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4. fejezet - Térinformatikai műveletek 

1. 4.1 Bevezetés 

Az első három modulban a térbeli döntések előkészítésének menedzsment feladataival és gyakorlati fogásaival 

foglalkoztunk. A következő három modulban a térinformatikai rendszer lehetőségeit, vagyis a folyamat műszaki 

oldalát tekintjük át. 

Ebben a modulban módszeres áttekintést adunk a GIS tipikus műveleteiről. A következő modul témáját a térbeli 

műveleteket logikus rendbe szervező elemzések lesznek. A domborzat a döntések meghozatalában gyakran bír 

jelentős hatással, ezért a domborzatmodellezésnek egy önálló modult szentelünk. A tananyag záró modulja 

foglalkozik a döntéstámogatási rendszerekkel általában, majd a térbeli döntéselőkészítést egy esettanulmányon 

keresztül szemlélteti. A műveletek szemléltetésére az ArcGIS szoftvert használjuk, különös figyelmet fordítunk 

az automatizált folyamatok megbízhatóságának vizsgálatára. 

Ebben a modulban foglalkozunk 

• helyzeti adatok alapján történő lekérdezésekkel, pontbeli jellemzők meghatározásával, lekérdezési 

tartományok megadásával, a képernyőn való mérés problémáival, a vizuális interpretációval, az adatszintek 

tulajdonságainak vizsgálatával; 

• leíró adatok alapján történő lekérdezésekkel; 

• topológiai kereséssel; 

• adatbázis transzformációkkal: mint például vonalak generalizálása, szelvények egyesítése, részekre bontás, 

poligonok egyesítése, változások átvezetése, vektor-raszter és raszter-vektor átalakítás, leíró adattáblázatok 

összekapcsolása, az átosztályozás, majd 

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

• ismertetjük, a közelség vizsgálatára szolgáló műveleteket, mint például a Thiessen poligonok képzése vagy 

övezetek szerkesztése, 

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

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• meghatározni a térbeli adatbázis kezelésének feladatait, a térinformatika alapműveleteinek lényegét, 

• elmondani, mire használhatók az egyes műveletek, 

• megvitatni a térbeli adatbázis kezelésének módszereit, és az adatbázisban rejlő információk kinyerésének 

műveleteit, 

• orientációt adni a lehetséges gyakorlati problémák kezelésére. 

2. 4.2 Lekérdezések 

2.1. 4.2.1 Pontbeli jellemzők 

Az adatok lekérdezése alatt a helyzeti és/vagy leíró adatoknak - szemlélési, olvasási célzattal történő - 

képernyőn való megjelenítését értjük. A lekérdezés folyamatában a „Mi van ebben a pontban?‖ kérdésre 

keressük a választ. Az adatbázis tartalma általában változatlan marad, a GI rendszertől azt várjuk el, hogy 

kérdéseinkre gyors, megbízható és könnyen értelmezhető választ adjon. Az új lehetőségekre jó példa a 

hipertérkép, amelyben a leíró adatok maguk is lehetnek további térképek, légifényképek, műszaki rajzok, 

multimédia elemek stb. A kérdés feltevésekor megadhatjuk, hogy csak a kiválasztott adatszintre, vagy 

valamennyi bekapcsoltra (All layers) kérjük a választ. 
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4.1. ábra. Mi van ebben a pontban? 

2.2. 4.2.2 Lekérdezési tartomány 

Lekérdezési tartomány generálása (Select by Location) alatt azt a műveletet értjük, amelyben helyzetileg 

pontok, vonalak, téglalapok, körök vagy tetszőleges poligonok formájában definiálhatjuk azokat a földrajzi 

helyeket, amelyeket metszetni kívánunk a valamely adatszinttel, kiválaszthatjuk az erre eső objektumokat. A 

nagy adatbázisokban végzett munkát meggyorsítja, ha az érdeklődési terület adatait leválogatjuk, és az 

elemzéseket csak ezen az adatkészleten végezzük el. 

