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• Téradatnyerési módszerek 

Elsődleges adatnyerés 

– Manuális 

– Geodéziai 

– Globális helymeghatározással 

– Közvetlenül mérő szenzorok 

Másodlagos adatnyerés 

– Fotogrammetriai 

– Távérzékelési 

– Manuális térképdigitalizálás 

– Térképek szkennelése 

– Digitális állományokból 

 

Növényvédelem digitális térképezési eszköztára 
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• Nem csak egyszerűen a térkép tartalmának számítógéppel 
kezelhető, digitális leírása.  

• Nincs szükség szelvényekre bontásra, valós méretűek az elemei, 
általában pontos illeszkedésekkel, topológiával rendelkezik, 
gyakran rétegeket, objektumokat használ. 

• Adatmodell: raszteres, vektoros  
• Elsődleges adatnyerési eljárások 

– Mérésekből (GPS) 
– Meglévő jegyzőkönyvekből 

Elsődleges adatnyerési eljárásokkal általában vektoros adatokat állítunk 
elő.  

• Másodlagos forrásból  
– Digitalizálással, majd automatikus vagy kézi vektorizálással  

Másodlagos eljárásoknál georeferálás, vektorizálás esetén szintén 
vektortérképet kapunk. Amennyiben a másodlagos adatnyerést 
(szkennelést) georeferálás után nem követi vektorizálás, digitális 
rasztertérkép az eredmény. 

 
 

Digitális térkép 

 

4 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• Célja 
– Térinformatikai elemzések új szintje (vektoros) 
– Új publikálási lehetőségek 
– Tárolási, továbbítási kapacitásigény csökken 

• Előkészítő műveletek 
– Térképlapok digitalizálása 
– Georeferálás, torzulások kiszűrése, vetületi konverzió 

(munkaigényes feladat) 
• Előfeldolgozás 

– Fedvény, objektum osztályok és objektum azonosítók kiosztása 
• Vektorizálás 

– Területek vektorizálása 
– Vonalszerű objektumok vektorizálása 
– Objektumok vektorizálása 

• Utófeldolgozás 
 

Raszter-Vektor átalakítás 
„Vektorizálás”  
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• Vektorizálás 

– Manuális 

– Félautomatikus 

– Automatikus 

 

Vektorizálás II. 
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• Talajtérkép automatikus  
vektorizálása 
– Egybites (pl. fekete-fehér) 

– Kis adatsűrűségű 

• Topográfiai térkép  
automatikus vektorizálása 
– Nyolcbites 

– Nagy adatsűrűségű 

 

Fekete: kapcsolódó pixelek 
(vonalas rétegre 
automatikusan jól 
konvertálható) 

Kék: töredezett pixelek  

 

Automatikus módszer alkalmazhatósága 
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• Koordináták bevitele shape 
fájlba 

 
– site,lat,long,name,HOTLINK  
– 1,38.889,-77.035,Washington 

Monument,http://www.nps.gov
/wamo  

– 2,38.889,-77.050,Lincoln 
Memorial,c:/ESRI/AEJEE/DATA/
WASHDC/linc.jpg  

– 3,38.898,-77.036,White 
House,c:/ESRI/AEJEE/DATA/WAS
HDC/whse.txt  

– 4,38.889,-
77.009,Capitol,c:/ESRI/AEJEE/DA
TA/WASHDC/cap.pdf 

 
ESRI Arc Explorer JEE oktatóanyag 

 

Szöveges adatbevitel 
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• Raszteres és vektoros adatokat hibrid rendszerek 
segítségével együtt használhatunk.   

– Vektoradatokat, raszteradatokat és attribútumadatokat a 
modellnek legjobban megfelelő módon külön-külön 
tárolják.  

– A műveleteket mindig abban a modellben hajtják végre 
ezek a rendszerek, mely előnyös a kérdéses művelet 
szempontjából.  

– A rendszerek széleskörűen alkalmazzák a vektor-raszter, 
raszter-vektor átalakításokat a műveletek előtt és után.  

