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A tananyag első két fejezetében megismerkedünk az adatkezelés alapfogalmaival, az 

adatbázisok típusaival és azok alapelemeivel. Részletesen tárgyaljuk a relációs adatbázisban 

leggyakrabban használt műveleteket és az adatbázis normalizálás lépéseit. 

 

1 ADATBÁZIS ÉS ADATBÁZIS-KEZELŐK FOGALMA, SZEREPE ÉS CÉLJA 

1.1 Alapfogalmak 

Elsőként fontos különbséget tenni az adat és információ fogalma között az alábbi definíciókat 

felhasználva. 

 

Adat: 

 

Az adat olyan tény, ismert dolog, melyből következtetések vezethetők le (Márkus B. 2010). 

 

Információ: 

 

Az információ valamilyen cél érdekében értelmezett, feldolgozott, az adott helyzetben a 

felhasználó számára aktuális, tematikus adat (Márkus B. 2010). 

 

Adattípusok: 

 

Adataink több kategóriába sorolhatók, kezdve az egyszerűbb, elemi típusoktól az összetettebb 

formációkig (Katona E. 2013): 

 

 Egyszerű adat: szám, string, dátum, logikai érték. 

 Összetett adat: egyszerű adatokból képezhető. 

– halmaz: egynemű elemek halmaza. Példa: egy egyetem karai 

– lista: egynemű elemek rendezett sorozata. Példa: egy verseny helyezettei 

– struktúra: különféle elemek rendezett sorozata. Példa: lakcím (helység, utca, 

házszám) 

– a fentiek kombinációi. 

 NULL: definiálatlan adat. (ami azonban NEM azonos a nulla értékkel!) 

 

  



 

 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00004ekt 

 
 

 
4 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

Adatbázis (database - DB): 

 

Adatainkat a hatékonyabb felhasználás érdekében logikai adatmodelleken alapuló fizikai 

adatbázisokba szervezzük, melyek kezelésére adatbázis-kezelő rendszereket alkalmazunk. 

Ezekben különböző művelet állnak rendelkezésünkre, melyeket megfelelő utasításkészlettel 

érhetünk el. 

 

Az adatbázis adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok együttese. Az adatmodell fizikai 

megvalósítása. Rendszerezett adatok valamely logikai séma (adatmodell) alapján történő 

tárolása olyan formában, hogy lehetővé tegye az adatok időszerűsítését, és egyszerű 

visszakeresését. 

 

Adatbázis-kezelő rendszer (Database Management System - DBMS): 

 

A DBMS adatbázis vagy adatbázisok üzemeltetését biztosító rendszer, mely hagyományos 

adatbázis esetén a kezelőszemélyzet intelligenciájának része, elektronikus adatbázisok esetén 

pedig valamilyen szoftver. Lehetővé teszi adatbázisok létrehozását, karbantartását, az adatok 

kezelését, és a releváns információ visszakeresését (Siki Z. 1995). 

 

Fő feladatai (Katona E. 2013): 

 

 adatstruktúra (adatbázisséma) definiálása, 

 adatok aktualizálása (új felvétel, törlés, módosítás), 

 lekérdezési lehetőségek, 

 fejlesztő környezet biztosítása célalkalmazások létrehozásához. 

 

Az adatbázis-kezelési funkciók 3 nagy csoportba oszthatók: 

 

DDL - Data Definition Language (Adatdefiniáló nyelv): 

Az adatbázis struktúrájának (adattáblák) létrehozása, változtatása, köztük lévő kapcsolatok a 

definiálás (pl. CREATE DATABASE/TABLE/VIEW/INDEX, DROP DATABASE/TABLE/VIEW/INDEX). 

 

DML / DQL - Data Manipulation / Query Language (Adatkezelő és lekérdező nyelv): 

Az adatok karbantartása, aktualizálása (új adat felvitele, adat módosítása, törlése), 

visszakeresése (keresés, válogatás, rendezés), jelentések készítése (pl. INSERT INTO, UPDATE, 

DELETE FROM, SELECT FROM). 

 

DCL - Data Control Language (Adatfelügyelő 

nyelv): 

Az adatvédelem, az adatbiztonság és az 

adatintegritás biztosítása. Hozzáférési jogok 
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szabályozása, konkurens hozzáférés biztosítása, az adatbázis időszakos mentése, a tranzakciók 

naplózása, hogy az adatbázis helyreállítható legyen (pl. GRANT, COMMIT). 

 

A DBMS-ek előnyei a fájlkezelő rendszerekkel szemben az alábbi néhány pontban foglalhatók 

össze: 

 

 redundancia-mentesség (adatelérés és frissítés gyorsítása) ← normalizálással elérhető 

 adatintegritás megőrzése (hitelesség, megbízhatóság, pontosság, időszerűség, 

ellentmondás-mentesség) 

 a program és adat függetlensége 

 

Rekord: 

 

Az adatbázis alapvető adategysége. Általában struktúra felépítésű. 

 

1.2 Adatbázis-séma, adatbázis modellek 

 

Adatbázisséma: 

 

Az adatbázis struktúrájának leírása, amely különféle logikai adatmodellek alapján szerveződhet. 

 

Az alábbiakban áttekintjük az adatmodellek típusait (Katona E. 2013): 

 

Hierarchikus adatmodell: 

 

A rekordok fastruktúra-szerű hierarchiába rendezettek. A feldolgozás fabejáró és egyéb 

fastruktúra kezelő algoritmusok segítségével történik. A hierarchikus modellnek ma már csak 

történeti jelentősége van. 

 

Hálós adatmodell: 

 

A rekordok pointerekkel kapcsolódnak egymáshoz. A pointerek ciklikusan körbefutnak egy 

összetartozó rekordcsoporton, egy ilyen csoportot setnek neveznek. Egy set mindig egy "szülő" 

és több "gyermek" rekordot tartalmaz. A hálós modell ma már szintén csak történeti 

jelentőséggel bír. 

 

Relációs adatmodell: 

 

Az adatok kétdimenziós táblákban 

tárolódnak, a rekordok közötti kapcsolatot 
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pointerek helyett szintén táblázatok valósítják meg. A relációs modellre épülő 

adatbáziskezelőket RDBMS-nek (Relational DBMS) nevezzük. Szabványos leíró/lekérdező 

nyelvük az SQL. A relációs modell jelenleg a legszélesebb körben használatos. 

 

Objektumorientált adatmodell: 

 

Az objektumorientált programozási nyelvek eszközrendszerével definiálja az adatbázis 

struktúráját. Ezek a rendszerek a gyakorlatban nem terjedtek el.  

 

Objektum-relációs adatmodell: 

 

A relációs modell bővítése objektumorientált lehetőségekkel. Széles körben használatosak. 

 

 

Az adatmodellek az alábbi elemekből épülnek fel (Katona E. 2013): 

 

Egyed (entitás): 

 

Egy, a valós világban létező dolog, amit tulajdonságokkal akarunk leírni 

 

Tulajdonság (attribútum): 

 

Az egyed egy jellemzője, melyek halmaza - általában - egyértelműen meghatározza az egyedet. 

 

Kulcs: 

 

Egy egyed attribútumainak az a minimális részhalmaza, amely egyértelműen meghatározza az 

egyedet. 

 

Adatkapcsolat (reláció): 

 

Egyedek és tulajdonságaik közötti viszony, amely többféle típusba sorolható (Katona E. 2013): 

 

 1:1 kapcsolat (egy-az-egyhez kapcsolat) - minden E-egyedhez csak legfeljebb egy F-egyed 

tartozhat, és fordítva 

 1:N kapcsolat (egy-a-sokhoz kapcsolat) - egy E-egyedhez több F-egyed tartozhat, de ez 

fordítva nem igaz, vagyis egy F-egyedhez 

csak legfeljebb egy E-egyed tartozhat 

 N:M kapcsolat (sok-a-sokhoz kapcsolat) - 

mindkét fajta egyedhez tetszőleges 

számú másik fajta egyed tartozhat 
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Egyed-kapcsolat (EK) modell: 

 

Egy adatbázis struktúrájának grafikus ábrázolása diagram segítségével, ahol az egyedeket 

téglalappal, a tulajdonságokat elipszissel, a kapcsolatokat pedig rombusszal jelöljük. 

 

Lássunk néhány speciálisabb fogalmat, melyeknek a későbbiekben még szerepe lesz: 

 

Összetett attribútum: 

 

Maga is attribútumokkal rendelkezik, tkp. struktúra 

 

Többértékű attribútum: 

 

Aktuális értéke halmaz vagy lista 

 

Gyenge entitás: 

 

Az attribútumai nem határozzák meg egyértelműen, csak a kapcsolatai révén lesz 

meghatározott. 

 

Meghatározó kapcsolat: 

 

Gyenge entitást határoz meg 

 

Specializáló kapcsolat: 

 

Valamely általános egyed és annak bizonyos altípusai közötti viszonyt definiáló kapcsolat 
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2 RELÁCIÓS ADATBÁZISOK 

2.1 Alapfogalmak 

 

A relációs adatmodell (Codd, 1970) az egyedeket, tulajdonságokat és kapcsolatokat egyaránt 

táblázatok (relációk) segítségével adja meg. Az adattábla sorokból és oszlopokból áll. Egy sorát 

rekordnak nevezzük, amely annyi mezőből áll, ahány oszlopa van a táblának. 

 

A relációs modell előnyei a következők (Siki Z. 1995): 

 

 A relációs adatszerkezet egyszerűen értelmezhető a felhasználók és az alkalmazás készítők 

számára is, így ez lehet közöttük a kommunikáció eszköze. 

 A logikai adatmodell relációi egy relációs adatbázis-kezelő rendszerbe módosítások nélkül 

átvihetők. 

 A relációs modellben az adatbázis-tervezés a normál formák bevezetésével egzakt módon 

elvégezhető. 

 

A reláció tehát nem más, mint egy táblázat, a táblázat soraiban tárolt adatokkal együtt. Az egyes 

relációkat egyedi névvel látjuk el. A relációk oszlopai adott reláción belül egyedi névvel rendelkeznek. 

A reláció soraiban tároljuk a logikailag összetartozó, egy-egy egyedet leíró adatokat (attribútumokat). 

Egy sor és oszlop metszésében található táblázat elemet mezőnek nevezzük, a mezők tartalmazzák az 

adatokat. A mezőkben oszloponként különböző típusú (numerikus, szöveges stb.) mennyiségek 

tárolhatók. 

2.2 Kulcsok 

 

A reláció kulcs a reláció egy sorát azonosítja egyértelműen. A reláció - definíció szerint - nem 

tartalmazhat két azonos sort, ezért minden relációban létezik kulcs. A reláció kulcsnak a következő 

feltételeket kell teljesítenie (Siki Z. 1995): 

 

 az attribútumok egy olyan csoportja, melyek csak egy sort azonosítanak (egyértelműség) 

 a kulcsban szereplő attribútumok egyetlen részhalmaza sem alkot kulcsot 

 a kulcsban szereplő attribútumok értéke nem lehet definiálatlan (NULL). 

 

Szuperkulcsnak nevezünk egy 

attribútumhalmazt, ha egyértelműen azonosítja a 

tábla sorait. A teljes attribútumhalmaz mindig 

szuperkulcs, hiszen definíció szerint a tábla minden 
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sora különböző. Ha a szuperkulcs egyetlen attribútumból áll, akkor egyszerű, egyébként összetett 

kulcsról beszélünk. 

 

Ha egy relációsémának több kulcsa is van, egyet kiválasztunk közülük, ez lesz az elsődleges kulcs, 

melyet az azt alkotó attribútumok aláhúzásával szokás jelölni. 

 

Pl. a {személyiszám} egyszerű kulcs 

a DOLGOZÓ {személyiszám, név, fizetés} relációban, 

 

A sémához tartozó táblában nem lehet két azonos kulcsú sor. 

 

Egy relációséma attribútumainak valamely részhalmaza külső kulcs (foreign key), ha egy másik 

séma elsődleges kulcsára hivatkozik. A külső kulcsot dőlt betűvel szokás jelölni. 

 

A {személyiszám} külső kulcs is a DOLGOZÓ relációban, amely 

a SZEMÉLYIADATOK {személyiszám, szülidő, szülhely, anyjaneve} reláció elsődleges kulcsára 

hivatkozik. 

2.3 Indexek 

 

Az index olyan kiegészítő adatstruktúra, amelyet egy-egy táblához lehet generálni a keresések 

és a rendezési műveletek meggyorsítására. Az indexet a tábla attribútumainak valamely 

részhalmazához generáljuk, amit így indexkulcsnak nevezzük. Az indexet is táblaként lehet elképzelni, 

amelynek első oszlopa az indexkulcsot, a második a megfelelő rekord fizikai sorszámát tartalmazza. 

Index létrehozása viszonylag lassú, hiszen ekkor végig kell menni a teljes táblán. Egy táblához egyszerre 

több index is létrehozható. A rekordokat különböző indexek alapján rendezhetjük a képernyőn, de a 

rekordok fizikai sorrendje mindvégig változatlan marad. 

2.4 Relációs műveletek 

 

Az adatbázis lekérdezések matematikai alapját relációs algebrai műveletek képezik, melyekben 

az adattáblát sorok halmazaként értelmezzük. A legfontosabb kapcsolódó műveleteket az alábbiakban 

foglaljuk össze vázlatosan (Katona E., 2013.) 

 

Halmazműveletek 

 

Unió: két kompatibilis tábla egyesítését (unio) a 

táblák egymás után írásával és az ismétlődő sorok 

kiszűrésével végezzük el. Jelölés: T = T1 U T2 
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Metszés: két kompatibilis tábla metszete (intersection) csak azokat a sorokat tartalmazza, melyek 

mindkét táblában megtalálhatóak. Jelölés: T = T1 ∩ T2. 

 

Különbség: A T1 és T2 kompatibilis táblák halmazelméleti különbsége azokat a sorokat tartalmazza, 

amelyek T1-ben szerepelnek, de T2-ben nem. Jelölés: T = T1 – T2. 

 

Redukciós műveletek 

 

Projekció: Adott oszlopok kiválasztását jelenti a táblából. Az új tábla sémája a megfelelő attribútumok 

kiválasztásával adódik. Ha az attribútumlista nem tartalmazza a kulcsot, akkor a rekordok száma 

csökkenhet. Jelölése: πattribútumlista(tábla) 

 

Szelekció: Adott feltételnek eleget tevő sorok kiválasztását jelenti a táblából. A feltétel általában 

attribútumokból és konstansokból felépülő logikai kifejezés. Az eredménytábla sémája megegyezik 

(vagy kompatibilis) az eredetivel. Jelölés: σfeltétel(tábla) 

 

Kombinációs műveletek 

 

Descartes-szorzat: Tetszőleges T1 és T2 táblák Descartes-szorzatát úgy kapjuk, hogy T1 minden sorát 

párosítjuk T2 minden sorával. Ha T1 és T2 sorainak száma r1 ill. r2, oszlopainak száma c1 és c2, akkor a T 

táblában r1*r2 sor és c1+c2 oszlop van. A gyakorlatban nem alkalmazzák, hiszen az adathalmaz 

redundanciáját növeli. Jelölés: T = T1 x T2 

 

Természetes összekapcsolás (Natural join): Két tábla Descartes-szorzatából kiválasztjuk azokat a 

sorokat, amelyek az R1.X és R2.X attribútumokon megegyeznek (ahol X ált. külső kulcs / kulcs), majd a 

projekcióval a duplán szereplő X-beli attribútumokat csak egy példányban tartjuk meg. 