Az objektumok kiszelektálása leggyakrabban érinti (intersect vagy passtrough) vagy tartalmazza (within) 

módban történik. Az előbbi esetben minden objektumot kiválasztunk, amelyet a lekérdezési ablak érint; a 

második megoldásban csak azokat az objektumokat, amelyek teljes egészükben az ablakra esnek. Ezeken kívül 

a lekérdezési relációk hosszú sora között választhatunk. A lekérdezési relációk részletes magyarázata 

megtalálható az ArcGIS on-line súgójában. 

A következő ábra vonalak és poligonok kapcsolatára épül, azt mutatja, hogy mely települések érintkeznek 

nagyvizekkel. 

 
4.2. ábra. Mely települések érintkeznek nagyvizekkel? Vonalak és poligonok kapcsolata 

Vegyünk egy másik példát! Válasszuk ki a tervezett radarállomáshoz 50 km-nél közelebb eső településeket! A 

következő ábrán a poligonok leválogatása érinti (intersect) módban történt, vagyis minden objektumot 

kiválasztottunk, amelyet a lekérdezési ablak (itt 50 km sugarú kör) érint. Ha ezt a tartalmazza (within) opcióval 

hajtjuk végre, vagyis csak azokat a poligonokat keressük, amelyek teljes egészükben az ablakra esnek, akkor a 

kiválasztott terület közel felére csökken. El kell döntenünk mire van valóban szükségünk! 
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4.3. ábra. Adott környezetbe eső poligonok kiválasztása (intersect) 

A kiválasztott halmaz bővíthető egy tetszőleges részhalmaz hozzáadásával. A kiválasztott objektumok ellentett 

halmaza általában egy kapcsolóval kiválasztható (azon objektumok halmaza, amelyek eddig nem voltak 

kiválasztva – Switch Selection). A kiválasztott objektumokból egy új adatszint képezhető (Create Layer From 

Selected Features). A leíró adattáblával tetszőleges jelentések készíthetők. Így például kilistázható valamely 

adatszinthez tartozó leíró adattábla tartalma, az adatokat a táblázat valamely oszlopa szerint sorba rendezhetjük, 

vagy lekérdezhető a képernyőn látható grafikus tartalom mögötti leíró adattartalom. 

Kiválasztási feltételként megadhatjuk az objektumok tulajdonságaival (leíró adataival) kapcsolatos elvárásainkat 

is (például: Keressük azokat a poligonokat, amelyek művelési ága rét vagy legelő, és területe nagyobb, mint 5 

ha). A kiválasztást végezhetjük fokozatos közelítéssel is, amikor a szelekciós parancs ismételt kiadásával egyre 

szűkítjük vagy bővítjük a halmazt. 

 
4.4. ábra. Interaktív kiválasztás 

2.3. 4.2.3 Mérés a képernyőn 

A képernyőn méréseket is végezhetünk. Lemérhetők az egyes pontok koordinátái, meghatározható a kiválasztott 

vagy kijelölt pontok közötti távolság, lekérdezhető az egérrel körbejárt folt területe stb., vagyis minden adat 

mérhető a képernyőn, amit a hagyományos grafikus térképen korábban mértünk. Lényeges különbség, hogy 

amíg a grafikus térkép hordozóanyaga (a papír) időben változtatja méretét (torzul), addig az adatbázis (és így a 

képernyő képe is) torzítatlan marad. A kijelzés élessége (az ábrán Length = 342.34567890) megtévesztheti a 

gyakorlatlan felhasználót. A kijelzett koordináta vagy más érték pontossága általában ettől eltérő. Ezt nekünk 

kell eldöntenünk. 