– Hibrid adatmodellre épül a GoogleMaps szolgáltatása. 

 

Hibrid adatmodell 
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• Adatok érvényességét leginkább befolyásoló tényezők: 

– adatok eredete 

– geometriai pontosság 

– attribútum adatok pontossága 

– attribútum adatok konzisztenciája 

– topológiai konzisztencia 

– adatok teljessége, aktualitása 

– alkalmazott térinformatikai modell interpretáció minősége 

 

Adatminőség ellenőrzése 
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• Georeferenciának nevezzük a raszterkép elhelyezési adatait a 
geodéziai koordinátarendszerben.  

• Megoldás szokásos módjai: 

– World fájl 

– Header (GeoTiff, GeoJP2…) 

 

Georeferencia 
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• Bizonyos képformátumok, adattárolási formák, fájltípusok a 
georeferencia-információkat a képfájl fejlécében raktározzák:  

– img,  

– bsq,  

– bil,  

– bip,  

– EXIF 

– ITT 

– GeoTIFF 

– grid 

 

Header 
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• Georeferencia információt külön szövegfájlban tárolják.  

– A world fájl egy affin transzformáció hat paraméterét 
tartalmazza, mely a képkoordinátarendszer és a 
világkoordinátarendszer között teremt kapcsolatot 

– A képek raszteres adatként tárolódnak, ahol a kép minden 
cellája sor- és oszlopszámmal rendelkezik  

– A world fájl nevének meg kell egyeznie a képfájllal és 
azonos könyvtárban kell lennie 

 

Word file 
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Georeferálás két referenciapont segítségével 
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Grafikus georeferálás  
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• Vetület, dátum 

• Geoid, geoidunduláció 

• Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) 

• Transzformáció 

• Alappontok, alapponti rendszerek 

 

Vetületi rendszerek, konverzió 
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• Képfelület alakja szerint 
• Hengervetület 

– Kúpvetület 

– Síkvetület 

– Egyéb vetület 

• A képfelület tengelye szerint 

– Poláris (normális) 

– Transzverzális (egyenlítői) 

– Ferde (nem merőleges eltérés)   

• A kép- és az alapfelület kontaktusa szerint 

– Érintő 

– Süllyesztett (metsző) 

 

Vetületek csoportosítása 
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• Vetületnélküli rendszerek 

• Kettős vetítésű magyarországi rendszerek 

• Sztereografikus vetületi rendszerek (BUDAPESTI, 
MAROSVÁSÁRHELYI) 

• Ferdetengelyű szögtartó hengervetület  

• Gömb érintő elhelyezésű ferdetengelyű szögtartó 
hengervetületei (HÉR, HKR, HDR)  

• Gömb ferdetengelyű redukált szögtartó hengervetülete (EOV) 

• Gauss-Krüger vetület forgási ellipszoid egyenlítői elhelyezésű, 
érintő, szögtartó hengervetülete 

• UTM (Universal Transverse Mercator) vetület ellipszoid 
egyenlítői elhelyezésű redukált, szögtartó hengervetülete 

• GEOREF (World Geographic Reference System) földrajzi 
fokhálózatra épül, vetületi rendszerektől független  

 

Fontosabb vetületi rendszerek 
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• Referencia ellipszoidok a Földfelszín egy területét közelítik 
• Az ellipszoid középpontja a Föld középpontja, 

• A forgástengely a Föld forgástengelye. 

– Paraméterek 
• Nagytengely (egyenlítői sugár) 

• Lapultság (összefüggés az egyenlítői és a sarki sugár között) 

• Amennyiben az ellipszoid középpontját addig mozgatjuk, míg a 
legkisebb hibával illeszkedik a vizsgált területhez, a geodéziai 
dátumot kapjuk 

– Bessel (sztereografikus) 

– Kraszovszkij (Gauss-Krüger) 

– Hayford (UTM) 

– WGS-84 (GPS),  

– IUGG-67 (EOV)  

 

Fontosabb ellipszoidok 
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• Geographic Projection 