 

T = πA U B(σR1.X=R2.X(T1 x T2) ) 

 

ahol 

A és B attribútumhalmazok, 

R1(A) és R2(B) felettük értelmezett sémák 

és X = A ∩ B nem üres 

 

Jelölés: T = T1 * T2 

 

Külső összekapcsolás (Outer join): A természetes 

összekapcsolás eredmény táblájában nem 

feltétlenül szerepel a kapcsolt táblák nem minden 

sora. A nem párosítható sorokat lógó sornak 

nevezzük. Külső összekapcsolással az összekapcsolt 
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két tábla egyikénél vagy mindkettőnél valamennyi rekord megőrzése garantálható a (+) jelölés alapján. 

 

 Bal oldali külső összekapcsolás: T1 (+)* T2 

 Jobb oldali külső összekapcsolás: T1 *(+) T2 

 Teljes külső összekapcsolás:  T1 (+)*(+) T2 

 

Ebben az esetben projekcióval már visszakaphatók az eredeti (T1 és/vagy T2) táblák. 

 

Theta-összekapcsolás (Theta-join): A táblák Descartes-szorzatából tetszőleges feltétel szerint 

választunk ki sorokat 

T = σfeltétel(T1 x T2). 

Jelölése: T = T1 * feltétel T2 

2.5 Normalizálás 

 

A redundancia fogalma: 

 

Redundanciáról akkor beszélünk, ha valamely tényt vagy a többi adatból levezethető 

mennyiséget ismételten (többszörösen) tároljuk az adatbázisban. A redundancia, a szükségtelen tároló 

terület lefoglalása mellett, komplikált adatbázis frissítési és karbantartási műveletekhez vezet, melyek 

könnyen az adatbázis inkonzisztenciáját okozhatják. Egy adatbázis akkor inkonzisztens, ha egymásnak 

ellentmondó tényeket tartalmaz. A redundanciát meg kell különböztetni az értékek duplikált 

(többszörös) tárolásától. A duplikált adattárolásra szükségünk lehet a relációkban, míg a redundanciát 

el kell kerülni. A redundancia fordul elő akkor is, ha levezett vagy levezethető mennyiségeket tárolunk 

a relációkban (Siki Z. 1995). 

 

A relációsémák formális vizsgálata során a redundanciákat detektáljuk és lehetővé tesszük a 

séma optimalizálását (normalizálás). 

 

Funkcionális függőség 

 

Adatok között akkor áll fenn funkcionális kapcsolat, ha egy vagy több adat konkrét értékéből 

más adatok egyértelműen következnek. A funkcionális függőség bal oldalát a függőség 

meghatározójának nevezzük. A funkcionális függőség bal és jobb oldalán is állhat több attribútum. 

Előbbi esetben ezek együttesen határozzák meg a jobb oldalon szereplő attribútum(ok) értékét. A 

funkcionális függőségek speciális esete a teljes 

funkcionális függőség, amikor meghatározó oldalon 

nincsen felesleges attribútum (Siki Z. 1995). 

 

 P → Q függést triviálisnak nevezzük, ha Q ⊆ 

P, ellenkező esetben nem triviális. 
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 P → Q függést teljesen nemtriviálisnak nevezzük, ha Q ∩ P = 0. 

 

ahol 

P és Q az {A1,...,An} attribútumhalmaz részhalmazai az R(A1,...,An) relációsémában. 

 

A gyakorlatban általában teljesen nemtriviális függőségeket adunk meg. 

 

Egy R relációséma így az attribútumok (A) és az azokon definiált funkcionális függőségek (F) 

halmazának segítségével is definiálható. R = (A,F) 

 

Az adatok között fennálló kapcsolatok közül nem mindegyik fejezhető ki a funkcionális függőség 

segítségével, mert egyik irányban sincs egyértelmű függőség. Többértékű függőség esetén az egyik 

attribútumhoz egy másik attribútum csoportja, halmaza kapcsolódik. Általános szabály, hogy először 

az összes funkcionális függőséget írjuk fel, majd a hiányzó kapcsolatok leírására használjuk csak a 

többértékű függőséget (Siki Z. 1995). 

 

A redundancia megszüntetése ún. normálformák segítségével történik. Ezek képzése során 

tulajdonképpen olyan relációk felírása a cél, amelyekben csak a reláció kulcsra vonatkozó tényeket 

tárolunk. Öt normál formát különböztetünk meg melyek egymásra épülnek. A tervezés során a 

legmagasabb normál forma elérése a cél. Az első három a funkcionális függőségekben található 

redundanciák, míg a negyedik és ötödik a többértékű függőségekből adódó redundanciák 

megszüntetésére koncentrál (Siki Z. 1995). A következőkben az első 4 normálformáról lesz szó röviden. 

 

A normálformák tárgyalása során szükség lesz az elsődleges és a másodlagos attribútumok 

megkülönböztetésére. Egy attribútumot elsődleges attribútumnak nevezünk, ha szerepel a 

relációséma valamely kulcsában, ellenkező esetben másodlagos attribútum. 

 

1. normálforma (1NF) 

 

Egy relációséma 1NF-ben van, ha az attribútumok értéktartománya csak egyszerű (atomi) 

adatokból áll (nem tartalmaz például listát vagy struktúrát). Az 1NF feltétel teljesülését már a relációs 

modell definíciója tartalmazza. 

 

2. normálforma (2NF) 

 

Egy reláció második normál alakjában nem tartalmazhat tényeket a reláció kulcs egy részére 

vonatkozóan. A második normálforma definíciója 

két feltétellel írható le. 

 

 a reláció első normálformában van 
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 a reláció minden nem elsődleges (másodlagos) attribútuma teljes funkcionális függőségben 

van az összes kulccsal 

 

A fenti megállapítások következménye: 

 

 Ha minden kulcs egy attribútumból áll, akkor a séma 2NF-ben van. 

 Ha a sémában nincs másodlagos attribútum, akkor 2NF-ben van. 

 

A séma akkor nincs 2NF-ben, ha egy kulcs részhalmazától függ (egy vagy több) másodlagos 

attribútum. 

A 2NF-re hozás során a sémát felbontjuk Heath tétele szerint, a normálformát sértő függőség 

mentén. 

 

3. normálforma (3NF) 

 

A második normál formájú relációkban nem lehetnek olyan tények, amelyek a reláció kulcs 

részeihez kapcsolódnak. Azonban ennek ellenére is lehet bennük redundancia, ha olyan tényeket 

tartalmaznak, amelyek a nem elsődleges attribútumokkal állnak kapcsolatban. Ezt a lehetőséget 

szünteti meg a harmadik normál forma. 

 

Egy reláció harmadik normál formában van, ha: 

 

 a reláció 2NF-ban van. 

 a reláció nem tartalmaz funkcionális függőséget a nem elsődleges attribútumok között. 

 

Boyce/Codd normál forma (BCNF) 

 

A normál formák tárgyalása során eddig olyan relációkra mutattunk példákat, melyeknek csak egy 

reláció kulcsa van. A normál formák definíciója természetesen alkalmazható a több kulccsal rendelkező 

relációkra is. Ebben az esetben minden attribútum, mely valamely kulcsnak a része, elsődleges 

attribútum, de ez az attribútum függhet egy másik, ezt nem tartalmazó kulcs részétől. Ha ez a helyzet 

fennáll, redundanciát tartalmaz a reláció. Ennek a felismerése vezetett a harmadik normál forma egy 

szigorúbb definíciójához, a Boyce/Codd normál formához, melynek feltétele: 

 

 a reláció harmadik normál formában van 

 minden elsődleges attribútum teljes funkcionális függőségben van azokkal a kulcsokkal, 

melyeknek nem része 
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4. normálforma (4NF) 

 

A 4. és 5. normálforma a többértékű függőségekből adódó redundancia kiszűrését szolgálja. Egy 

reláció 4. normálformában van, ha: 

 

 harmadik normál formában van és 

 egy X->>Y többértékű függőséget tartalmazó relációban csak az X és Y-ban megtalálható 

attribútumokat tartalmazza. 

 

Összefoglalva, az 1NF-re hozás a relációs modellnél kötelező. A további normálformák egyre 

szigorúbb feltételeket írnak elő (2NF <= 3NF <= BCNF <= 4NF), amelyek kiküszöbölik a redundanciát és 

az aktualizálási anomáliákat. A normalizálás célszerű, de nem kötelező. A gyakorlatban azt kell 

mérlegelni, hogy a redundancia és az anomáliák mennyire jelentenek veszélyt, indokolt-e azok 

megszüntetésével a táblák számát növelni (Katona E. 2013). 

 

 



 

 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00004ekt 

 
 

 
15 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

3 AZ SQL NYELV ALAPJAI I. - GYAKORLATI PÉLDÁK (ADATTÍPUSOK, ADATDEFINÍCIÓ) 

 

Ebben a fejezetben megismerkedünk az SQL (Structured Query Language) leggyakrabban 

használt utasításával, melyek az adatdefiníciós (DDL), az adatmanipulációs és lekérdező (DML és DQL) 

valamint vezérlő (DCL) csoportokba oszthatók. 

 

Az SQL a relációs adatbáziskezelők szabványosított nyelve, melyet az IBM dolgozott ki DB2 

relációs adatbázis-kezelőjéhez. Különböző operációs rendszereken és adatbázis-kezelőkben is 

használható, így biztosítva az interoperabilitást. Utasításai önállóan és más programnyelvekbe (pl. C, 

Pascal) ágyazva is futtathatók. 

 

A nyelv szintaxisának néhány alapszabálya (Katona E. 2013.): 

 

 kisbetű és nagybetű egyenértékű 

 utasítások ; -vel zárulnak 

 változók nincsenek, csak tábla- és oszlopnevekre lehet hivatkozni tábla.oszlop formában 

 szöveg konstansokat aposztrófok (‘) közé helyezzük, pl. ’Tananyag’ 

 szöveges elemek + vagy || szimbólumokkal fűzhetők össze 

 elérhető relációjelek és logikai műveletek: =, <=, >=, !=, <, >, <> valamint AND, OR, NOT, 

melyek eredménye TRUE, FALSE vagy NULL érték lehet 

 néhány speciális logikai kifejezés: x IS NULL, x BETWEEN a AND b, x IN halmaz, x relációjel IN 

halmaz, x relációjel ANY halmaz, EXIST halmaz, x LIKE minta. Utóbbi esetben a “%” és “_” jel 

a mintában tetszőleges karaktersorozatot, illetve karaktert helyettesít. 

 

A reláció (tábla) név és általában a nevek megadására a következő szabályok érvényesek: 

 

 a névben csak az angol ABC betűi, a számjegyek és az _, #, $ karakterek szerepelhetnek 

 a névnek betűvel kell kezdődnie 

 a neveknek hatáskörükön belül egyedinek kell lennie (például nem lehet egy adatbázisban 

két azonos nevű reláció, egy relációban két azonos nevű attribútum, stb.) 

3.1 Adattípusok 

 

A konkrét adatdefiníciós utasítások előtt 

tekintsük át, milyen adattípusok érhetőek el 

általában (a lista RDBMS-től függően bűvülhet): 
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Adattípus Leírás 

CHARACTER(n) Fix hosszúságú (n) karaktersorozat 

VARCHAR(n) 

CHARACTER VARYING(n) 
Változó (max. n) hosszúságú karaktersorozat 

BINARY(n) Fix hosszúságú (n) bináris string 

BOOLEAN Stores TRUE or FALSE values 

VARBINARY(n) 

BINARY VARYING(n) 
Változó (max. n) hosszúságú bináris string 

INTEGER(p) Max. (p) számjegyű egész szám (nem decimális). 

SMALLINT Max. 5 számjegyű egész szám (nem decimális). 

INTEGER Max. 10 számjegyű egész szám (nem decimális). 

BIGINT Max. 19 számjegyű egész szám (nem decimális). 

DECIMAL(p,s) Max. (p) egész számjegyű, (s) tizedesjeggyel megadott szám 

NUMERIC(p,s) 
Max. (p) egész számjegyű, (s) tizedesjeggyel megadott szám 

(megegyezik a DECIMAL (p,s) típussal) 

FLOAT(p) 
dupla pontosságú valós (lebegőpontos) szám, max. (p) 

mantissza számjeggyel 

REAL 
egyszeres pontosságú valós (lebegőpontos) szám, max. 7 

mantissza számjeggyel 

FLOAT valós (lebegőpontos) szám, max. 16 mantissza számjeggyel 

DOUBLE PRECISION valós (lebegőpontos) szám, max. 16 mantissza számjeggyel 

DATE év, hónap, nap értéket tárol 
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TIME óra, perc, másodperc értéket tárol 

TIMESTAMP év, hónap, nap, óra, perc, másodperc értéket tárol 

INTERVAL 
Egész számokból felépülő mező, amellyel két időbélyeg 

közötti időtartam értékeit kezelhetjük 

ARRAY Megadott hosszúságú, rendezett elemek sorozata 

MULTISET Változó hosszúságú, rendezetlen elemek gyűjteménye 

XML XML adatot tárol 

3.2 Adatdefiníció nyelv (Data Definition Language - DDL) 

3.2.1 CREATE DATABASE 

 

Adatbázis definiálására szolgál. 

 

CREATE DATABASE adatbázis_név; 

3.2.2 CREATE TABLE 

 

Relációk létrehozására szolgál egy adatbázison belül. Szögletes zárójelek [] között az opcionális 

részek szerepelnek. 

 
CREATE TABLE táblanév 

(attr_név adattípus [(szélesség)] [CONSTRAINT megszorítás_név] [oszlop_megszorítás], 

..., 

attr_név adattípus [(szélesség)] [CONSTRAINT megszorítás_név] [oszlop_megszorítás]) 

[,CONSTRAINT megszorítás_név] [tábla_megszorítás]; 

 
Az opcionális oszlop megszorítás (feltétel) a következőket tartalmazhatja: 

 

 NULL: az adat megadása nem kötelező, ez az alapértelmezés 

 NOT NULL: az adat megadása kötelező, azaz nem vihető be olyan sor a relációban, ahol az 

így definiált adat nincs kitöltve. 

 PRIMARY KEY: az oszlop a tábla elsődleges 

kulcsa. 

 UNIQUE: az oszlop a tábla kulcsa. 
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 CHECK(feltétel): csak a megadott feltételt kielégítő értékek kerülhetnek be az oszlopba. 

 [FOREIGN KEY] REFERENCES tábla [(oszlop)]: az oszlop külső kulcs, mely a megadott tábla 

adott oszlopára mutat. 

 

A tábla megszorításban több oszlopra vonatkozó korlátozásokat adhatunk meg: 

 

 PRIMARY KEY(oszlop1[, oszlop2, ...]): az elsődleges kulcsot alkotó oszlopok listája. 

 UNIQUE(oszlop1[, oszlop2, ...]): az együtt kulcsot alkotó oszlopok listája. 

 CHECK(feltétel): csak a megadott feltételt kielégítő sorok kerülhetnek be a táblába. 

 FOREIGN KEY (oszlop1[, oszlop2, ...]) REFERENCES tábla(oszlop1[, oszlop2, ...]):  az oszlopok 

külső kulcsot alkotnak a megadott tábla oszlopaihoz. 

 

A tábla módosításakor (DML) a definiált kulcsfeltételek automatikusan ellenőrzésre kerülnek, 

ami csak indexekkel oldható meg hatékonyan. 

3.2.3 DROP TABLE 

 

Teljes reláció (séma és hozzá tartozó adattábla) törlése. 