 
4.5. ábra. Távolságmérés 
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További problémát jelenthet a megjelenítés méretaránya, melynek összhangban kell lennie az adatok helyzeti 

pontosságával. Ha ennél kisebb méretarányban mérünk, akkor a mérés pontossága elmarad az elérhető 

pontosságtól. A méretarányt erősen növelve a mérés pontossága jóval meghaladhatja az adatok pontosságát, ami 

félrevezető lehet. 

Ne feledjük tehát, hogy a mért érték megbízhatósága függ a mérés pontosságától és az adatbázis helyzeti 

adatainak megbízhatóságától. A mérés pontosságáról legegyszerűbben ismételt mérésekkel győződhetünk meg. 

2.4. 4.2.4 Vizuális interpretáció 

Az ember és a számítógép erőforrásainak megosztásának egyik véglete, amikor mindent a számítógép szolgáltat 

automatikusan (például terület kimutatást készít). A másik véglet, amikor a gépet csak megjelenítésre 

használjuk, és az információkat mi magunk állítjuk elő a kép értelmezésével (interpretációjával). Az ember sok 

esetben egyszerűbben talál megoldásokat, mint a számítógép. 

A következő három ábra egy-egy tipikus példát mutat a vizuális interpretáció alkalmazására. 

 
4.6. ábra. Településszerkezet vizsgálata 

 
4.7. ábra. Űrfelvételek értelmezése (Forrás: Google) 

Az űr- és légifelvételek jól egészítik ki a vektoros adatbázist, sokkal részletgazdagabb képet mutatnak a 

valóságról. 
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4.8. ábra. Domborzat vizuális elemzése 

A domborzat szintsávos ábrázolása a vizsgálatokba új dimenziót hoz. Segítségével pl. az árvíz-veszélyességre, 

az erózióra hajlamos területek kiválaszthatók. A domborzatmodellezéssel a 6. modulban foglalkozunk. 

2.5. 4.2.5 Egy adatszint tulajdonságai 

Az adatbázisunk adatszintjeinek megjelenítése az „Adatszint tulajdonságai‖ (Layer Properties) menüpontban 

szabályozható. A menüből kiolvasható az adatszint kiterjedése, vetületi és koordinátarendszere, a leíró adatbázis 

szerkezete stb. 

Az osztályozást alapvető statisztikai mutatók megjelenítése segíti: az objektumok száma (count), a leíró 

adattábla kiválasztott oszlopának minimális értéke, maximális értéke, összege (sum), átlaga (mean) mediánja, 

szórása, vagyis középhibája (standard deviation). 
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4.9. ábra. Az osztályozást statisztikai mutatók és gyakorisági ábra segíti 

Az osztályozás szemléletesebbé, informatívabbá tételére több lehetőségünk kínálkozik: manuális, tetszőlegesen 

megadott, egyenlő lépésközű, általunk adott lépésközű, egyenlő elemszámú (quantile) természetes törések 

mentén, mértani sorok alapján (geometrical interval), szórás alapján (kategória határok az átlagtól balra és 

jobbra a szórás értékének függvényében változnak). 

 

4.10. ábra. A GEO nappali tagozatos hallgatóinak eloszlása egyenlő lépésközű (equal interval) illetve egyenlő 

elemszámú (quantile) osztályozás esetén (2005) 

Az ablakolási, méretarány váltási funkciókkal a számunkra aktuális terület kijelölhető, értelmes határok között 

kicsinyíthető és nagyítható. Problémát jelenthet mind a nagymérvű kicsinyítés (olvashatatlanná válik a kép), 

mind az erős nagyítás (a képernyő tartalma a generalizálás miatt félrevezető információt adhat). A legkisebb és 

legnagyobb méretarány (minimum / maximum scale) beállítható. 

2.6. 4.2.6 Lekérdezés leíró adatok alapján 

A „Hol van?‖ kérdés megválaszolásához a „Select by Attributes‖ varázsló segít a feltételek 

megfogalmazásában. A varázsló megnyitása után megjelennek a leíró adattábla oszlopai és kívánságra (Get 

unique values) értékei. 
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4.11. ábra. „Mely megyékből jött több mint 15 hallgató?‖ kérdésre adott válasz. 