– WGS 1984 Datum 

• Ortographic Projection 

– SPHERE Datum 

• Eckert IV. Projection 

– WGS 1984 Datum 

 

 

 

Néhány érdekesebb vetület 
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• GPS  mérés az ellipszoid  feletti  
magasságot (h) adja. Tengerszint feletti 
magasság (H) számításánál figyelembe 
kell venni a geoidundulációt 

• A geoidunduláció a Föld fizikai alakját 
jellemző, a Föld nehézségi erőterének 
egy kiválasztott szintfelülete  (geoid)  
és  a  Föld  alakját  geometriailag  
helyettesítő  forgási  ellipszoid  közötti 
távolság,   a   pont   ellipszoidi   
normálisán   mérve: h  =  H  +  N, ahol 
N  a pontban lévő geoidunduláció 
értéke 

• Geoid: Óceánok és tengerek felszíne, 
ha kicsi csatornákon összekötnénk a 
szárazföld alatt (Listing 1873) 

Geoidunduláció 
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• Az EOV kettős vetítésű, szögtartó, ferdetengelyű, metsző 
hengervetületi rendszer  

• Alapfelülete az  IUGG/1967 ellipszoid . A vetítés kettős az 
IUGG/1967 ellipszoidról a Gauss gömbre, majd onnan  a  
süllyesztett  (metsző)  hengerre  történik  a  vetítés.   

• Az  ország  területe  egyetlen hengervetületre   képződik   le.   
A   metszőkörön   belül   hosszrövidülés,   a   körön   kívül 
hossznövekedés   figyelhető meg.   

•  A  kezdőkoordinátákat 200km-rel délre és 650km-rel   
nyugatra helyezték. Így az Y koordináták kisebbek, az X 
koordináták  
pedig mindig nagyobbak 400-nál, tehát jól 
megkülönböztethetők. 

Egységes Országos Vetület 
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• Magyarország   első   
szintezését   1873-1913   
között   adriai   
alapszinthez   végezték.    

– Nadap  főalappont  
magassága  173,8385  m.   

• A  II.világháború  után  
használt  balti alapszint  

– Nadap  főalappont  
magassága 173,1638, 
amely 0,6747 m-rel 
alacsonyabb.  

 

Egységes Országos Magassági Alaphálózat (EOMA) 
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• ETRS89 (OGPSH) pontok 
átszámítása EOV rendszerbe 
és vissza 

• Transzformációhoz 
felhasznált pontok 
kiválasztása automatikus 

• OGPSH és EOV rendszerek 
közös pontjai alapján lokális 
transzformáció 

• Magyarország területén 8 
közös ponttal 

• Pontosított Geoid unduláció 
adatokkal 

 
Etrs89-Eov-Hivatalos-Helyi-

Térbeli-Transzformáció 
 

 

Transzformáció 
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• Magassági Alappontok Adatbázisa 

• Vízszintes alappontok Adatbázisa 

• OGPS Alappontok adatbázisa 

 

• Országos GPS Hálózat pontjai 

 

Alappontok 
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• Videók 

– Georeferálás (grafikus) 

• Animációk 

– Georeferálás 

– Geoidunduláció 

– Pontréteg (shape) generálás 

Videók, animációk az I. fejezethez 
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georeferencing_graphic.avi
georeferencing.swf
geoidundulation.swf
shapefile_create.swf
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I. Kérdés 

Állapítsa meg az EHT szoftver (vagy egyéb eszköz) segítségével a geoid-
unduláció értékét a Parlamentnél! 

II. Kérdés 

 Digitalizáljon lapolvasó segítségével egy tetszőleges térképlapot, 
 majd georeferálja három referenciaponttal a 
 GEOREGARCVIEW szoftver segítségével! 

 A szükséges koordinátákat térképszerverekről (pl: Googlemaps) 
szerezhetjük be. 

III. Kérdés 

Digitalizáljon lapolvasó segítségével egy újabb, az előzővel átfedésben 
lévő térképlapot, majd georeferálja három referenciaponttal a 
GEOREGARCVIEW szoftver segítségével! Nyissa meg az előző feladat 
georeferált állományával együtt ArcExplorer JEE (vagy más) 
megjelenítővel és ellenőrizze a pontosságot! 