 

DROP DATABASE táblanév; 

3.2.4 ALTER TABLE 

 

A reláció bővítése újabb attribútummal, attribútum(ok) módosítása (ADD, MODIFY) és törlése 

(DROP). 

 

ALTER TABLE táblanév 

[ADD (attr_név adattipus [(szélesség)] [oszlop megszorítás], 

..., 

attr_név adattipus [(szélesség)] [oszlop megszorítás]] 

[MODIFY (attr_név adattipus (új_szélesség) [NOT NULL], 

..., 

(attr_név adattipus (új_szélesség) [NOT NULL]] 

[DROP (attr_név, 

..., 

attr_név) ]; 

 

Az új attribútum a reláció utolsó oszlopa lesz. 

Az attribútum értéke a már meglévő sorokban NULL 

lesz. Abban az esetben, ha az attribútum csak NULL 

értékeket tartalmaz, akkor lehetőség van az adattípus 

módosítására és a szélesség csökkentésére is. 
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3.2.5 CREATE VIEW 

 

Olyan, az adatbázisban létező reláción vagy relációkon végrehajtott művelet eredményét 

tartalmazó ún. nézettáblázat létrehozása (módosítása), amely mögött a valóságban nem áll megfelelő 

táblázat. 

 

CREATE VIEW nézettábla_név [alias_név, alias_név …] AS  

SELECT attr_név [, ..., attr_név] 

FROM táblanév 

WHERE feltétel; 

 

CREATE OR REPLACE VIEW nézettábla_név AS 

SELECT attr_név [, ..., attr_név] 

FROM táblanév 

WHERE feltétel; 

3.2.6 DROP VIEW 

 

Nézettábla törlése. 

 

DROP VIEW nézettábla_név; 

3.2.7 CREATE INDEX 

 

A relációkhoz rendelhető indexek létrehozása, melyekkel a lekérdezések felgyorsíthatók. 

 

CREATE [UNIQUE] INDEX index_név 

ON táblanév(attr_név [, ..., attr_név]); 

 

A UNIQUE opció megadásával a reláció valamennyi sorában különbözőnek kell lennie az index 

kulcsnak, így az általában csak a reláció kulcsok esetén használható. 

3.2.8 DROP INDEX 

Index törlése. 

 

DROP INDEX index_név 

ON táblanév[(attr_név, ..., attr_név)]; 

 

Az indexeket az adatbázis-kezelő az adatbázisban 

történt módosításoknak megfelelően automatikusan 

frissíti. A növekvő számú index növeli a relációkon 

végrehajtott módosítások, törlések végrehajtási idejét. 



 

 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00004ekt 

 
 

 
20 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

4 AZ SQL NYELV ALAPJAI II. - GYAKORLATI PÉLDÁK (ADATMANIPULÁCIÓ, 

ADATLEKÉRDEZÉS) 

4.1 Adatmanipulációs nyelv (Data Manipulation Language - DML) 

Az adatmanipulációs nyelv lehetővé teszik a táblák feltöltését, az attribútumok módosítását és 

a sorok törlését 

4.1.1 INSERT INTO … VALUES … 

Egy utasítás segítségével egy sor adható meg az adott relációhoz. Az attribútum nevek megadása 

csak akkor kötelező, ha nem minden attribútumhoz rendelünk értéket, vagy az attribútumok értékét 

nem a definiálás sorrendjében adjuk meg. 

 

INSERT INTO táblanév [(attr_név, ..., attr_név)] 

VALUES (érték, érték, ...); 

 

Lehetőség van arra is, hogy a relációt egy másik relációból átvett értékekkel töltsük fel. Ekkor az 

értékek megadása helyén egy lekérdező (SELECT) utasítás állhat. 

 

INSERT INTO táblanév [(attr_név, ..., attr_név)] 

Lekérdező_utasítás; 

4.1.2 UPDATE 

A relációkban szereplő mezők tartalmát módosíthatjuk az utasítással. 

 

UPDATE táblanév 

SET attr_név = érték, ..., attr_név = érték 

[WHERE feltétel]; 

 

A WHERE részt elhagyva a reláció összes sorára vonatkozik az UPDATE parancs. Érték(ek)ként 

egy lekérdező (SELECT) utasítás is szerepelhet, így biztosítható, hogy egy másik reláció adataiból 

frissítsünk egy táblát. Továbbá a WHERE utáni feltétel is tartalmazhat lekérdező (SELECT) utasítást 

(zárójelek között). 

4.1.3 DELETE FROM 

A relációk sorait törölhetjük segítségével. 

 

DELETE FROM táblanév 

[WHERE feltétel]; 
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A feltételben egy zárójelek közé tett lekérdező (SELECT) utasítás itt is megadható. A WHERE 

alparancs elmaradása esetén a reláció összes sora törlődik, de a séma megmarad. 

4.2 Adatlekérdező nyelv (Data Query Language - DQL) 

 

Egyetlen utasításból áll, amely számos alparancsot tartalmazhat és többszörös mélységben egymásba 

ágyazható. Egy vagy több adattáblából egy eredménytáblát állít elő. 

4.2.1 SELECT … FROM … 

 

SELECT [DISTINCT] attr_név, ..., attr_név 

FROM táblanév 

[WHERE feltétel]; 

 

A megadott reláció - az opcionális feltételnek megfelelő soraiból - felsorolt attribútumai 

jelennek meg soronként listázva. A DISTINCT opcióval a többször előforduló attribútumok szűrésre 

kerülnek és csak egyszer jelennek meg a listában. 

 

Algebrai műveletekkel felírva a felsorolt táblák Descartes-szorzatából szelektáljuk a feltételnek 

eleget tévő sorokat, majd ezekből projekcióval választjuk ki az eredménytábla oszlopait. A DISTINCT 

opcióval az eredménytáblában az azonos sorokból csak egyet tartunk meg. 

 

Ha az attribútum nevek helyett csak *-ot adunk meg, akkor az eredményben a reláció 

valamennyi attribútuma szerepelni fog. 

 

A következőkben áttekintjük, a már ismertetett relációs algebrai műveletek megvalósítását a 

SELECT utasítás különböző formáival (Katona E. 2013): 

 

Projekció: 

 

SELECT [DISTINCT] A1,...,An FROM T; 

 

Példa: 

SELECT DISTINCT VevoID, Datum FROM Rendeles; 

 

Szelekció: 

 

SELECT * FROM T WHERE feltétel; 

 

Példa: 
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SELECT * FROM Rendeles  WHERE Datum > 2018.01.01; 

 

Descartes-szorzat: T1 x T2 

 

SELECT * FROM T1,T2; 

 

Természetes összekapcsolás: 

 

SELECT Aru.cikkszam, mennyiseg, osszeg 

FROM Aru, Rendeles 

WHERE Aru.cikkszam = Rendeles.cikkszam; 

 

vagy 

 

SELECT Aru.cikkszam, mennyiseg, osszeg 

FROM Aru INNER JOIN Rendeles 

ON Aru.cikkszam = Rendeles.cikkszam; 

 

Külső összekapcsolás: 

 

SELECT Aru.cikkszam, mennyiség, osszeg 

FROM Aru LEFT OUTER JOIN Rendeles 

ON Aru.cikkszam = Rendeles.cikkszam; 

 

Théta join: 

 

SELECT * FROM T1,T2 WHERE feltétel; 

 

Unió: 

 

(SELECT * FROM T1) 

UNION 

(SELECT * FROM T2); 

 

A két SELECT eredménytáblájának kompatibilisnek kell lennie. 

 

Metszet: 

 

(SELECT * FROM T1) 

INTERSECT 

(SELECT * FROM T2); 
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A két SELECT eredménytáblájának kompatibilisnek kell lennie. 

 

Különbség: 

 

(SELECT * FROM T1) 

EXCEPT 

(SELECT * FROM T2); 

4.2.2 ORDER BY 

 

Az SQL lehetőséget biztosít a lekérdezés eredménysorainak rendezésére az ORDER BY alparancs 

segítségével. 

 

SELECT attr_név, ..., attr_név 

FROM táblanév 

[WHERE feltétel] 

ORDER BY attr_név [ASC|DESC], ..., attr_név [ASC | DESC]; 

 

Az utasítás ASC esetén (alapértelmezés) növekvő, vagy DESC esetén csökkenő sorrendbe rendezi 

az eredmény sorait. 

4.2.3 GROUP BY és HAVING 

 

A lekérdezés eredményét csoportosíthatjuk és a csoportok között is további szelekciót 

alkalmazhatunk a GROUP BY és HAVING alparancsokkal. 

 

SELECT attr_név, ..., attr_név 

FROM táblanév 

[WHERE feltétel] 

GROUP BY attr_név, ..., attr_név; 

[HAVING csoport_feltétel]; 

 

A GROUP BY alparancs után megadott attribútum azonos értékei alapján csoportosítja az SQL a 

lekérdezés eredményeit és csak a csoport feltételnek megfelelő sorok kerülnek az eredménybe. 

 

Az azonos csoportba tartozó sorokból levezetett értékeket nyerhetünk ki és használhatunk fel 

az alábbi függvényekkel (példa adatok: 3, 2, 2, 5, 4, 

NULL, 2) 
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Függvény Értelmezés Eredmény 

  ALL DISTINCT 

AVG (attribútum) átlag 3 3,5 

COUNT (attribútum) nem NULL elemek száma 6 4 

COUNT (*) elemek száma (NULL is) 7 5 

MAX (attribútum) maximális elem 5 5 

MIN (attribútum) minimális elem 2 2 

SUM (attribútum) elemek összege 18 14 

STDDEV(attribútum) elemek szórása 1,2649 1,2909 

 

DISTINCT opció esetén csak a különböző értékek, ALL esetén minden érték részt vesz a 

számításban. NULL értékek nem szerepelnek a számításban. 

4.2.4 Függvények 

 

A lekérdezésekben az attribútumok alábbi függvényeit is használhatjuk (a lista adatbázis-

kezelőnként kicsit módosulhat): 

 

Szöveges értékeken értelmezett függvények: 

 

Függvény Magyarázat Példa 

ASC(szöveg) A szöveg első karakterének ASCII kódja ASC('xyz') = 120 

CHR(egész) A számnak megfelelő kódú karakter CHR(120) = 'x' 

INITCAP(szöveg) A szavak kezdőbetűit nagybetűvé 
INITCAP('nagy pál') = 'Nagy 
Pál' 



 

 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00004ekt 

 
 

 
25 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

Függvény Magyarázat Példa 

INSTR(szöveg1, 
szöveg2, kezdet, 
hányadik) 

A szöveg1-ben a szöveg2 hányadik előfordulása 
a kezdettől. Hányadik és kezdet elmaradhat 

INSTR('nagy', 'ag') = 2 

LENGTH(szöveg) A szöveg hosszát adja LENGTH('nagy') = 4 

LOWER(szöveg) Kisbetűssé alakítja a szöveget LOWER('NAGY') = 'nagy' 

LPAD(szöveg, hossz, 
karakterek) 

A szöveget kiegészíti balról a megadott 
karakterekkel az adott hosszig. Karakterek-et 
nem kötelező megadni, ekkor az a szóköz lesz. 

LPAD('a', 3) = ' a' 
LPAD('a', 5, '21') = '2121a' 

LTRIM(szöveg, 
karakterek) 

A szöveg elejéről levágja a karakterekkel egyező 
részt. Karakterek-et nem kötelező megadni, 
ekkor az a szóköz lesz. 

LTRIM(' a') = 'a' 
LTRIM('BUDAPEST', 'BUDA') = 
'PEST' 

RPAD(szöveg, hossz, 
karakter) 

A szöveget kiegészíti jobbról a megadott 
karakterekkel az adott hosszig. Karakterek-et 
nem kötelező megadni, ekkor az a szóköz lesz. 

RPAD('a', 3) = 'x ' 
RPAD('a', 5, '21') = 'a2121' 

RTIM(szöveg, karakter) 
A szöveg végéről levágja a karakterekkel egyező 
részt. Karaktereket nem kötelező megadni, 
ekkor szóköz. 

LTRIM('a ') = 'a' 
LTRIM('BUDAPEST', 'PEST' = 
'BUDA' 

SUBSTR(szöveg, 
kezdet, hossz) 

A szöveg része a kezdet pozíciótól adott 
hosszban. Hossz nélkül a szöveg végéig. 

SUBSTR('wxyz', 2, 2) = 'xy' 
SUBSTR('wxyz',2) = 'xyz' 

TRANSLATE(szöveg, 
mit, mire) 

A szövegben előforduló mit karaktereket 
kicseréli a mire karaktereire 

TRANSLATE('wxyz', 'xy', 'XY') 
= 'wXYz') 

UPPER(szöveg) Nagybetűssé alakítja a szöveget UPPER('xyz') = 'XYZ' 

 

Numerikus értékeken értelmezett függvények: 

 

Függvény Magyarázat Példa 

ABS(érték) Abszolút érték ABS(-7) = 7 
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Függvény Magyarázat Példa 

CEIL(érték) 
Az értéknél nagyobb vagy egyenlő 

legkisebb egész 
CEIL(3.14) = 4 

FLOOR(érték) 
Az értéknél kisebb vagy egyenlő 

legnagyobb egész 
FLOOR(3.14) = 3 

MOD(érték, osztó) Osztási maradék MOD(10, 3) = 1 

POWER(érték, kitevő) Hatványozás POWER(2, 4) = 16 

ROUND(érték, 

pontosság) 

Kerekítés a megadott jegyig. 

Negatív pontosság is megadható. 

ROUND(987.654, 1) = 987,7 

ROUND(987.654,-2) = 1000 

SIGN(érték) Előjel függvény SIGN(-7) = -1 

SQRT(érték) Négyzet gyök vonás SQRT(169) = 13 

TRUNC(érték, 

pontosság) 

Csonkítás a megadott jegyig. 

(Negatív pontosság is megadható.) 

TRUNC(987.654, 1) = 987.6 

TRUNC(987.654,-2) = 900 

 

Dátum értékeken értelmezett függvények: 

 

Függvény Magyarázat Példa 

ADD_MONTH(dátum, n) A dátumhoz n hónapot ad 
ADD_MONTH ('17-AUG-18', 
2) = '19-AUG-18' 

LAST_DAY(dátum) 
A dátumban szereplő hónap utolsó 
napja 

LAST_DAY ('17-AUG-18') = 
'31-AUG-18') 

MONTH_BETWEEN(dátum1, 
dátum2) 

A dátum1 és dátum2 közötti idő 
hónapokban 

 

NEXT_DAY(dátum, nap) 
A dátum utáni első nap nevű napra 
eső dátum 

NEXT_DAY ('17-AUG-
18','WEDNESDAY') = '22-
AUG-18') 
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Függvény Magyarázat Példa 

ROUND(dátum, formátum) 
Dátum kerekítése a megadott 
formátum szerint 

 

TO_CHAR(dátum, formátum) 
Dátum megadott karakteres 
formátumba konvertálása 

TO_CHAR (17-AUG-18, 
'YY.MM.DD') = '18.08.17' 

TO_DATE(szöveg, formátum) 
A szöveg dátummá alakítása a 
formátum szerint 

TO_DATE ('18.08.17', 
'YY.MM.DD') = 17-AUG-18 

TRUNC(dátum, formátum) 
Dátum csonkítása a megadott 
formátum szerint 

 

 

A logikai kifejezések és az INSERT INTO utasítások ún. alkérdéseket, azaz SELECT utasításokat 

tartalmazhatnak, melynek eredménye kerül felhasználásra a logikai kifejezés kiértékelésekor, illetve 

az új értékek beszúrási helyének definiálásakor. 

