

elkészítését gyakran említik kartográfiai modellezésként (cartographic modelling3). Véleményünk szerint a 

kartográfiai modellezés a megjelenítés mikéntjét helyezi a figyelem központjába, ezért itt kissé félrevezető; 

helyesebb az „elemzési modell‖ fogalom használata. Az elemzési modellben a GIS szoftver által biztosított 

műveleteket fűzzük logikai sorrendbe, hogy megoldjuk a komplex térbeli problémát. 

Az elemzési modell az ArcGIS ModelBuilder moduljában interaktív módon, grafikus makronyelven építhető 

fel. A ModelBuildert az ArcMap főmenüjéből tudjuk elindítani (lásd a következő ábrán). 

 
5.40. ábra. A ModelBuilder modul elindítása 

A ModelBuilder ablak főmenüje és eszköztára szerkezetileg a szokásos Windows felépítési elvet követi. Az 

elemzési modell az ablakban folyamatábraként jelenik meg. Kék ellipszissel jelöltük a bemenő adatokat, zöld 

ellipszissel a levezetett adatokat, a GIS műveleteket sárga téglalappal. 

 
5.41. ábra. A ModelBuilder alapelemei (Forrás: ESRI) 

Az eszköztárban az ArcMap-nek az adatszintek hozzáadására használt, ott már megszokott ikonnal adhatók a 

modellhez műveletek. A navigációs eszközökkel a folyamatábra megjelenése és szemlélése szabályozható. Az 

eszköztár három utolsó eleme az elemek kiválasztására, összekötésére illetve a modell futtatására szolgál. 

                                                           
3 A fogalmat Dana Tomlin vezette be 1983-ban. 
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5.42. ábra. Az eszköztár elemei 

Mind az adatszintek, mind a GIS műveletek a „fogd és vidd (drag & drop)‖ technikával adhatók hozzá a 

munkaterülethez. A GIS műveletre kattintva megjelenik művelet varázslója, ebben megadhatók a bemeneti és 

kimenetei paraméterek, opciók, toleranciák. A futtatás részben a modellezés közben hasznos az ellenőrzésre, 

részben a teljes modell elkészültével annak paraméterezésére. 

 
5.43. ábra. Modellépítés 

A modell mentésének előkészítésére, az ArcToolbox-ban egy új eszköztárt kell létrehozni. Ez a „My Toolbox‖-

ban tetszőleges néven (az alábbi ábrán „mb‖) létrehozható. Ide kell menteni a modellünket ugyancsak 

tetszőleges néven (például „Modell‖). 

 
5.44. ábra. Új eszköztár létrehozása 

Célszerű a mentést a modell kezdeti fázisában megkezdeni, és a modell építése közben időnként megismételni. 

A végleges változat dokumentációs célból képként is (Export To Graphic) exportálható. 
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5.45. ábra. A modell képként való mentése 

A modell exportálható Python, Java vagy Visual Basic szkriptként is. 

 
5.46. ábra. A modell szkriptként is exportálható 

Az elemzési modell döntési folyamatban való alkalmazására a „Térbeli döntések támogatása‖ című modul 

további példákat ad. 

7. 5.7 Modellezés 

A modell és modellezés fogalmát a szakirodalom sokféleképpen értelmezi. Az általunk használt (korábban 

többször említett) definíció szerint: 

• a modell egyszerűsített formában reprodukálja a modellezett objektumot, 

• a modell a modellezés során új ismereteket szolgáltat a modellezett objektumról, amelyet közvetlenül nem 

tudunk, túlságosan bonyolult, nehezen áttekinthető, vagy nem kifizetődő vizsgálni. 

Ebben az értelemben használtuk a „valós világ modellje‖ fogalmat a térinformatikai rendszer adatbázisára, és 

ebben az értelemben használtuk az „elemzési modell‖ fogalmát a bonyolult elemzési folyamat 

áttekinthetőségének javítására. 

Az alfejezet célja a természeti vagy társadalmi folyamatok modellezésének, szimulációjának elvi áttekintése. A 

modell ebben az esetben a folyamatra vonatkozik. Elképzelhető, hogy ezt a modellt a szakirodalomból ismerjük, 

vagy lehet, hogy éppen egy folyó kutatás tárgya. A térinformatikus szerepe a modellezésben a természeti vagy 

társadalmi folyamatokhoz értő szakembert segíteni adatgyűjtési, adatelemzési, megjelenítési tudásával, 
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tapasztalataival. A modellezés általában a „Mi történik akkor, ha...?‖ kérdésre válaszol. A modell természetéből 

fakad, hogy a valóságot fokozatosan, lépésről-lépésre egyre jobban közelíti. A modellezés során szerzett 

tapasztalatok segítenek a modell finomításában. A GIS által támogatott modellezés korszerű analitikus eszköz a 

természet vagy társadalom jelenségeinek tanulmányozására. 