Kiválasztási feltételként megadhatjuk az objektumok tulajdonságaival (leíró adataival) kapcsolatos elvárásainkat 

is (például: Keressük azokat a poligonokat, amelyek művelési ága rét vagy legelő, és területe nagyobb, mint 5 

ha). A kiválasztást végezhetjük fokozatos közelítéssel is, amikor a szelekciós parancs ismételt kiadásával egyre 

szűkítjük a halmazt. 

2.7. 4.2.7 Gyakorisági ábra 

Az eredeti, vagy a lekérdezés során létrehozott fedvényről, lekérdezési ablakról táblázatos kimutatás vagy 

részletesebb jelentés (angolul report, ezért helytelenül gyakran riportként említik), készíthető (pl. terület 

kimutatás adott körzeten belül, művelési áganként, adott gazdaságra vonatkozóan). Gyakran van szükség 

statisztikai kimutatásokra a leíró adatokról. A kiszelektált rekordok tartalmára különböző statisztikák 

készíthetők (minimum, maximum, összeg, átlag, medián, szórás stb.). 

A gyakorisági ábrát igen gyakran használjuk (nemcsak a korábban tárgyalt osztályozás segítésére, hanem egyéb 

vizsgálatokban is), mert szemléletes képet ad a leíró adattábla kiválasztott oszlopában adott értékek előfordulási 

gyakoriságáról. A következő ábrán felszínborítási poligonok osztályonkénti (kódonkénti) előfordulási 

gyakoriságát láthatjuk. 

 

4.12. ábra. A CORINE Land Cover 1:100 000 adatbázis 54 jelű EOTR szelvényének gyakorisági ábrája 
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2.8. 4.2.8 Topológiai keresés 

A topológiai szerkezettel bíró adatbázisokban nemcsak a „Mi van itt?‖ illetve a „Hol van?‖ kérdés válaszolható 

meg az adatbázis természetéből fakadó közvetlen módon, hanem a „Kivel / mivel szomszédos?‖ kérdés is. 

A topológiai adatmodell ezen természetéből fakadóan rendkívül hatékony keresési lehetőségeket biztosít 

nemcsak a fejlesztőknek, hanem a felhasználóknak is. 

 
4.13. ábra. Topológiai keresés (touch the bondary of) 

Az ábrán a Fejér megyével szomszédos megyék kiszelektálása látható. 

3. 4.3 Transzformációk 

A digitalizált állományok gyakran a térképlap helyi koordináta-rendszerében vannak, ezért méretarányukat a 

helyi, rajzi rendszerből országos rendszerbe kell transzformálni (lásd a következő ábra a) és d esetét). 

Ugyancsak gyakori a térképlapok egyenlőtlen torzulásainak kiküszöbölésére szolgáló ún. gumilepedő 

(rubersheeting) transzformáció (lásd b)). Valamennyi fedvénynek azonos vetületi rendszerben kell lennie. A 

hazai térinformatikai adatbázisok hivatalos vetületi rendszere az EOV, de több szervezet a nemzetközi vagy 

egyéb előírások miatt ettől eltérő vetületi rendszert használ. Fontos tehát az átszámítások elvégzése. 

Ebben a fejezetben a transzformáció fogalmát kiterjesztjük, és a geometriainál tágabb értelemben használjuk. 

3.1. 4.3.1 Vonalak generalizálása 

Az adatgyűjtés során keletkező vonalszerű objektumok pontsűrűsége gyakran túlságosan nagy. Például a 

szintvonalak digitalizálásakor túl sűrűn veszünk fel pontokat, ami a magassági interpoláció hibáihoz vezethet 

(lásd 6. modul - TIN). Ezért algoritmusokat dolgoztak ki a pontok ritkítására. 

Az ArcGIS két módszert alkalmaz, ezek egyike a kevésbé jellemző pontok kiválasztásán alapul (point remove). 