4.2.5 Alias-ok 

 

Végezetül essék néhány szó az Alias nevekről. Ezek olyan tetszőleges kifejezések, melyek létező 

oszlopnevekre és vagy táblákra hivatkoznak. A SELECT után megadott oszloplistában és a FROM után 

megadott táblák esetében is használhatók. 

 

SELECT VevoID AS ID, VevoNev AS Vevo 

FROM Vasarlok; 

 

SELECT r.RendelesID, r.RendelesDatum, v.VevoNev 

FROM Vasarlok AS v, Rendelesek AS r 

WHERE v.VevoNev="Gipsz Jakab" AND v.VevoID=r.RendelesID; 

4.3 Vezérlő nyelv ( Data Control Language - DCL) 

 

A vezérlő nyelv funkciói közül a felhasználók adminisztrációjának feladatait (pl. az egyes 

műveletek futtatásához kapcsolódó felhasználói engedélyek kiosztása (GRANT) és ezen jogok 

visszavonása/visszaállítása (REVOKE)) és a tranzakciók (logikailag egybe tartozó SQL utasítások) 

kezelését kell kiemelni. Ez utóbbinak azért van jelentősége, mert a tranzakció esetleges megszakadása 

esetén is gondoskodni kell az adatbázis 

konzisztenciájának megőrzéséről. Míg a COMMIT 

paranccsal véglegesíthetjük a tranzakció során 

végrehajtott változtatásokat a relációkban, a 

ROLLBACK parancs lehetővé teszi a visszalépést az 

előző véglegesített állapothoz. 
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5 TÉRADATBÁZISOK JELLEMZŐI 

 

A téradatbázisok (spatial database) a geometriai / földrajzi térben definiált objektumok 

tárolására és lekérdezésére optimalizált adatbázisok. A legegyszerűbb geometriai objektumok – pont, 

vonal, poligon – mellett sokszor komplex struktúrák kezelésére is képesek. Az alapvető SQL 

műveleteket olyan téradatkezelő függvények is kiegészítik, melyek lehetővé teszik az objektum 

geometriák módosítását, új geometriák származtatását, valamint térbeli jellemzők és térbeli 

kapcsolatok lekérdezését is. Ezen térbeli lekérdezések optimalizálására különböző térbeli indexelési 

(spatial index) eljárásokat alkalmaznak. 

 

Számos téradatbázis-kezelő rendszer érhető el, melyek nagy része általános RDBMS-ek speciális 

kiegészítésével (plugin-ek, extension-ök) teszi lehető: 

 

 Térbeli adattípusok definiálását és kezelését 

 Térbeli függvények futtatását 

 Térbeli indexelést 

 

Nézzük meg ezeket kicsit részletesebben. 

5.1 Térbeli adattípusok 

 

A térbeli objektumok leírására használható adattípusok, melyek az alábbi hierarchiába 

rendezhetők: 
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5.2 Térbeli függvények 

 

A térbeli objektumok elemzésére, térbeli kapcsolatok vizsgálatára, a geometria módosítására 

szolgáló eljárások, melyek 5 nagy csoportba sorolhatók: 

 

Konverziós (conversion) függvények: az adatbázisban tárolt téradatok külső adatformátumokba 

/ adatformátumokból történő konverziója (import, export). Pl.: 

 

ST_AsText(geometry g1); 

 

amely ún. Well-Known Text (WKT – egyszerűen értelmezhető szöveges) formátumban adja 

vissza az objektum geometriáját (pl. poligon töréspont koordinátáit). 

 

Az alábbi példában is jól látszik, hogy ugyanaz a lekérdezett geometria érték (smallworld 

tábla geom mezőjében tartalma) hogyan néz ki az adatbázisban tárolt, és hogyan WKT 

formátumban. 
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Adatkezelő (management) függvények: a téradatokat tároló táblák és az adatbázis kezelésével 

kapcsolatos eljárások. Pl.: 

 

AddGeometryColumn( 

varchar table_name, 

varchar column_name, 

integer srid, 

varchar type, 

integer dimension 

); 

 

amely létrehoz a table_name táblában egy column_name (ált. geom) oszlopot, amely 

alkalmas srid vetületi rendszerű (pl. 23700), type geometriai típusú (pl. POINT) és dimension 

dimenziójú (pl. 2) geometria tárolására. 

 

Információ-kinyerő (retrieval) függvények: geometriából származtatott értékek, tulajdonságok 

kinyerését biztosító eljárások. Pl.: 

 

ST_Perimeter(geometry g1); 

 

amely visszaadja a poligon (vagy multi-poligon) geometria határvonalának hosszát 

(kerületét) a vetületi rendszer mértékegységében. 

 

Az alábbi példában országok határvonalának hosszát nyerjük ki azok geometriájából. Az 

eredménylista, amely 5 eleműre korlátozott, az országok nevét is tartalmazza. A kerület 

értékek mértékegysége a WGS84 (EPSG:4326) rendszernek megfelelően fok. 
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Összehasonlító (comparison) függvények: két geometria térbeli kapcsolódáson alapuló 

összevetését megvalósító eljárások. Pl.: 

 

ST_Distance(geometry  g1, geometry  g2); 

 

amely g1 és g2 objektum geometria távolságát adja meg. 

 

Az alábbi példában jól látszik az egyszerű geometriai és a földrajzi térbeli pozíciók távolság 

számítása közötti különbség. Előbbi esetben 2D koordináta-rendszerben, utóbbinál gömbi 

vagy megadott forgási ellipszoidon (spheroid) mért távolságot kapunk eredményül. A 

mértékegység a vetületi rendszernek megfelelő vagy földrajzi tér esetében mindig méter. A 

koordináták megadása WKT formátumban történt, melyet az ST_GeomFromText, illetve az 

ST_GeographyFromText függvényekkel alakítottunk az adatbázisban tárolt formátumba. 
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Adat-előállító (generation) függvények: új objektum geometriát – pl. más meglévő 

geometriából – előállító eljárások. Pl.: 

 

ST_Buffer( 

geometry g1, 

float radius 

); 

 

amely g1 objektum geometria körül radius méretű buffer zónát hoz létre. A függvény 

kimenete egy új poligon geometria. 

 

Az alábbi példában előbb létrehozunk egy új táblát (citybuffers) a városok körüli zónák 

tárolására, majd ehhez hozzáadunk egy geometria tárolására alkalmas mezőt (geom), 

melyben WGS84 rendszerben (4326) fogjuk tárolni MULTIPOLYGON típusú, 2 dimenziós 

geometriákat. Az INSERT INTO művelettel végezetül beszúrjuk a táblába az ST_Buffer 

függvény eredményeit (2° sugarú zónák). 

 

 

 

5.3 Térbeli indexelés 

 

Az adatbázis-kezelők az adatok elérésének gyorsítása érdekében különböző indexelési 

eljárásokat alkalmaznak, ami a legtöbb esetben valamilyen sorba rendezésen alapul. A 2 vagy akár 

több dimenziós térben definiált geometriák esetében ehelyett ún. befoglaló téglalapokat (bounding 

box) alkalmaznak a térbeli indexek létrehozásához. A bounding box (BB) az a legkisebb – oldalaival a 

koordináta rendszer tengelyeivel párhuzamos – téglalap, amely teljes egészében tartalmazza az adott 

objektumot. 
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A térbeli kapcsolatok vizsgálatát – pl. egy A poligon mely vonalakat tartalmaz – nagyban 

meggyorsítja a BB-ok alkalmazása. A teljes és részletes geometriák vizsgálata előtt gyorsan kizárhatók 

azok a poligon-vonal párosok, melyek BB-a nem rendelkezik közös ponttal, így értelemszerűen a 

eredeti objektumok térbeli kapcsolódása is kizárt. 

A térbeli indexelés a különböző DBMS-ekben más-más algoritmus szerint valósulhat meg. 

Széleskörűen használt – például a PostgreSQL/PostGIS rendszerben is – az ún. R-Tree megoldás, amely 

a BB-kat hierarchikus rendszerben tárolja. 

 

 
 

A térinformatikában leggyakrabban használt RDBMS-ek a nyílt forráskodú (open-source) 

PostgreSQL, MySQL és SQLite, illetve a kereskedelmi 

licenszelésű Microsoft SQL Server, illetve Oracle. A 

következő fejezetben röviden áttekintjük, hogy a 

felsorolt open-source DBMS-ek hogyan tehetők 

alkalmassá téradatok kezelésére. 
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6 OPEN-SOURCE TÉRADATBÁZIS-KEZELŐK 

6.1 PostgreSQL – PostGIS 

 

A PostreSQL egy szabadon használható, nyílt forráskódú objektum-relációs adatbázis-kezelő 

rendszer (ORDBMS), melynek fejlesztését a kaliforniai Berkeley Egyetemen kezdték meg az 1980-as 

évek közepén. A közösségi alapú fejlesztés 1996-től napjainkig folyamatos. Nagyszámú adattípust 

támogat, a PostGIS kiterjesztésen keresztül a térbeli adattípusokat is. Lehetővé teszi tárolt eljárások 

és függvények írását számos programozási nyelven (SQL, PL/psql, PL/Perl, PL/Python, PL/Java és PL/R), 

így biztosítva a széleskörű felhasználást (statisztika, web, GIS, stb.). Adattárolásának korlátai – ami a 

változatos, sokszor nagyméretű téradatok szempontjából különösen is fontos - az alábbi táblázatban 

kerültek összefoglalásra: 

 

Maximum adatbázis méret: korlátlan 

Maximum tábla méret: 16-64 TB 

Maximum sorok száma: korlátlan 

Maximum mező méret: 1 GB 

Maximum sor táblánként: korlátlan 

Maximum oszlop táblánként: 250 - 1600 az oszlop típusától függően 

Maximum index táblánként: korlátlan 

 

A térinformatikában már a kezdetektől leginkább elterjedt vektoros adattárolási formátum, az 

ESRI Shapefile számos hátrányos tulajdonsággal rendelkezik a térbeli adatbázisokhoz képest: 

 

 Írásukhoz / olvasásukhoz speciális szoftverek szükségesek, míg az adatbázisok tartalmához 

az SQL nyelven keresztül egyszerűbb hozzáférés biztosított. 

 A párhuzamos adatelérés problémákat okozhat az adatintegritásban, amit csak bonyolult 

eljárásokkal lehet kiküszöbölni. 

 Összetett lekérdezéseket csak komplikált szoftverekkel lehet megvalósítani (pl. térbeli 

összekapcsolás, aggregálás). 

 

A fentiekkel szemben a téradatbázis-kezelők több felhasználós környezetet, komplex 

lekérdezéseket és nagy adatmennyiségek esetén is megfelelő teljesítményt kínálnak. 

A szintén nyílt forrású (GPL licencű) PostGIS 

kiterjesztés a Simple Features standardnak 

megfelelően biztosítja térbeli objektum geometriák 

(Point, LineString, Polygon és GeometryCollection-

ök: MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon) 

tárolását és elérését. A vektoros geometriák mellett 
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raszteres adatok kezelését is lehetővé teszi. A PostgreSQL függvénykészletét nagyszámú, téradat 

feldolgozásra specializált eljárással bővíti ki. A PostGIS referencia dokumentáció a 

https://postgis.net/docs/reference.html címen érhető el. 

A PostgreSQL/PostGIS adatbázisok kezelésére a pgAdmin grafikus felhasználói interfészt 

biztosít, mellyel a későbbiekben részletesebben is megiskerkedünk. 

6.2 SQLite -- SpatialLite 

 

Az SQLite egy úgynevezett beágyazott (embedded) relációs adatbázis kezelő (RDBMS), az őt 

használó szoftverhez linkelve lehet használni, azaz nem egy különálló adatbázis szerver. Kisméretű 

(kb.500 kB), C forrású programkönyvtárként megvalósított adatbázis-kezelő. Az adatok fizikai tárolása, 

a komplett adatbázis elhelyezése egyetlen fájlban valósul meg, ami az SQLite könnyű 

kezelhetőségének kulcsa. Az adatbázis-kezelőknél megszokott szerver-kliens elrendezéssel 

ellentétben során nem különálló folyamatként működik, hanem a gazdaprogram részeként. Többféle 

nyelven (BASIC, C, C++, Java, C#, Visual Basic, .NET, Delphi, Curl, R, PHP, Perl, Python, Javascript, 

VBScript, stb.) írt programhoz kapcsolható, más függvénykönyvtáraktól nagy mértékben független. Az 

SQLite nem rendelkezik semmilyen belső jogosultsági rendszerrel (pl. felhasználók), így adminisztrációt 

sem igényel. A használható adattípusok: NULL, INTEGER, REAL, TEXT, BLOB. Az SQLite fő felhasználási 

területei között a mobil operációs rendszerek (pl. Android) és egyszerűbb, PHP-t futtató, adatbázis 

kezelő honlapok szerepelnek. Az SQLite adatbázisok kezelésére a több alkalmazás is biztosít grafikus 

felhasználói interfészt (pl. DB Browser for SQLite). 

A SpatiaLite kiterjesztés alkalmassá teszi az SQLite adatbázis-kezelőt geometria típusok 

tárolására, komplex térbeli lekérdezések elvégzésére és vetületi rendszerek támogatására. A SpatiaLite 

adatbázisok kezelésére számos desktop és webes GIS megoldás képes (pl. ArcGIS, QGIS, GeoServer, 

stb.). A SpatiaLite a PostGIS-hez hasonlóan az OGC Simple Features Standard-nek megfelelően 

biztosítja térbeli objektum geometriák (Point, LineString, Polygon és GeometryCollection-ök: 

MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon) tárolását és elérését. 

https://postgis.net/docs/reference.html
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7 PostgreSQL 

7.1 PostgreSQL adatbázis létrehozás– pgAdmin 

 

A PostgreSQL adatbázis szerver telepítéséhez Windows környezetben felhasználóbarát varázsló 

érhető el, melyet a https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads 

címen. Ez tartalmazza a téradattárolást biztosító PostGIS kiegészítőt is, amely az ún. StackBuilder 

alkalmazásban jelölhető ki telepítésre. Szintén a csomag része a pgAdmin III grafikus kezelőfelület, 

melyet az alábbi példákban is használni fogunk. Tesztkörnyezetben érdemes megtartani az 

alapértelmezett konfigurációs értékeket (pl. 5432 port). A postgres felhasználó általunk megadott 

jelszavát ne felejtsük feljegyezni! 

 

A következőkben létrehozunk és adatokkal töltünk fel egy PostgreSQL adatbázist. Az adatbázist 

alkalmassá teszünk térbeli adatok tárolására is a PostGIS kiterjesztés telepítésével. A műveltek a 

grafikus felületet és közvetlenül SQL utasításokkal is végrehajthatók. Utóbbi esetben a Query ablakban 

gépeljük be, majd futassuk (F5) az utasításokat. 

 

 
 

 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads
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-- új adatbázis létrehozása 
 
CREATE DATABASE spatial; 
 
-- a létrehozott ’spatial’ adatbázison 
-- belül menjünk a public sémára, majd 
-- töltsük be a postgis kiterjesztést 
 
CREATE EXTENSION postgis; 
 

 

 

Az újonnan létrehozott ’spatial’ adatbázisunk mostantól képes a téradatok kezelésre. Több mint 

1000 függvény áll rendelkezésünkre, a ’spatial_ref_sys’ táblában több mint 5000 vetületei rendszer 

definíciója található meg. A ’geography_columns’ és ’geometry_columns’ nézet táblákban a leendő 

objektum geometriát tároló mezők adatai gyűlnek majd. 