A modellezés szakaszai a következők: 

1. a modellezés szükségességének felvetődése, 

2. a modellezés elméleti megalapozása, 

3. a modell felépítése, 

4. információk levezetése, 

5. az információk ellenőrzése, vizsgálata, igazolása vagy korrigálása, 

6. az eredmény felhasználása. 

 

 
5.47. ábra. A modellezés folyamata 

A területet folytonosan lefedő folyamatok modellezése során leggyakrabban raszteres modelleket használunk, 

míg a vonal mentén működő folyamatok esetén vektoros modelleket. A különféle adatok azonos rendszerbe 

transzformálása, az adatintegráció az egyik fontos eleme a modellezésnek. 

A térinformatikai szoftverek rendszerint körülményesen használhatók bonyolult matematikai műveletek 

végrehajtására, ezért gyakran valamilyen külső szoftvereszközt kell igénybe venni. Ez a legegyszerűbb esetben 

történhet úgy, hogy a GIS levezeti a szoftver bemenő adatait, ami kiszámítja a modellt, és visszaadja a GIS 

adatbázisának megjelenítési célból. Ennél jobb megoldás, ha a GIS és a modellező szoftver közös 

kezelőfelülettel rendelkezik. Végül vannak teljesen integrált megoldások. 

A modellek kimenete lehet: 

• bináris, 

• index, 

• regressziós, 

• determinisztikus. 

A bináris modellek végeredménye 0/1, igen/nem, igaz/hamis. Az indexek a sorrendet határozzák meg (pl. egy 

alkalmassági vizsgálatnál, melyik növény termesztésére alkalmas a terület). A regressziós modellek esetén a 

végeredményt a regressziós függvényből nyerjük (a regresszió elemzése során a független változókhoz 

együtthatók rendelünk, példa lehet az előzőek során említett Wishmayer-Smith féle talajveszteségi egyenlet). A 

determinisztikus modell esetén ismertnek vesszük a folyamatra ható törvényeket, és ebből számítjuk ki a 

végeredményt. 

Az előzőekben modelljeinken az elemzéseket alapvetően két dimenzióban (síko(ko)n, vektoros vagy raszteres 

fedvénye(ke)n, és a pontokhoz, vonalakhoz, poligonokhoz vagy cellákhoz tartozó leíró adatokon) végeztük. A 
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következő két modulban az elemzést kiterjesztjük a harmadik dimenzió felé. Az „Interpoláció és 

domborzatmodellezés‖ című modul a kérdést általánosságban tárgyalja, a „3D elemzés‖ című modul az ArcGIS 

3D Analyst kiterjesztésének használatát mutatja be. 

8. 5.8 Összefoglalás 

A modul áttekintést adott a statisztikai, közelségi, szomszédsági, illetve a hálózat elemzési feladatokról; 

bemutatta az ArcGIS nyújtotta térbeli elemzési lehetőségeket, az elemzések gyakorlatban való 

hasznosíthatóságát, ismertetette az elemzés automatizálását ArcGIS környezetben, és elvi megoldást adott a 

térbeli folyamatok és jelenségek modellezésére. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön már képes: 

• meghatározni a térbeli elemzések lényegét, 

• elmondani az elemzések automatizálásának elvét és bemutatni gyakorlati megvalósítását, 

• megvitatni és összehasonlítani az egyes elemzési műveleteket, 

• orientációt adni a térbeli folyamatok és jelenségek elemzésének gyakorlati alkalmazásában. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a statisztikai elemzéseket! 

2. Mi a fokális elemzés lényege? Adjon példákat! 

3. Mi a zonális elemzés lényege? Adjon példákat! 

4. Ismertesse a sűrűségelemzés műveletét pontokra és vonalakra! 

5. Ismertesse az euklideszi távolságra alapozott közelségi elemzés műveleteit! 

6. Mi a távolság-költség függvény számításának elve? Adjon példát! 

7. Mit jelent a költség allokáció? Milyen elemei vannak a komplex allokációnak? 

8. Hogyan szerkeszthető meg a költségfolyosó és az optimális útvonal raszteres környezetben? 

9. Ismertesse a hálózatok specifikus adatait! Mutassa be ezeket az optimális útvonal kialakítása kapcsán? 

10. Adjon példákat az ellátó övezetek kialakítására vektoros hálózatokban? Mi a flottamenedzsment? 

11. Ismertesse az elemzések tervezésének folyamatát! Mi az elemzési modell? Adjon példát! 

12. Ismertesse a ModelBuilder használatát! 

13. Mi a GIS által támogatott modellezés lényege? Milyen szakaszokból áll? 

14. Adjon példát a GIS modellezésben való használatára! 
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