Ezt az algoritmust David Douglas and Thomas Peucker dolgozta ki 1973-ban. Ennek azóta több módosított 

változata született. 
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4.14. ábra. A vonalak generalizálásának két módszere (Forrás: ESRI) 

 
4.15. ábra. A Douglas – Peucker algoritmus elve (Forrás: ESRI) 

A másik algoritmus Zeshen Wang nevéhez fűződik. Ez a vonalakra sávokat illeszt, vizsgálja ezek tulajdonságait, 

és a tolerancián belüli pontokat elhagyja (bend simplify). 

3.2. 4.3.2 Szelvények egyesítése - MERGE 

A szelvények egyesítése műveletre (MERGE) főképpen akkor van szükség, amikor a térképszelvények 

digitalizálása után a szelvényeket tartalmazó fedvényeket egy egységes adatbázisba akarjuk fűzni. 

Ez látszólag egyszerű feladat, de aprólékos munkát jelent, amíg a szomszédos szelvények azonos objektumait 

sikerül valóban egyesíteni, és a szelvényhatárokat eltüntetni. 

 
4.16. ábra. Szintvonalak ellentmondásai a szomszédos térképszelvények határán 

3.3. 4.3.3 Részekre bontás - SPLIT 

A fedvény részekre bontható egy másik fedvény helyzeti adatai alapján (SPLIT). A parancs csak az ArcInfo 

installálásával érhető el. 
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4.17. ábra. A SPLIT művelet elve (Forrás: ESRI) 

Ezt a funkciót használjuk például egy országos adatbázis megyénkénti vagy szelvényhatáros bontására. 

3.4. 4.3.4 Poligonok egyesítése - DISSOLVE 

A felesleges határvonalak egyrészt az adatbázis méretét feleslegesen terhelik, másrészt a megjelenítés során 

zavaróak. A GIS szoftverek általában lehetővé teszik, hogy mindazon vonalakat kitörölje a gép, amelyek a 

felhasználó számára feleslegesek. Például egy 2,5 m-es alapszintközű szintvonalrajzból csak a 10 m-es 

főszintvonalakat hagyjuk meg, és töröljük az összes többit; vagy egy földhasználati térképről átosztályozás után 

töröljük ki azokat a vonalakat, amelyek két oldalán azonosnak minősített területek találhatók, pl. a későbbiekben 

nem kívánunk különbséget tenni rét és legelő között (mindkettő füves terület). Az utóbbi esetben (poligonok 

esetén) természetesen a leíró adattáblában is átvezetődnek a változások. 

Az említett mintafeladatban a talajadatokat tartalmazó adatszintre egy „DISSOLVE‖ parancsot kiadva egy 

egyszerűsített (vízzáró / nem vízzáró) adatszint hozható létre. Az eredmény a következő ábrán látható. 

 
4.18. ábra. Felesleges határvonalak törlése (dissolve) 

3.5. 4.3.5 Változások átvezetése – UPDATE és APPEND 

Az adatbázis „élőn tartása‖ elengedhetetlen napi feladat. Ennek megkönnyítésére itt két megoldást ismertetünk. 

Az UPDATE parancs felülírja egy létező fedvény tartalmát egy azt átfedő új fedvénnyel. Ehhez kapcsolódó 

példánk a megvalósulási térkép tartalmának beillesztése egy országos rendszerbe. 

 
4.19. ábra. Az UPDATE parancs elve (Forrás: ESRI, csak az ArcInfo ismeri) 

Az APPEND parancs segítségével egy létező adatszinthez fűzhetünk további adatokat, pontokat, vonalakat, 

poligonokat vagy raszteres állományokat. Példaként említjük a csapatmunkában végzett, folyamatos 

munkavégzés során naponta előálló új adatok hozzáfűzését az egyre gyarapodó központi adatszinthez. 