 

 

7.2 Táblák létrehozása és feltöltése 

 

Hozzunk létre egy új táblákat az 

adatbázisunkban, majd töltsük fel azokat adatokkal. 

A grafikus felületen a Tables (1) soron jobb 

kattintással érhető el az új tábla definíciós dialógusa, 
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melyen a táblanév mellett a mezők is megadhatók (név, típus, hossz). 

 

 
 

CREATE TABLE varosok ( 

nev  varchar(80) PRIMARY KEY  -- elsődleges kulcs 

hely  point     --koordináták 

); 

 

CREATE TABLE idojaras ( 

varos  varchar(80), REFERENCES varosok(nev), -- idegen kulcs 

hom_min int,   -- legalacsonyabb hőmérséklet 

hom_max int,   -- legmagasabb hőmérséklet 

csap  real,   -- csapadék 

datum  date   -- dátum (ev-ho-nap formátumban) 

); 

 

Szúrjunk be értékeket az idojaras és a varosok táblákban. Ezt megint csak megtehetjük a 

pgAdmin grafikus felületén vagy SQL utasítás futtatásával. 
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INSERT INTO varosok VALUES ('Szeged', '(46.25, 20.14)'); 

INSERT INTO varosok VALUES ('Makó', '(46.21, 20.48)'); 

 

INSERT INTO idojaras VALUES ('Szeged', 13, 25, 12.3, '2012-05-27'); 

INSERT INTO idojaras VALUES ('Makó', 10, 27, 10.3, '2012-04-10'); 

 

COPY idojaras FROM '/home/GIStest/idojaras.txt' DELIMITER '|'); 

7.3 Adatok lekérdezése 

 

Az alábbiakban nézzünk néhány példát a táblákba korábban feltöltött adatok lekérdezésére. A 

SELECT utasítás különböző formáiról korábban már volt szó. Az utasításokat futtassuk le és nézzük meg 

a kapott eredményeket. 

 

SELECT * FROM idojaras; 

 

SELECT varos, hom_min, hom_max, csap, datum FROM idojaras; 

 

SELECT varos, (hom_min+hom_max)/2 AS hom_atl, datum FROM idojaras; 

 

SELECT * FROM idojaras WHERE varos = 'Szeged' AND csap > 0.0; 

 

varos  | hom_min | hom_max | csap |   datum 
-------+---------+---------+------+------------ 
 Szeged|      13 |      25 | 12.3 | 2012-05-27 
(1 row) 
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SELECT * FROM idojaras ORDER BY varos; 
 

SELECT * FROM idojaras ORDER BY varos DESC; 
 

SELECT * FROM idojaras ORDER BY varos, hom_max; 
 

SELECT DISTINCT varos FROM idojaras; 
 

SELECT DISTINCT varos FROM idojaras ORDER BY varos; 
 

SELECT * FROM idojaras, varosok WHERE varos = nev; 
 

varos   | hom_min | hom_max | csap |   datum    |  nev   |      hely 
--------+---------+---------+------+------------+--------+----------- 
 Szeged |      13 |      25 | 12.3 | 2012-05-27 | Szeged|(46.25,20.14) 
 Makó   |      10 |      27 | 10.3 | 2012-04-10 | Makó  |(46.21,20.48) 
 Szeged |      15 |      30 |  0.3 | 2013-07-27 | Szeged|(46.25,20.14) 
(3 rows) 
 

SELECT varos, hom_min, hom_max, csap, datum, hely FROM idojaras, varosok WHERE varos = nev; 

 

SELECT idojaras.varos, idojaras.hom_min, idojaras.hom_max, 

idojaras.csap, idojaras.datum, varosok.hely FROM idojaras, varosok WHERE varosok.nev = 

idojaras.varos; 

 

SELECT * FROM idojaras LEFT OUTER JOIN varosok ON (idojaras.varos = varosok.nev); 

 

  varos  | hom_min | hom_max | csap |   datum    |  nev   |      hely 
---------+---------+---------+------+------------+--------+----------- 
 Szeged  |      13 |      25 | 12.3 | 2012-05-27 |Szeged|(46.25,20.14) 
 Makó    |      10 |      27 | 10.3 | 2012-04-10 | Makó|(46.21,20.48) 
 Ruzsa   |      15 |      23 | 11.3 | 2012-04-23 |        | 
 Szeged  |      15 |      30 |  0.3 | 2013-07-27 |Szeged|(46.25,20.14) 
 Öttömös |      11 |      22 |  9.3 | 2012-06-27 |        | 
(5 rows) 
 

SELECT * FROM idojaras i, varosok v WHERE i.varos = v.nev; 
 

SELECT MAX(hom_min) FROM idojaras; 
 

SELECT varos FROM idojaras WHERE hom_min = MAX(hom_min); 
 

SELECT varos FROM idojaras WHERE hom_min 
= (SELECT MAX(hom_min) FROM idojaras); 
 

SELECT varos, MAX(hom_min) FROM idojaras 
GROUP BY varos; 
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SELECT varos, MAX(hom_min) FROM idojaras GROUP BY varos 
HAVING MAX(hom_min) < 20; 
 

SELECT varos, MAX(hom_min) FROM idojaras WHERE varos LIKE 'S%' GROUP BY varos HAVING 

MAX(hom_min) < 20;  

7.3.1 Adatok frissítése, sorok törlése, nézetek használata 

 

Végezetül nézzünk néhány példát az adatink frissítésére az UPDATE és DELETE utasítások 

felhasználásával. Készítsünk nézettáblát is. Az utasításokat futtassuk le és nézzük meg a kapott 

eredményeket. 

 

UPDATE idojaras SET hom_max = hom_max - 2,  hom_min = hom_min – 2 WHERE datum > '2012-05-

28'; 

 
DELETE FROM idojaras WHERE varos = 'Szőreg'; 
 

DELETE FROM idojaras; 
 

CREATE VIEW nezet AS SELECT varos, hom_min, hom_max, csap, datum, hely FROM idojaras, varosok 

WHERE varos = nev; 

 

SELECT * FROM nezet; 
 

DROP VIEW nezetnev; 
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8 PostgreSQL/PostGIS – ADATTÍPUSOK, TÉRBELI MŰVELETEK 

 

A PostGIS támogatással rendelkező adatbázisunkba különböző típusú térbeli adatokat vihetünk 

be. Ezen műveleteket most a pgAdmin-ban a Query eszközön végezzük el. 

8.1 Adattípusok 

Minden geometria, típustól függetlenül az adott tábla geometry oszlopában tárolódik el. A 

PostGIS-ben elérhető AddGeometryColumn utasítás, amelyet akkor alkalmazzuk, ha geometriával 

rendelkező oszlopot szeretnénk hozzáadni a már meglévő, geometriával nem rendelkező táblához. Az 

oszlop hozzáadása során többféle paramétert kell megadnunk: 

 

SELECT AddGeometryColumn('semanev', 'tablanev', SRID, 'adattípus', dimenzió); 

 

A következőkben az egyszerű, valamint a komplexnek számító vektoros állományok létrehozását 

tekintjük át egy-egy példa segítségével. 

8.1.1 Pontok 

 

A vektoros állományok közül a pontok számítanak a legegyszerűbbnek, hiszen a pontoknak nincs 

tényleges térbeli kiterjedésük és méretük. 

 

CREATE TABLE pontok (name varchar, point geometry); 

 

INSERT INTO pontok VALUES ('Origo', 'POINT(0 0)'), 

  ('E', 'POINT(0 1)'), 

  ('K', 'POINT(1 0)'), 

  ('Ny','POINT(-1 0)'), 

  ('D', 'POINT(0 -1)'); 

 

Minden geometria típus szöveges formában való lekérdezése az ST_AsText függvénnyel 

történik, csak a paraméterben megadott geometria oszlop nevét kell megváltoztatnunk: 

 

SELECT name, ST_AsText(point) FROM pontok; 

8.1.2 Összetett pontok 

 

Az összetett pontok – 

MULTIPOINT - esetében, az adattípus 

paraméterében vesszővel elválasztva adhatjuk meg 

a geometriához tartozó pontok koordináta párjait. 
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CREATE TABLE multipont (name varchar, multipoint geometry); 

 

INSERT INTO multipont VALUES ('MultiPont', 'MULTIPOINT(0 0,1 2)'); 

 

 

8.1.3 Vonalláncok 

 

A vonalláncok egy vagy több vonalszakaszból felépülő geometriák. Tárolásukra a LINESTRING 

adattípust használjuk. A paraméterben vesszővel elválasztva kell megadnunk a vonalláncokat alkotó 

pontok koordinátáit. 

 

CREATE TABLE vonal1 (name varchar, linestring geometry); 

 

INSERT INTO vonal1 VALUES ('ENY', 'LINESTRING(0 0,-1 1)'), 

  ('EK', 'LINESTRING(0 0, 1 1)'), 

  ('DNY', 'LINESTRING(0 0,-1 -1)'), 

  ('DK', 'LINESTRING(0 0,1 -1)'); 
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8.1.4 Összetett vonalláncok  

 

A több vonalláncot tartalmazó geometriát összetett vonalláncnak nevezzük. Ezen geometria 

tárolására a PostGIS MULTILINESTRING adattípusa használatos. Az adattípus paraméterében zárójelek 

segítségével különítjük el az összetett vonalláncon belül az egy vonalláncot alkotó pontokat, 

amelyekből összeáll ez a komplex geometria. 

 

CREATE TABLE vonal2 (name varchar, multilinestring geometry); 

 

INSERT INTO vonal2 VALUES ('MultiStr', 'MULTILINESTRING((0 0,1 1,1 2),(2 3,3 2,5 4))'); 

 

 

8.1.5 Poligonok 

 

A poligonok zárt határokkal rendelkező geometria típusok. Tárolásukra a POLYGON adattípus 

megadásával van lehetőség, melynek paraméterében az adott poligont felépítő pontok koordinátáit 

zárójelekkel kell elkülönítenünk. 

 

CREATE TABLE poligon (name varchar, polygon geometry); 

INSERT INTO poligon VALUES ('poligon', 'POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0))'); 

 

Ún. „lyukas” vagy sziget poligonok, gyűrűk létrehozása is lehetséges a POLYGON adattípussal. 

Ehhez az adattípus paraméterei között az első zárójelben található koordináták a nagy poligon 

helyzetére vonatkoznak, majd vesszővel elválasztva ismét zárójelben adjuk meg a nagy poligonon belül 

található alpoligon koordinátáit. 

 

INSERT INTO poligon VALUES ('LyukasPoli', 

'POLYGON((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0),(1 1, 1 2, 

2 2, 2 1, 1 1))'); 
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8.1.6 Összetett poligonok 

 

Az összetett poligon egy több poligonból álló kollekció, komplex geometria, melynek 

étrehozását a MULTIPOLYGON adattípus alkalmazásával tehetjük meg. Az adattípuson belül 

zárójelekkel elválasztva adhatjuk meg az összetett poligonhoz tartozó poligonok koordinátáit. 

 

CREATE TABLE multipoligon (name varchar, multipolygon geometry); 

 

INSERT INTO multipoligon VALUES ('MultiPoli', 'MULTIPOLYGON(((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(1 1,2 1,2 2,1 

2,1 1)), ((-1 -1,-1 -2,-2 -2,-2 -1,-1 -1)))'); 
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8.1.7 Összetett felületek 

 

A PostGIS lehetőséget nyújt eltérő típusú geometriák: pontok, vonalak és poligonok és ezek 

összetett változatainak egy adattípuson belüli tárolására, amit geometriai kollekcióknak nevezünk. Az 

adattípusok között GEOMETRYCOLLECTION néven szerepel. 

 

CREATE TABLE geometria (name varchar, geom geometry); 

 

INSERT INTO geometria VALUES ('Kollekcio', 'GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 0),POLYGON((0 0, 1 0, 

1 1, 0 1, 0 0)))'); 
 

 

8.2 Térbeli műveletek 

 

A PostGIS nagyszámú függvényt kínál a térbeli adatok elemzésére az egyszerűbbektől (pl. 

koordináták lekérdezése) az egészen összetettekig (pl. geometria típus konverziók). A következőkben 

ezek közül tekintünk át néhányat. A teljes lista és a hozzá tartozó referencia dokumentáció a 

https://postgis.net/docs/reference.html oldalról érhető el. 

8.2.1 Pont geometria koordinátáinak lekérdezése 

 

Az alábbi lekérdezés a pontok táblában található Origo nevű objektum X és Y koordinátáit adja 

eredményül. Az ST_X és ST_Y függvény paraméterében a pontok tábla geometriát tároló (geom) 

oszlopát kell megadni. 

 

SELECT ST_X(geom), ST_Y(geom) FROM pontok 

WHERE name = 'Origo'; 

8.2.2 Vonal geometria hosszának meghatározása 

 

https://postgis.net/docs/reference.html
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Az ST_Length függvényt használhatjuk egy vonalas objektum hosszának kinyerésére (pl. vonal 

tábla ENY nevű objektuma). A függvény paraméterében meg kell adnunk az objektumot tartalmazó 

tábla geometria oszlopának (geom) nevét. 

 

SELECT ST_Length(geom)FROM vonal WHERE name = 'ENY'; 

8.2.3 Vonalak kezdő és végpontjának meghatározása 

 

Egy adott útvonal vagy szakasz kezdőpontjának koordinátáit az ST_StartPoint, végpontját az 

ST_EndPoint függvénnyel kérdezhetjük le. A függvény paraméterében az ismert módon meg kell 

adnunk a tábla geometria oszlopának (geom) nevét. A lenti példában a kezdőpont koordinátákat WKT 

formátumban kapjuk eredményül: 

 

SELECT ST_AsText(ST_StartPoint(geom))FROM vonal WHERE name = 'ENY'; 

8.2.4 Poligonok területének és kerületének meghatározása 

 

Poligonok területének meghatározására az ST_Area, kerületük kinyerésére az ST_Perimeter 

függvény használatos. Az alábbi példákban előbb a LIKE után megadott mintával szűrjük a lekérdezett 

objektumokat, majd a tábla összes objektumára futtatjuk a függvényt: 

 

SELECT name, ST_Area(geom)FROM poligon WHERE name LIKE 'poligon%'; 

 

SELECT ST_Perimeter(polygon)FROM poligon; 

8.2.5 Alakzatok középpontjának meghatározása 

 

Az ST_Centroid függvényt használhatjuk összetett pont, vonallánc, poligon és összetett felületek 

középpontjának lekérdezésére is. Az alábbi példában a középpont koordinátákat WKT formátumban 

kapjuk eredményül: 

 

SELECT AsText(ST_Centroid(geom))FROM poligon; 

8.2.6 Vetületi rendszerek közötti átszámítás 

 

A PostGIS-ben tárolt minden földrajzi 

objektum rendelkezik egy vetületi rendszer 

azonosítóval, amit Spatial Reference IDentification-

nek (SRID) nevezünk. Az ST_Transform függvény 
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segítségével, egy adott vetületi rendszerben lévő kiindulási koordinátáinkat áttranszformálhatjuk egy 

másik vetületi rendszerbe. Az alábbi példában a bemeneti koordinátákat WKT formátumban adjuk 

meg, majd az ST_GeomFromText függvény segítségével fordítjuk a rendszere saját koordináta tárolási 

formátumába. A kapott eredményt végül szintén WKT formátumban konvertáljuk (AsText). 

 

WGS84 (EPSG:4326)  EOV (EOSG:23700): 

 

SELECT AsText(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(20.14842 46.25427)',4326),23700)); 

 

EOV (EPSG:23700)  WGS84 (EPSG:4326): 

 

SELECT AsText(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(734893.49226487  

101678.622790369)',23700),4326)); 

 

A következő néhány példában objektumok térbeli kapcsolatait vizsgáljuk. 

8.2.7 Objektumok egybevágóságának vizsgálata 

 

Az ST_Equals(geometria A, geometria B) függvény segítségével tesztelhetjük két objektum 

térbeli egyenlőségét. A függvény visszatérési értéke igaz, ha a két objektum térbelileg egyenlő. Fontos 

kikötés, hogy bemenetként csak azonos geometria típusok adhatók meg. Az alábbi példában két WKT 

formátumban definiált vonalláncot hasonlítunk össze:  

 

SELECT ST_Equals(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 20 20)'), ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 

10 10, 20 20)')); 
 

A két objektum egyenlőségének lekérdezésére az ST_Within függvény is használható, 

amennyiben ST_Within(A,B) = TRUE és ST_Within(B,A) = TRUE. 

8.2.8 Objektumok metszése 

 

Az ST_Intersects(geometria A, geometria B) függvény egy tesztelési módszer, amelynek 

visszatérési értéke igaz lesz, ha a paraméterben megadott objektumok metszik egymást, azaz van 

legalább egy közös pontjuk. 

Az ST_Intersection(geometria A, geometria B) függvény segítségével már el is végezhetjük a két 

objektum metszetét eredményül adó műveletet. 

Az alábbi példában két kör metszetét hozzuk 

létre. A körök definíciója egy-egy WKT formátumban 

megadott pont körüli buffer zóna létrehozásával 

történik: 

 

SELECT ST_AsText(ST_Intersection( 
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  ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(0 0)'), 2), 

  ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(3 0)'), 2) 

)); 
 

 

8.2.9 Kivágás 

 

A vágás végrehajtásához két dologra van szükségünk: egy alapobjektumra, amit el szeretnénk 

vágni, illetve egy vágó objektumra, amivel elvágjuk az alapobjektumot. Ha az üres geometriát el 

szeretnénk kerülni, akkor érdemes a WHERE NOT ST_Isempty utasítást használnunk. 

Az alábbi példában egy úthálózat vonalszakaszait tároló utak táblából vágjuk ki a megadott 

poligonon belül található részeket, majd eltároljuk azokat egy új (utak_clip) táblában: 

 

CREATE TABLE poligon (name varchar, geom geometry); 

 

INSERT INTO poligon (name, geom) VALUES ('Clip_Poli', 'SRID=23700;POLYGON((717052 154041, 

716515 90383, 763788 90786, 763654 154444, 717052 154041))'); 
 

CREATE TABLE utak_clip AS 

SELECT ST_Intersection(a.geom, b.geom), b.* FROM poligon 

AS a, utak AS b 

WHERE NOT ST_Isempty(ST_Intersection(ST_Setsrid(a.geom,23700),b.geom)); 
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Amennyiben nem poligon, hanem vonalas geometriát használunk vágó objektumként, az alábbi 

eredményt kapjuk: 

 

8.2.10 Objektumok darabolása 

 

Az ST_Split(input geometria, vágóél geometria) függvény – az ST_Intersection-nel ellentétben – 

támogatja a vonalat (multi)ponttal, (multi)vonallal és (multi)poligonnal, illetve a (multi)poligont 

vonallal vágási műveleteket is. A vágás eredményeként kapott geometria minden esetben geometriai 

kollekció. 

Az alábbi példában egy ST_Buffer függvénnyel létrehozott kör geometriát fogunk eldarabolni 

egy vonallal. Az eredményt új táblában tároljuk. 

 

CREATE TABLE pont (name varchar, geom geometry); 

INSERT INTO pont VALUES ('pont', 

ST_GeomFromText('POINT(100 90)')); 

 

CREATE TABLE vagoel (name varchar, geom 

geometry); 
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INSERT INTO vagoel VALUES ('vagoel', ST_GeomFromText('LINESTRING(10 10, 190 190)')); 

 

CREATE TABLE pont_buffer AS SELECT ST_Buffer(geom,50) AS buffer FROM pont; 

 

CREATE TABLE split AS SELECT ST_AsText((ST_Dump(ST_Split(a.geom,b.geom))).geom) AS geom 

FROM pont_buffer AS a, vagoel AS b; 

 

A kapott eredmény még grafikus formában nem megjeleníthető, hiszen az ST_AsText függvényt 

használva a split tábla egyelőre szöveges formában tartalmazza a poligonok helyzetére vonatkozó 

információkat. Frissítsük a split táblát, hogy a két poligonra vonatkozó geometriai információ a 

megfelelő helyre kerüljön a geom oszlopba, és ezáltal grafikusan is megjeleníthetővé váljon: 

 

ALTER TABLE split 

ALTER COLUMN geom TYPE geometry(polygon,0) USING ST_GeometryN(geom, 1); 
 

 

8.2.11 Objektumok uniója 

 

Az ST_Union(geometria A, geometria B) függvény segítségével a paraméterben megadott két 

input objektum egyesítésével képezhetünk egy új objektumot. 

 

CREATE TABLE unio AS SELECT ST_Union(ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(0 0)'), 2), 

ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(3 0)'), 2)) AS geom; 
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8.2.12 Objektumok átfedésének vizsgálata 

 

Az ST_Overlaps(geometria A, geometria B) függvény visszatérése értéke igaz, ha a 

paraméterben megadott két objektum rendelkezik közös résszel és azonos dimenzióban vannak. 

Ellenkező esetben – illetve, ha a két objektum teljes mértékben fedi egymást - viszont hamis lesz. 

 

SELECT ST_Overlaps(ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(0 

0)'),2),ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(3 0)'),2)); 

 

A két kör átlapolása következtében a fenti lekérdezés eredménye igaz lesz. 

8.2.13 Objektumok érintkezésének vizsgálata 

 

Az ST_Touches(geometria A, geometria B) függvény visszatérési értéke igaz, ha az A objektum 

nem metszi, csak érinti a B határvonalát, tehát csak a határvonalukon van közös pontjuk van. 

 

SELECT ST_Touches(ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(0 

0)'),2),ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(3 0)'),2)); 

 

A fenti két, átlapoló kör esetében a lekérdezés eredménye tehát hamis lesz. 

 

Az ST_Touches függény használva leválogathatóak az egymással szomszédos poligonok a 

telepules táblából (pl. Szeged szomszédjai): 

 

CREATE VIEW vw_szentes AS SELECT b.telnev 

FROM telepules a, telepules b WHERE 

ST_Touches(a.geom, b.geom)AND a.telnev = 

'SZEGED'; 
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8.2.14 Objektumok egymásba esése, tartalmazása 

 

Az ST_Within(geometria A , geometria B) függvény visszatérési értéke igaz, ha az A objektum a 

B objektumon belül helyezkedik el. 

 

SELECT ST_Within(ST_Geomfromtext('POINT(1 1)'), ST_Buffer(ST_Geomfromtext('POINT(1 1)'),3)); 
 

A fenti függvény visszatérési értéke igaz, mivel a pontunk a körön belül helyezkedik el, definíció 

szerint annak középpontja. 

 

Az ST_Contains(geometria A, geometria B) függvény az ST_Within ellentéte, azaz visszatérési 

értéke akkor lesz igaz, ha a B objektum található az A objektumon belül. 

 

SELECT ST_Contains(ST_Buffer(ST_GeomFromText('POINT(1 1)'),3),ST_GeomFromText('POINT(1 1)')); 
 

 

Az ST_Intersect, ST_Overlaps, ST_Touches, ST_Within és ST_Contains függvényeket felhasználva 

különféle térbeli szelekciók hajthatók végre. Ezek mindegyike az objektumok egymáshoz viszonyított 

térbeli helyzetét vizsgálja és a megfogalmazott feltételnek megfelelően szolgáltat igaz (TRUE) vagy 

hamis (FALSE) visszatérési értéket. 

 

Az alábbi példában Szeged településen belül található pontokból készül nézet tábla: 

 

CREATE VIEW kivalaszt_hely AS SELECT a.gid, a.geom FROM pontok a, telepules b WHERE 

ST_Within(a.geom, b.geom) AND b.telnev = 'SZEGED'; 
 

8.2.15 Távolságok számítása 

 

Az ST_Distance(geometria A, geometria B) függvény segítségével megkapjuk a legrövidebb 

távolságot két objektum között. A távolság derékszögű sík-koordináta rendszerben és gömb (vagy 

ellipszoid) felületen is számítható (ld. korábban). Az alábbi példában egy pont és egy vonal távolságát 

kérdezzük le: 

 

SELECT ST_Distance(ST_GeometryFromText('POINT(0 5)'), 

ST_GeometryFromText('LINESTRING(-2 2, 2 2)')); 
 

Az ST_DWithin(geometria A, geometria B, 

sugár) függvény visszatérési értéke igaz, ha az A 

objektumtól a paraméterben megadott sugár 

távolságra található a B objektum. 
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SELECT ST_DWithin(ST_GeomFromText('POINT(0 3)'), 

ST_GeomFromText('POINT(0 5)'),4); 

 

A fenti utasítás – az egymástól 2 egység távolságra eső pontok esetében – igaz értékkel tér 

vissza. 

 

Adott objektumtól meghatározott távolságon belül található objektumok kijelölésre a megfelelő 

feltétel megfogalmazásával az ST_Distance is lehetőséget biztosít: 

 

SELECT ST_Distance(a.geom,b.geom) < 200 FROM pontok a, utak b WHERE b.gid = 1333; 

 

A konkrét távolságot pedig az alábbiakban kérdezzük le: 

 

SELECT ST_Distance(a.geom,b.geom) FROM pontok a, utak b WHERE b.gid = 1333; 

8.2.16 Buffer övezet létrehozása 

 

Az ST_Buffer(geometria,távolság) függvény a kiválasztott objektum köré távolság méretű 

övezetet hoz létre. Negatív érték megadása esetén az objektumon belül generálódik a buffer övezet. 

 

CREATE TABLE buffer_zone AS SELECT ST_Buffer(geom,3) AS geom FROM poligon;  
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9 PostgreSQL/PostGIS – TÉRBELI ADATOK IMPORTÁLÁSA ÉS EXPORTÁLÁSA 

 

A fejezetben néhány példán keresztül áttekintjük, hogy a korábban tárgyalt manuális 

adatbevitel mellett milyen lehetőségeink vannak a téradatok PostGIS adatbázisba importálására. 

9.1 CSV adatok importálása 

 

Az egyszerű Comma Separated Values (CSV), azaz vesszővel elválasztott adatfájlok 

importálásának első lépésben hozzuk létre az üres táblát, melynek oszlopai megfeleltethetőek a CSV 

fájl importálandó mezőinek. Az alábbi példában pont objektum geometriát használunk, és hozzájuk 

kapcsolódó attribútumokkal töltjük fel az új táblát. 

 

CREATE TABLE pontok ( 

x float8, 

y float8, 

name varchar, 

size float8, 

update date, 

url varchar, 

geom geometry(POINT, 4326)); 
 

A COPY utasítás használatával importáljuk be adatbázisunkba a CSV fájlt: 

 

COPY pontok (x, y, name, size, update, url) 

FROM '/home/pontok.csv' WITH CSV HEADER; 
 

A WITH CSV HEADER opció jelzi az adatbázisnak, hogy az importálandó adatfájl első sora 

tartalmazza az oszlopneveket. 

Az X és Y mezőkben eltárolt pont koordináták alapján frissítsük a geom mező tartalmát: 

 

UPDATE tuzek SET geom = ST_SetSRID(ST_MakePoint(x,y), 4326); 

UPDATE tuzek SET geom = ST_PointFromText('POINT(' || x || ' ' || y || ')', 4326); 
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A teljesítmény növeléséhez létrehozhatunk térbeli indexet a táblára: 

 

CREATE INDEX pontok_idx ON pontok USING GIST (geom); 

9.2 OSM adatok importálása 

 

Az OpenStreetMap fájlok (.osm) importálására a külön telepíthető – parancssoros – 

OSM2PGSQL alkalmazást használjuk fel. 

 

osm2pgsql -s -d szeged -U postgres -W -H "localhost" -P 5432 –S /usr/share/osm2pgsql/default.style 

/home/szeged_osm.osm 
 

ahol: 

–s kapcsoló: slim mode-ot jelenti, ami kisebb adatállományok esetében kevesebb 

processzor teljesítményt és memóriát igényel 

–d kapcsoló:  az adatbázis nevét lehet megadni, amibe be kívánjuk olvasni az 

adatokat 

–U kapcsoló: PostgreSQL felhasználónév, amivel kapcsolódunk az adatbázisunkhoz 

-W kapcsoló: futtatás előtt azonosítást kér a kapcsolódáshoz 

–H kapcsoló: adatbázis szerver hoszt vagy IP cím 

–P kapcsoló: kapcsolódási port (alapértelmezetten 5432) 

–S kapcsoló: alkalmazni kívánt stílusfájl (itt: alapértelmezett), ami definiálja a 

létrehozandó sémákat. 

A parancs végén az importálni kívánt OSM fájl elérési útvonalát kell megadnunk. 

 

Az importálás során a program az alapértelmezett séma szerint 4 táblát hoz létre, melyek a 

következők: 

- planet_osm_point, amely a Points Of Interest (POI) pontokat tartalmazza, 

- planet_osm_line és planet_osm_roads, melyek a vonalas objektumokat és az úthálózatot 

tárolják 

- planet_osm_polygon, mely tartalmazza a felületeket (pl. tavakat, épületeket, adminisztratív 

határokat) 

 

A –s (slime mode) kapcsolóval további 3 tábla jön létre az adatbázisban: 

- planet_osm_nodes (csomópontok nyers formátumban) 

- planet_osm_ways (úthálózat nyers formátumban) 

- planet_osm_rels (kapcsolatok nyers 

formátumban) 

  

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql


 

 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00004ekt 

 
 

 
57 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

9.3 ESRI Shapefile-ok importálása / exportálása 

 

A shape fájlok vektoros (pont, vonal, poligon) adatok térbeli leírására szolgálnak. A geometriai 

információk mellett tartalmazzák az objektumok attribútum adatait numerikus és alfanumerikus 

formában. Alapvetően három fájlból épül fel egy állomány: az SHP geometriát tartalmazó fájlból, az 

SHX shape index fájlból és a DBF attribútum táblát tartalmazó fájlból. 

Az SHP2PGSQL egy ESRI shape fájlok importálására alkalmas parancssoros eszköz. A futtatási 

paramétereket az OSM fájlok importálásánál alkalmazottakhoz hasonlóan kell megadni. A következő 

példában a telepules.shp állomány importáljuk be a csongrad adatbázisba telepules tábla néven: 

 

shp2pgsql -I -s 23700 -W "UTF8" /home/telepules.shp telepules | psql -d csongrad -h localhost 
 

ahol: 

-I kapcsoló: térbeli index létrehozása 

–s kapcsoló: a forrás és cél SRID megadására szolgál. A fenti példában egyetlen 

SRID szerepel (23700, azaz EOV), így itt nincs vetületi transzformáció 

az importálás során 

-W kapcsoló: attribútum tábla karaktere kódolása (célszerű UTF8-at megadni) 

| pqsl után: 

–d kapcsoló:  az adatbázis nevét lehet megadni, amibe be kívánjuk olvasni az 

adatokat 

–h kapcsoló: adatbázis szerver hoszt vagy IP cím 

 

A téradatokat tároló táblák exportálása ESRI Shapefile formátumba a PGQLS2SHP eszközzel 

végezhető el. A következő példában a pontok táblát exportáljuk ki a GIStest adatbázisból: 

 

pgsql2shp -f "/home/export" -h localhost -u postgres -P jelszo GIStest pontok 
 

ahol: 

–f kapcsoló: a létrehozandó shape állomány neve 

–h kapcsoló: adatbázis szerver hoszt vagy IP cím 

–u kapcsoló: PostgreSQL felhasználónév, amivel kapcsolódunk az adatbázisunkhoz 

–p kapcsoló:  PostgreSQL felhasználónévhez tartozó jelszó 
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9.4 QGIS DB Manager 

 

A QGIS asztali térinformatikai rendszer képes PostGIS adatbázishoz kapcsolódni, abból adatokat 

kiolvasni, téradatokat tároló táblák esetében azokból térképi rétegeket létrehozni, valamint PostGIS 

táblákban adatokat tárolni. Az adatimportálás / exportálás műveletei a QGIS DB Manager moduljában 

végezhetők el a korábban már definiált PostGIS adatbázis kapcsolatot felhasználva. 