3.6. 4.3.6 Raszter-vektor és vektor-raszter átalakítás 
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A raszter-vektor átalakítás gyakori művelet a térinformatikában, legtöbbször a távérzékelési adatok adatbázisba 

integrálásakor alkalmazzuk, mint az alábbi példa is mutatja. A példából jól látszik, hogy ez a művelet jelentős 

adatvesztéssel társul. Viszont a dolog másik oldalát tekintve, az eredmény könnyebben áttekinthető, 

értelmezhető és elemezhető. 

 
4.20. ábra. Űrfelvétel interpretáció: raszter-vektor konverzió (Forrás: GISIG) 

A raszter-raszter konverziónál a cellaméret csökkentésével fontos részleteket veszíthetünk, ezért gondosan kell 

megválasztani az új rács méretét. 

 
4.21. ábra. Raszter-raszter konverzió 

A raszter-vektor konverzió során a képpontokhoz vektoros objektumokat rendelünk. A következő ábrán a 

raszteres poligonok határvonalát szerkesztettük meg. 
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4.22. ábra. Raszter-vektor konverzió 

3.7. 4.3.7 Táblázatok összekapcsolása - JOIN 

A leíró adatok táblázatának rekordjai kapcsolóelemek révén kapcsolódnak a helyzeti adatokhoz. Például az 

ingatlan-nyilvántartási adatok a helyrajzi számok révén kapcsolódnak a birtokhatárok helyzeti adataihoz. Ha 

ebben a táblában esetleg további kapcsolók szerepelnek, akkor ezzel, további adatbázisokkal is 

összekapcsolható a földhivatali adatbázis. Ha a személyi azonosító szerepelne az ingatlan-nyilvántartási adatok 

között, akkor elérhető lenne a munkahely adatbázisa, ahol az adószám mint további kapcsolóelem is elérhető, a 

bérszámfejtésből a TAJ-szám stb. 

 
4.23. ábra. Adatbázisok és kapcsoló elemek 

A földhasználati kategóriák (land use) adatszint kódjai alapján egy kódtábla (look-up table) segítségével minden 

poligon leíró adatai között megjeleníthető a kategória neve is az „Add join‖ parancs kiadásával. Az 

összekapcsolás ideiglenes, a kapcsolat megszüntetésére a „Remove join‖ szolgál. 

3.8. 4.3.8 Átosztályozás 

Az átosztályozáskor az érthetőség, az adatok könnyebb áttekinthetősége, az objektumokat jellemző 

tulajdonságok kiemelése érdekében illetve adott előírások, szabványok alapján a leíró adatokat új osztályba 

soroljuk. Például hazánkban öt lejtőkategóriát különböztetnek meg. Előfordulhat, hogy a kategóriák számát 

csökkenteni kell, hogy a döntéshozó áttekinthetőbb képet kapjon. A következő ábrán egy lejtésviszonyokat 

tartalmazó adatbázis poligonjainak átosztályozása látható. A világos foltokon a lejtés kisebb, mint 12%, a sötét 

foltokon ennél nagyobb. Természetesen a felesleges határvonalak a DISSOLVE paranccsal eltüntethetők. 
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4.24. ábra. Sík és meredek területek 

4. 4.4 Alapműveletek 

4.1. 4.4.1 Relációs és logikai műveletek 

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

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: 
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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. 

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. 

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

állítás igaz (Forrás: UNIGIS) 

4.2. 4.4.2 Aritmetikai műveletek 

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

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

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

mérési skálái összhangban legyenek. 

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 Equation) néven 

közismert Általános 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 a lejtőhosszból, 

• S a lejtésből, 

• C a felszínborításból és a vetésforgóból, 

• P a talajművelésből származtatható tényező. 

Ha egy raszteres modellben minden cellára, az említett hat tényezőt összeszorozzuk, megkapjuk az eróziós 

térképet. 

A következő két ábrán a Wischmayer-Smith féle USLE képlet megoldásának két adatszintje illetve 

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

decision making) 

 
4.27. 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) 

4.3. 4.4.3 Geometriai műveletek 

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 

topológia szabályait alkalmazzuk. Ezekre a következőkben visszatérünk. 
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4.28. ábra. Az ArcGIS leíró adattábla számológépe (Field Calculator) kiszámítja az euklideszi geometrián 

alapuló területet, kerületet és a centroidot 

A raszteres modellekben az euklideszi távolság helyébe leggyakrabban a Manhattan-távolság (bástyatávolság) 

lép. Ezt a következő ábra szemlélteti. 

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

nyomán) 

4.4. 4.4.4 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. 

4.4.1. 4.4.4.1 Vektoros fedvény 

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

„Statistics‖ menüpontra kattintva. 
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4.30. ábra. Leíró adattábla oszlopainak elemzése 

A jól ismert MEGYE fedvénynek a területet tartalmazó (AREA) oszlopáról a következő eredmény jelenik meg. 

 
4.31. ábra. A megyék területének statisztikai jellemzése (darabszám, min., max, összeg, átlag, szórás, 

gyakorisági ábra) 

4.4.2. 4.4.4.2 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, 
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• SUM  — a cellák értékének összege, 

• VARIETY  — a cellák értékére az egyedi előfordulások száma. 

 
4.32. 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. 

5. 4.5 Közelségi műveletek 

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. 

5.1. 4.5.1 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! 

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

5.2. 4.5.2 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. Vegyünk egy egyszerű példát! Legyen a feladat egy környezeti 

hatástanulmányhoz az állattartó telepek távolságának meghatározása a vízfolyásoktól. 
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4.34. 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 

5.3. 4.5.3 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. 

 
4.35. 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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4.36. 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 a 

„Domborzatmodellezés‖ modulban részletesen beszélünk majd. 

5.4. 4.5.4 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. 

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

 
4.38. 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. 

Poligonhoz történő övezet-generálás esetén külső és belső övezetet is megkülönböztetünk. 
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4.39. 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). 

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

5.5. 4.5.5 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. 

 
4.41. ábra. A raszteres övezet szerkesztésének két módszere: királynő és bástya (Forrás: UBC) 

A raszteres övezetszerkesztés jól hasznosítható akkor, ha a vektorosnál árnyaltabb vizsgálatra törekszünk. 
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4.42. ábra. A vektoros „Boole‖ kép helyett a raszteres övezet árnyaltabb eredményt ad 

6. 4.6 Átlapolás 

Az átlapolás (overlay) 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 az adatforrás és minőség, a méretarány és felbontás, a vetület, az adatmodell és a koordináta 

rendszer szerint. 

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

azonosítás (identify). 

6.1. 4.6.1 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 

 
4.43. 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. A 

két adatszint egyesítése révén a településekhez hozzárendelődik a megye neve. 
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6.2. 4.6.2 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 meg. 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. 

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

6.3. 4.6.3 Kizáró vagy - Symmetrical Difference 

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

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

6.4. 4.6.4 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. 
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4.46. 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). 

 
4.47. ábra. Az „azonosítás‖ művelet megadja, hogy a vonalszakasz melyik poligonra esik 

6.5. 4.6.5 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. 

 
4.48. ábra. Poligonforgácsok a megyehatárokon 

A forgácspoligonok képződésének megelőzése az adatbázis építésének tervezésében, előkészítésben fontos 

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

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

6.6. 4.6.6 Kivágás – CLIP 

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. 

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

 
4.52. ábra. A CLIP művelet elve (Forrás: ESRI) 

 
4.53. ábra. A CLIP művelettel kivágtuk földhasználati fedvénynek a burkolt utakhoz közel eső területeit 

6.7. 4.6.7 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.). 

 
4.54. ábra. Az ERASE művelet elve (Forrás: ESRI) 
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4.55. ábra. A földhasználati térképről a vízfolyáshoz közeli terület kitörlése (ERASE) 

6.8. 4.6.8 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. 