 

        
 

A PostGIS táblák számos formátumba exportálhatok az Export to vector file eszközzel: 
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A PostGIS-ben tárolt téradatok megjelenítéséhez, szerkesztéséhez, azok térbeli műveletekben 

való felhasználásához nincs szükség minden esetben exportálásra, a QGIS ugyanis képes közvetlenül 

írni/olvasni a PostGIS táblákat. 

 

A PostGIS tábláka történő téradat importálás szintén igen változatos formátumlistából kiindulva 

végezhető el a részletesen parametrizálható Import vector layer eszközzel. 
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10 ESETTANULMÁNY – Az ásotthalmi erdő térinformatikai adatbázisának integrálása 

PostGIS rendszerbe és publikálása GeoServer / OpenLayers technológiák 

alkalmazásával 

 

Ebben a fejezetben egy konkrét esettanulmányt mutatunk be, amely a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az SZTE Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi 

Tanszékének együttműködésében valósult meg. Az Ásotthalom település külterületén található - 

kiemelten tűzveszélyes - erdőterületek felmérése során különböző tematikájú téradatokat 

gyűjtöttünk, melyeket téradatbázisba integráltunk. Az adatok- és térinformatikai elemzésük során 

előállt térbeli információkat publikálást követően vékony kliens (böngésző) környezetben futó 

interaktív webtérképen jelenítettük meg. 

Az egyes munkafolyamatokat önálló alfejezetekben részletezzük, kezdve a nyers adatok 

bemutatásával és PostGIS-be importálásával, majd folytatva a GeoServer-en keresztül történő 

publikálás lépéseivel, egészen az OpenLayers alapú webtérkép létrehozásáig. 

10.1 Mintaterület és adatok áttekintése 

Az erdők, cserjések 37 000 ha-os kiterjedésének köszönhetően Csongrád-Csanád megye 

mintegy 8,7 %-a jellemzően erdős terület, amelynek jelentős részét képezik azok az erdei és fekete 

fenyő állományok, amelyek az eddig előfordult erdőtűz eseteknél főszereplők voltak. Az erdőtüzek 

kezelésekor, oltásakor az egyik kardinális kérdés a tájékozódás. Az égő területek nagyságát, a tűz 

terjedési sebességét a pillanatnyi meteorológia és környezeti paraméterek nagyban befolyásolják. 

Ilyenkor kiemelten fontos a terepen mozgó egységek irányítása, a számukra megfelelő információ 

közvetítése létfontosságú. Csongrád-Csanád megye erdőtűzvédelmi szempontból kiemelt területei 

Ásotthalom Öttömös, Ruzsa környéke.  Az elmúlt időszakban nagyobb szerepet kapott a 

térinformatikai háttértámogatás az erdős helyszínen történő tájékozódás és szituáció-kezelés terén. 

 

A terepi felmérések során létrehozott adatbázis tartalmi elemei: 

 

- Talajutak – Kategóriába sorolás járhatóság alapján, szélesség, haladási sebesség; 

Legfontosabb attribútumok: Szélesség (m), kategória, műszaki állapot, minőség; 

- Irtások – irtások szélessége (gyorsan változó paraméter, többszöri felmérés szükséges, 

tűzterjedési irányokat képes meghatározni). Legfontosabb attribútumok: Szélesség (m), 

állapot, láthatóság; 

- Tanyák – lakott településrészek felderítése, cím, lokáció, lakott-e 

- Vízkivételi helyek – Lehetséges vízkivételi helyek használhatóság alapján, pl.: tűzcsap, 

medencék, itatók, öntözőgödör. 

Legfontosabb attribútumok: 

Megközelíthetőség, láthatóság, 

műszaki állapot, védekezés; 
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- Tájékozódási pontok – Fontos terepi elemek, amelyek a tájékozódást segítik, lehet 

természeti és mesterséges pl.: vadetető, magasles, helyileg védett fa stb.). Legfontosabb 

attribútumok: koordináták, erdőtag, erdőrészlet, megjegyzés – pontos leírás; 

10.2 Téradatok importálása PostGIS-be 

 

Előfeltételek: 

- PostgreSQL (pl.: v13 + pgAdmin4 + StackBuilder) 

- PostGIS (pl. 3.0 a StackBuilder-ből telepítve) 

- QGIS 3 (pl. 3.10 LTR) 

10.2.1 PostGIS adatbázis létrehozása 

 

A téradatok tárolásához hozzunk létre egy új adatbázist (asotthalom) a PostgreSQL adatbázis-

kezelő grafikus adminisztrációs felületében (pgAdmin 4) 

 

- Indítsuk el a pgAdmin4-et. Az adminisztrációs felület böngésző ablakban töltődik be. 

 

 
 

- Csatlakozzunk az adatbázis-kezelőhöz 

(PostgreSQL 13 → felhasználónév / 

jelszó páros megadásával) 

  

https://www.enterprisedb.com/postgresql-tutorial-resources-training?cid=437
https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.10.13-2-Setup-x86_64.exe
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- Hozzunk létre egy új adatbázist a Create - Database dialógus ablakot megnyitva 

(Databases → jobb klikk → Create → Database…) vagy Query Tool-ban (Tools → Query 

Tool vagy ) az alábbi SQL utasítással: 

 
 

 

 

 

Megjegyzés: Ha nem rendelkezünk sablonként (template) használható PostGIS adatbázissal (pl. 

postgis_30_sample), akkor az adatbázis létrehozását követően válasszuk a Create - Extension eszközt 

(pl. asotthalom → jobb klikk → Create → Extension) vagy futtassuk az alábbi SQL utasítást az alap 

PostGIS függvények adatbázishoz rendeléséhez: 
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Ezt követően ellenőrizhetjük az új adatbázisunk public sémájában elérhető - PostGIS - 

függvényeket (Functions): 

 

 

10.2.2 Kapcsolódás a PostGIS adatbázishoz QGIS-ben 

 

A QGIS nyílt forrású térinformatikai rendszerben definiáljunk az előző lépésben létrehozott 

PostGIS adatbázisra muntató kacsolatot. 

 

- Indítsuk el a QGIS 3 alkalmazást. 

- Nyissuk meg az Adatforrás kezelőt (Data Source Manager) (Réteg menü → Adatforrás 

kezelő, Ctrl+L) és válasszuk a PostgreSQL adatforrás típust. 

 



 

 

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00004ekt 

 
 

 
64 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 
 

- Hozzunk létre egy Új kapcsolatot az alábbi paraméterekkel: 

 

 
 

Megjegyzés: A gazda gép címét (localhost, 

amennyiben ugyanezen gépen fut az 

adatbázis-kezelő) és a használt portot 

(alapértelmezés szerint 5432) szükség esetén 

módosítsuk. 
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- Teszteljük a kapcsolatot a PostgreSQL felhasználó / jelszó páros megadásával. 

 

 

 
 

Megjegyzés: A kapcsolódáshoz szükséges felhasználónév / jelszó páros igény esetén tárolható 

(Hitelesítés → Alapvető) 

 

- Az OK gombra kattintva mentsük el az új kapcsolatot. 

10.2.3 Vektoros rétegek importálása PostGIS adattáblákba 

 

A 10.1 alfejezetben bemutatott térbeli adatokat (pont-vonal-poligon geometriák) adjuk hozzá 

egy üres QGIS térképhez (projekthez), majd az eredetileg  ESRI Shape formátumban tárolt adatokat 

importáljuk PostGIS adatbázisba egy-egy adattábla formájában. 

 

- Válasszuk a Vektor réteg hozzáadása… (Ctrl+Shift+V) parancsot a QGIS Réteg → Réteg 

hozzáadása menüből, majd adjuk meg a térképhez hozzáadni kívánt ESRI Shape 

formátumú forrás adatokat. 

 

Megjegyzés: Ha szükséges fogadjuk el (OK) a felkínált vetületi transzformációt a rétegek és a térkép 

vetületi rendszere között. 

 

 

 

- Nyissuk meg a DB kezelő eszközt az 

Adatbázis menüből, majd válasszuk ki 

a korábban definiált (PostGIS - 
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Asotthalom) PostGIS kapcsolatot. Dupla kattintással - és szükség esetén a 

felhasználónév / jelszó páros megadásásval - kapcsolódjuk az adatbázishoz. 

 

 
 

- Kattintsunk a Réteg/Fájl importálása… gombra és importáljuk be mindhárom térképi 

réteget az adatbázis public sémájába. Kapcsoljuk be a Térbeli index létrehozása opciót! 

 

Megjegyzés: Opcionálisan módosíthatjuk a geometriát tároló mező (oszlop) nevét, a tárolt 

koordináták vetületi rendszerét vagy a karakterkódolást is. 
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Az importálást követően láthatjuk, hogy a public séma már tartalmazza az új - geometria 

oszloppal rendelkező - táblákat. 

 

 
 

Továbbá a geometry_columns táblában megjelentek a három importált rétegnek megfelelő 

bejegyzések (sorok, record-ok). 

 

 
 

Tesztelés céljából adjuk hozzá a rétegeket a PostGIS adatbázisból is a QGIS térképhez, majd 

szemrevételezéssel (összehasonlítással) ellenőrizzük azok geometriáját és attribútum tábláját. 

 

- Az Adatforrás kezelő-ben (Réteg menü → Adatforrás kezelő, Ctrl+L) válasszuk ki a 

PostGIS - Asotthalom kapcsolatot, 

majd kattintsunk a Kapcsolódás 

gombra az elérhető táblák listájának 

megtekintéséhez. 
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- Jelöljük ki és adjuk hozzá (Hozzáadás) a térképhez az előző lépésekben importált 

rétegeket. 

 

 
 

10.3 Téradatok publikálása GeoServerrel 

10.3.1 GeoServer telepítési feltételek (Windows) 

 

A GeoServer egy Java nyelven írt térképszerver, melynek futtatásához megfelelő Java környezet 

szükséges. Az alábbi verziók telepítése ajánlott: 

 

- Geoserver (pl. 2.18, telepítéshez csomagoljuk ki tetszőleges mappába, pl. c:\Program 

Files\GeoServer\) 

- Java (ajánlott OpenJDK 8, telepítéshez csomagoljuk ki tetszőleges mappába, pl. 

c:\Program Files (x86)\Java\) 

 

- Állítsuk be a JAVA_HOME rendszer környezeti változót, hogy az előző lépésben 

telepített Java mappára mutasson (pl. c:\Program Files (x86)\Java\java-se-8u41-ri\) 

 

  

http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.18.0/geoserver-2.18.0-bin.zip
https://download.java.net/openjdk/jdk8u41/ri/openjdk-8u41-b04-windows-i586-14_jan_2020.zip
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10.3.2 GeoServer Adminisztráció 

 

- A GeoServer indításához navigáljunk a telepítési mappa bin alkönyvtárába, majd 

kattintsunk duplán a startup.bat fájlra. A megnyíló Parancssor ablakot ne zárjuk be, 

amíg a GeoServer-t hasznájuk! 

 

 
 

Megjegyzés: Ha problémát tapasztalunk bizonyos funkciók futtatásakor (pl. Új workspace 

létrehozásának megtagadása hozzáférési korlátozás miatt), próbáljuk meg rendszergazdaként 

futtatni a startup.bat fájl (jobb klikk → Futtatás rendszergazdaként) 

 

- A GeoServer leállításához navigáljunk a telepítési mappa bin alkönyvtárába, majd 

kattintsunk duplán a shutdown.bat fájlra vagy zárjuk be az indítás óta nyitva lévő 

Parancssor ablakot. 

 

A GeoServer grafikus adminisztrációs felülete böngészőn keresztül érhető el: 

 

- Nyissunk meg egy böngészőt, majd navigáljunk a localhost:8080/geoserver címre. 

 

 
 

- Az ablak jobb felső részén adjuk meg a felhasználónév / jelszó (username / password) 

párost, majd kattintsunk a Login gombra. 

 

Megjegyzés: Az alapértelmezett 

felhasználónév admin, jelszó pedig 

geoserver, melyek az első bejelentkezést 

követően módosíthatók, illetve új 

felhasználók definiálásával bőívthetők 

(Security → Users, Groups, Roles). 
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A GeoServer-ben az adatkezelés a Workspace - Store - Layer - Layer Group hierarchia mentén történik. 

 

Workspace: A namespace-hez hasonlóan a workspace is más elemek rendszerezésére szolgáló 

konténer, ami a GeoServer-ben hasonló rétegek (layer) csoportba foglalását jelenti. Így egy-egy layer-

re az őt tartalmazó workspace nevével, majd : után a layer nevével hivatkozhatunk (pl. topp:states), 

lehető téve, hogy azonos nevű, de más-más workspace-ben tárolt layer-ekkel dolgozhassunk (pl. 

sf:states and topp:states). 

 

Store: A store különböző formátumban tárolt vektoros és raszteres adatforrásokhoz definiált 

kapcsolat. Vektoros formátumok közül ESRI Shape formátum (önállóan vagy több állományt 

tartalmazó mappaként), PostGIS adatbázis és online WFS kapcsolat is megadható. Raszteres 

formátumok közül GeoTIFF vagy kiegészítő world fájllal rendelkező képformátumok is választhatók. 

 

Layer: Vektoros vagy raszteres adatmodellben tárolt térbeli (földrajzi) objektumok gyűjteménye. 

Elérhető típusai: raster, polygon, line, point. 

 

Layer Group: A layer group layer-ek és más layer group-ok megadott hierarchia szerint szervezett 

egysége, amelyre saját - önálló - néven hivatkozhatunk a WMS kérésekben. 
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Hozzunk létre egy új workspace-t (asotthalom), definiáljuk a PostGIS adatbázisunkra mutató 

kapcsolatot (store), és publikáljuk egy-egy layer-ként az adatainkat: 

 

- Válasszuk a bal oldali menüben a Data → Workspaces elemet, majd az Add new 

workspace parancsot. 

 

 
 

- Adjuk meg az új workspace nevét (asotthalom) és egyedi Namespace URI-jét (pl. 

www.teradatbazis.hu/asotthalom). Állítsuk be alapértelmezett (default) workspace-

nek, majd a mentéshez kattintsunk a Save gombra. 
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Az új workspace megjelenik a workspace-ek listájában. 

 

 
 

- Válasszuk a bal oldali menüben a Data → Stores elemet, majd az Add new store 

parancsot. 

 

- Az adatforrás típusok közül válasszuk a Vector Data Sources → PostGIS - PostGIS 

Database opciót. 