 
4.56. 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. 

7. 4.7 Összefoglalás 

A jelen modul célja a térbeli adatkezelési, lekérdezési műveletek és a térinformatikai alapműveletek áttekintése 

és alkalmazásának bemutatása volt. Foglalkoztunk helyzeti adatok alapján történő lekérdezésekkel, pontbeli 

jellemzők meghatározásával, lekérdezési tartományok megadásával, a képernyőn való mérés problémáival, a 

vizuális interpretációval, az adatszintek tulajdonságainak vizsgálatával. Szó esett a leíró adatok alapján történő 

lekérdezésekről, a topológiai keresésről, és az adatbázis transzformációkról: mint például vonalak 

generalizálása, poligonok egyesítése, változások átvezetése, vektor-raszter és raszter-vektor átalakítás, leíró 

adattáblák összekapcsolása, átosztályozás. Ezután áttekintettük a térinformatika alapműveleteit, a relációs és 

logikai műveleteket, az aritmetikai, logikai, és matematikai statisztikai műveleteket, példákkal illusztráltuk a 

közelség vizsgálatára szolgáló műveleteket, mint például a Thiessen poligonok képzése vagy övezetek 

szerkesztése, végül megvizsgáltuk a fedvények átlapolásának műveleteit, valamint az alkalmazásuk gyakorlati 

problémáit. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes: 

• meghatározni a térbeli adatbázis kezelésének feladatait, a térinformatika alapműveleteinek lényegét, 
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• elmondani, mire használhatók az egyes műveletek, 

• megvitatni a térbeli adatbázis kezelésének módszereit, és az adatbázisban rejlő információk kinyerésének 

műveleteit, 

• orientációt adni a lehetséges gyakorlati problémák kezelésére. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a helyzeti adatok alapján történő lekérdezés alapeseteit! 

2. Ismertesse példákon az „intersect‖ reláció működését! 

3. Mire kell ügyelni a képernyőn való méréskor? 

4. Adjon 3 példát a vizuális interpretációra! 

5. Milyen főbb adatokat és lehetőségeket tartalmaz a „Layer properties‖ menüpont? 

6. Milyen főbb statisztikai mutatókat használhatunk az osztályozáshoz? 

7. Ismertesse a leíró adatok alapján történő lekérdezést! 

8. Ismertesse a gyakorisági ábra lényegét és alkalmazhatóságát! 

9. Hogyan generalizálhatók a vonalak? 

10. Ismertesse a „merge‖, a „split‖ és a „dissolve‖ parancsok működését! 

11. Ismertesse a „merge‖ és a „split‖ parancsok működését! 

12. Ismertesse az „update‖ és az „append‖ parancsok működését! 

13. Ismertesse a raszter-vektor és a vektor-raszter konverzió lehetőségeit! 

14. Ismertesse a táblázatok összekapcsolásának működését! 

15. Mutassa be az átosztályozás műveletét! 

16. Ismertesse a relációs műveletek alapján történő leválogatás műveleteit! 

17. Adjon példákat a fedvények között végezhető aritmetikai műveletekre! 

18. Ismertesse a geometriai műveleteket! 

19. Ismertesse a diszkrét geometriai műveleteket! 

20. Ismertesse a matematikai statisztikai alapműveleteket! 

21. Milyen módszerekkel számítható fedvények közötti objektumok távolsága? 

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

23. Ismertesse a vektoros övezetek szerkesztésének műveletét! 

24. Ismertesse a raszteres övezetek szerkesztésének műveletét! 

25. Ismertesse a fedvények egyesítésének (unio) műveletét! 

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

használatukra! 

27. Mi és mire használható az azonosítás (identity) művelet? 
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28. Mi a forgácspoligon? Miért keletkezik? Hogyan kezelhető? 

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

30. Mi a CLIP és az ERASE művelet? 
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