 

 
 

- Adjuk meg a legfontosabb kapcsolódási paramétereket (ld. QGIS Adatforrás kezelő, 

10.2.2 alfejezet), ellenőrizzük, hogy az új store-t a korábban létrehozott asotthalom 

workspace-hez rendeljük, a többi beállítást pedig hagyjuk változatlanul. A mentéshez 

kattintsunk a Save gombra. 
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Az automatikusan megjelenő New Layer ablakban láthatók az előző lépésben definiált store-on 

keresztül elérhető adatok, amelyeket most új layer-ként publikálhatunk is. 
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- Kattintsunk az első adatforrás (pl. tajekozodasi_pont) sorában a Publish gombra, majd 

a megjelenő Edit Layer ablakban adjuk meg a publikálás legfontosabb paramétereit: 

 

- Name: a layer neve, amely workspace-n belül egyedi, ne használjunk benne 

speciális karaktereket 

- Title: hosszabb cím, amely tetszőleges karaktereket tartalmazhat 

- Abstract: a layer tartalmának részletezése 

 

 
 

- Coordinate Reference System → Native SRS (nem módosítható, a GeoServer 

kiolvassa az adatforrásból): EPSG:23700 (HD72 / EOV) 

- Coordinate Reference System → Declared SRS (szerkeszthető, ld. Megjegyzés): 

EPSG:23700 (HD72 / EOV) 

- Coordinate Reference System → SRS handling: Keep native  / Force declared 

(jelen esetben bármelyik opció megfelelő, és azonos eredményt ad, ld. 

Megjegyzés) 

 

Megjegyzés: A téradatok GeoServer-en keresztül történő publikálásához természetesen 

szükség van azok vetületi rendszerének (CRS vagy SRS) ismeretére. Optimális esetben ez az 

információ az adatforrásból - helyesen - kiolvasható (pl. .prj fájlból az ESRI Shape 

állománynál, GeoTIFF raszterből vagy esetünkben PostGIS geometry columns 

adattáblájából). Ilyenkor a Native SRS mezőben az adat valós vetületi rendszerét láthatjuk, 

amit igény szerint más vetületi 

rendszerbe is transzformálhatunk 

Declared SRS és Reproject native to 

declared SRS handling opció 

megadásával, illetve választásával. 

Ha a GeoServer nem képes nativ SRS 
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kiolvasására vagy valamiért korábban helytelenül tárolt SRS  információhoz jut, akkor a 

Declared SRS mezőben megadott vetületi rendszert “rákényszeríthetjük” a layer-re a Force 

declared SRS handling opció választásával. 

 

- Bounding Boxes: kattinsunk a Compute from data és Compute from native 

bounds gombokra az adatok befoglaló koordinátáinak vetületi rendszerben, 

illetve földrajzi koordináta rendszerben történő kiszámításához. 

 

 
 

Most ugorjunk át az Edit Layer ablak Publishing lapjára, és legörgetve a WMS Setting 

részhez nézzük meg a layer megjelenési stílusával kapcsolatos beállításokat. 

 

 
 

- Válasszunk a Default Style listából egy alapértelmezett stílust (style) a layer-

nek. Figyeljünk arra, hogy ennek típusa megegyezzen a layer geometriájával 

(pl. pont geometriához → burg, capitals, point, poi stílusok / vonal 

geometriához → line, simple 

road, simple stream stílusok 

/ poligon geometriához → 

grass, green, polygon, 

restricted stílusok). 
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- Adjunk hozzá néhány - layer geometriához illeszkedő - stílust az Available 

Styles listából a Selected Styles listához is. 

 

 
 

- A layer beállítások mentéséhez kattintsunk a lap alján a Save gombra. 

 

Visszatérve a Layers ablakba, láthatjuk az újonnan publikált layer-eket. Ismételjük meg a fenti 

lépéseket és hozzunk létre egy-egy layer-t a többi adatforrásból is. A megjelenési stílus megadásánál 

figyeljünk oda a megfelelő geometria típusokra! 

 

 

10.3.3 Szerver-oldali szimbolizálás (SLD) 

 

A GeoServer-rel publikált layer-ek megjelenési paramétereit (stílusát) különböző módszerekkel 

definiálhatjuk. Ezek közül most a Styled Layer Descriptor (SLD) nevű, XML alapú leíró nyelvet ismerjük 

meg részletesebbe. A GeoServer-ben elérhető stílusok a bal oldali menüben a Data → Styles elemet 

kiválasztva böngészhetők, szerkeszthető, illetve bővíthetők. 
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- Kattintsunk a Styles listában a point stílusra, majd pillantsunk bele annak leírásába. 

 

- A Style Editor ablak Data lapján láthatjuk a stílus nevét, előnézetét (Preview) 

és forráskódját, illetve új stílus létrehozása esetén lehetőségünk van a 

forráskód (vagy kódrészlet) átvételére más style-ból vagy SLD fájlok 

megnyitásra is. 
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Az SLD formátum részletesebb megismeréséhez érdemes átböngészni a GeoServer 

dokumentációjának részeként elérhető ún. SLD Cookbook-ot. Ebben számos példával illusztrálva 

látható, hogyan definiálhatunk pont-vonal-poligon vagy raszter rétegekhez kapcsolható stílus 

leírásokat. 

 

Ha nem szeretnénk a “kódolással” túl sok időt eltölteni, mindenképpen érdemes már meglévő 

SLD fájlokból kiindulni, azokat igényeinknek 

megfelelően módosítani, testre szabni. Jó kiindulási 

pont lehet a QGIS 3-ban létrehozott és SLD 

formátumban mentett rétegstílus definíció (QGIS → 

Réteg tulajdonságok → Stílus → Stílus mentése mint 

SLD stílus fájl), amely az objektum szimbólumok 

https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/cookbook/
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mellett címkézési (label) beállítások átvitelére is alkalmas. A haladóbb szimbolizálási / címkézési 

lehetőségeket azonban nem minden esetben képes a GeoServer értelmezni. 

 

Készítsünk QGIS-ben kategorizált szimbolizálást és egyszerű címkézést az egyes rétegekre, majd 

mentsük el ezeket SLD formátumba. 

 

- A területen felmért tájékozódási pontokat szimbolizáljuk megközelítésük [MEGKOZELIT] 

kategóriái alapján: 

 

 
 

- Majd rendeljünk címkéket is az egyes objektumokhoz, megjelenítve azok megnevezését 

[MEGNEVEZ]: 

 

 
 

- Mentsük el a fentiekben beállított 

réteg tulajdonságokat (jelrendszer és 

címke) SLD formátumba (Réteg 

tulajdonságok ablak → Stílus → Stílus 

mentése mint SLD stílus fájl) 
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- Töltsük be az elmentett SLD fájlt a GeoServer New style (bal oldali menüben a Data → 

Styles elem → Add a new style) ablakában (Upload a style file → Fájl kiválasztása → 

Upload…) 
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Megjegyzés: A példában használt forrásállományok (ESRI Shape) mező(oszlop)nevei nagybetűsek voltak (pl. 

MEGKOZELIT), melyek a PostGIS táblába importálás során átalakultak kisbetűssé (pl. megkozelit). Ahhoz, hogy a 

betöltött SLD kód alkalmazható legyen a rétegre, le kell benne cserélni az előforduló mezőneveket kisbetűsre 

(pl. MEGKOZELIT → megkozelit). 

 

- A New style ablakban kattintsunk a Validate gombra az SLD kódban esetleg előforduló 

hibák ellenőrzéséhez, illetve a Preview legend-re a jelmagyarázat előnézeti képének 

betöltéséhez. 

 

- A Save gombra kattintva mentsük el a style-t. 

 

A fenti lépéseket megismételve létrehozhatjuk és GeoServer-be tölthetjük a többi térképi réteg 

- QGIS-ben definiált - jelrendszerét és címkézését. 

 

Végezetül rendeljük hozzá a GeoServer-ben létrehozott layer-ekhez a hozzájuk kapcsolódó style-

(oka)t (ld. előbb, Edit Layer → Publishing → WMS Settings). 

 

10.4 Térkép megjelenítő kliens létrehozása (OpenLayers) 

 

Az előző (10.3) alfejezetben publikált rétegekből építsünk webtérképet, amely vékony kliensen 

(böngésző) megtekinthető és néhány interaktív eszköz segítségével vezérelhető is. Ehhez különféle - 

általában - JavaScript függvénykönyvtárak használhatók, melyek egy HTML dokumentum keretben 

megjelenő térképet (rétegekkel és vezérlő elemekkel együtt) definiálnak. Jelen példában az 

OpenLayers nyílt forráskódú függvénykönyvtárat felhasználva készítünk web térképet az ásotthalmi 

adatrétegekből. 

 

A webtérkép - JavaScript - forráskódját egy HTML dokumentumba ágyazzuk, melynek 

szerkesztéséhez ajánlott pl. a Notepad++ alkalmazás, a weben történő publikálásához pedig pl. az 

Apache webszerver. Utóbbit érdemes a WAMP Server csomag részeként telepíteni. 

 

Az alábbi példában a webtérképet böngészőben “futtatjuk” (LINK), de lehetőség van olyan 

alkalmazás készítésére is, amely a forráskóddal egyetlen csomagban (bundle) tartalmazza az összes 

szükséges forráskódot, függőséget (dependencies) is (LINK). 

10.4.1 HTML keret kialakítása 

 

Hozzuk létre a térképet megjelenítő HTML 

dokumentumot az alábbiak szerint: 

 

https://notepad-plus-plus.org/downloads/
https://www.wampserver.com/en/#wampserver-64-bits-php-5-6-25-php-7
https://openlayers.org/en/latest/doc/quickstart.html
https://openlayers.org/en/latest/doc/tutorials/bundle.html
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Felhasznált CSS linkek (Openlayers 4.6.5 és OL LayerSwitcher): 

- https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/openlayers/4.6.5/ol.css 

- https://unpkg.com/ol-layerswitcher@3.8.3/dist/ol-layerswitcher.css 

 

Felhasznált JavaScript linkek (Openlayers 4.6.5 és OL LayerSwitcher): 

 

- https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/openlayers/4.6.5/ol.js 

- https://unpkg.com/ol-layerswitcher@3.8.3 

 

Felhasznált proj4 és EPSG (HD72/EOV) JavaScript linkek: 

 

- http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/proj4js/2.2.1/proj4.js 

- http://epsg.io/23700.js 

 

EPSG:23700 (HD72/EOV) projection definiálása és "validity extent" (érvényes kiterjedés) megadása: 

 

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/openlayers/4.6.5/ol.css
https://unpkg.com/ol-layerswitcher@3.8.3/dist/ol-layerswitcher.css
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/openlayers/4.6.5/ol.js
https://unpkg.com/ol-layerswitcher@3.8.3
http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/proj4js/2.2.1/proj4.js
http://epsg.io/23700.js
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A HTML dokumentumban definiálunk egy-egy div elemet a térkép, illetve a jelmagyarázat tárolására: 

 

 
 

Az elemeket a megfelelő HTML osztályok (class) CSS definíciója szerint formázzuk (pozíció, keret, 

betűtípus, sortávolság stb.): 

 

 
 

A jelmagyarázatot tartalmazó div elem tartalmazza az egyes térképi rétegek nevét és jelmagyarázatát 

az alábbiak szerint: 
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ahol az egyes rétegek jelmagyarázata közvetlenül a GeoServer-ről kerül lekérdezésre a 

GetLegendGrapic WMS kérést felhasználva. Ebben a szerver elérési útja (pl 

http://localhost:8080/geoserver/wms) mellett paraméterként meg kell adni a kívánt réteg nevét (pl. 

LAYER=asotthalom:irtas_vonal), a képformátumot (pl. FORMAT=image/png) és a kép méretét (pl. 

WIDTH=20&HEIGHT=20) is. 

 

 

Réteg neve Jelmagyarázat (legend) link 

Tájékozódási 

pontok 

http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VE

RSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=as

otthalom:tajekozodasi_pont 

Útvonalak http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VE

RSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=as

otthalom:utvonalak_vonal 

Vízkivételi 

helyek 

http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VE

RSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=as

otthalom:vizkivetel_poligon 

... ... 

10.4.2 OpenLayers térkép felépítése (map, layers, view, controls, stb.) 

 

Az OpenLayers térkép (map) adott HTML elemen 

belül (target) jelenik meg, rétegekből (layers) épül 

fel, különböző vezérlő elemeket (controls) 

tartalmazhat és megjelenése (view) szabadon 

definiálható (pl. zoom szint, vetület, középpont). 

http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:tajekozodasi_pont
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:tajekozodasi_pont
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:tajekozodasi_pont
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:utvonalak_vonal
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:utvonalak_vonal
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:utvonalak_vonal
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:vizkivetel_poligon
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:vizkivetel_poligon
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=asotthalom:vizkivetel_poligon
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Új OpenLayers map objektumot a var map = new ol.Map({ ... }); sorral hozhatunk létre, ahol a { } 

zárójeleken belül adhatjuk meg a térkép paramétereit (pl. rétegek, vezérlők, stb.): 

 

- A térképet tartalmazó HTML elemet a target: 'map' sor definiálja, visszautalva a 

korábban létrehozott HTML div-re (<div id="map" class="map"></div>) 

 

- A térkép rétegeit a layers: [ ... ] tömben adhatjuk meg: 

 

- Alaptérképként leggyakrabban OpenStreetMap térképet használunk: 
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- A további rétegek a GeoServer által publikált, WMS formátumú adatforrások: 

 

 
 

Ezek megadásakor érdemes címet (title) is definiálnunk, ellenkező esetben a 

réteg nem fog megjelenni a rétegválasztó (LayerSwitcher) panelen (ld. 

később). Az adatfolyamot publikáló szerver címe (url) mellett paraméterként 

mindenképpen meg kell adnunk a megjeleníteni kívánt réteg nevét (LAYERS). 

 

- A térkép megjelenése egy ún. view objektummal definiált, melyből új példányt a 

new ol.View({ ... }) sorral hozhatunk létre. Itt paraméterként a vetületi rendszert 

(projection, pl. EPSG:23700), a térkép középpont koordinátáit (center, pl. 703500, 97500 

EOV) és a kezdő zoom szintet (zoom, pl. 6) adjuk meg: 

 

 
 

- A térkép alapértelmezett vezérlő elemeit (controls) bővíthetjük 

controls: ol.control.defaults.extend([ ... ]) sorral: 

 

 
 

- A ScaleLine vezérlő dinamikus vonalas aránymértéket helyez a térképre, 

pontosabban a target paraméterben megadott HTML elembe: 
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- A ZoomSlider vezérlő csúszka segítségével teszi lehetővé a térképi zoom szint 

módosítását: 

 

 
 

- A MousePosition vezérlő megjeleníti az egér kurzor aktuális pozíciójának 

vetületi koordinátáit. Paraméterként megadható a koordináták 

megjelenésének helye (target), formátuma (coordinateFormat, pl. 1 

tizedesjegy) és vetülete (projection). 

 

 
 

- Végezetül a LayerSwitcher vezérlő, amely egy külső könyvtárat felhasználva 

egy nyitható/zárható panelen megjeleníti a térképi rétegek nevét és lehetővé 

teszi a láthatóságuk módosítását (ki/bekapcsolás). A példában az egérkurzor 

rámozgatására (activationMode) megjelenik a panel, illetve a térkép 

betöltésekor nyitott állapotban (startActive) jelenik meg a panel. További 

beállítási lehetőségek a könyvtár fejlesztői oldalán találhatunk. 

 

 
 

  

https://github.com/walkermatt/ol-layerswitcher
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A kész HTML dokumentumot böngészőben megnyitva az alábbi térképet kapjuk. 
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