 A szükséges koordinátákat térképszerverekről (pl: Googlemaps) 
szerezhetjük be. 

 

Feladatok az I. fejezethez 
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• Globális helymeghatározás  

– Adott időpontban 
ismernünk kell három 
műhold koordinátáit. 

– Amennyiben nagyon 
pontosan tudjuk  mérni  az  
időt,  akkor  a  hullám  
terjedési  sebesség  és  a  
közben  eltelt  idő  alapján 
meghatározható, hogy 
milyen távolságra vagyunk a 
műholdtól .  

– Ez egy műhold esetén egy 
gömbfelületet ad.  

 

GNSS  eszközrendszer 
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• Amennyiben két 
műholddal van 
kapcsolatunk, akkor 
mindkét műhold 
„gömbjén”  rajta  kell,  
hogy  legyünk.  Két  gömb  
metszeteként  egy  kört  
kapunk .  

• A harmadik műhold 
„gömbje” és a kör 
metszéspontjaként két 
pontot kapunk, amelyek 
közül mindig kizárható az 
egyik (pl. földfelszíntől 
távoli pontok).  

Globális helymeghatározás II. 

 

29 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

 

Differenciális korrekció 
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• GNSSNet 

• NtripCaster IP cím, port 
száma: 
84.206.45.44:2101 

 

Hálózati RTK Magyarországon (2010) 
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• Geotrade GNSS  

– Host: 
www.geotradegnss.hu 

– Port: 2101 

 

 

Több bázisos rendszer Magyarországon ( 2010) 
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• Georgikon RTK 
lefedettség 

• DGPS az egész országra 

– http://gnss.georgikon.hu 

– 193.224.81.88:2101 

 

 

Egybázisos rendszer (2010) 
( 2009 

 

33 

http://gnss.georgikon.hu/
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Trimble európai VRS rendszer 
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• CSD (Circuit Switched Data) 

– vonalkapcsolt mobilinternet - 9,6 kbit/s - 1G 

• GPRS (General Packet Radio Service) 

– csomagkapcsolt - 115 kbit/s - 2G  

• EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)  

– a GPRS megerősítése - 236 kbit/s-os (112-400) - 2,5G 

• 3G  

– harmadik generációs mobilhálózat, videóhívás is 384 kbit/s - 3G 

• HSPA (High-Speed Downlink/Uplink Packet Access) 

– a HSDPA elméleti adatátviteli sebessége az eszköztől és a 
lefedettségtől függően akár 21 Mbit/s – 3,5G 

• 4G LTE (Long Term Evolution) 

– 1Gbit/s - 4G  

 

Mobil internet  
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• Videók 

– Trimble VRS rendszer 

• Animációk 

– GNSSNet szolgáltatás 

– Geotrade GNSS 

– Georgikon GNSS Bázis 

Videók, animációk az II. fejezethez 
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geotrade_gnss.swf
georgikon_gnss_base_station.swf


TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

I. Kérdés 

Keresse meg a Galileo és a BEIDOU rendszerben aktuálisan 

 hozzáférhető műholdak adatait! 

II. Kérdés 

Keresse meg az aktuális időpontban a Navstar GPS rendszer földi 
vezérlőállomásait! 

III. Kérdés 

Keresse meg az aktuális időpontban az ionoszféra állapota 
 szempontjából legkedvezőtlenebb mérési helyet a Föld 
 felszínén! Használja az ausztrál „űridőjárás” előrejelzést (vagy 
 egyéb információforrást)! 

 

 

Feladatok az II. fejezethez 
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• GNSS mérés 

– Mérés megtervezése (almanach) 

– Mérés végrehajtása (online pontosítás esetén feldolgozás 
is) 

– Adatátvitel (csereformátumok használata, RINEX - Receiver 
Independent Exchange Format) 

– Feldolgozás (vektorok, transzformáció, hibaellenőrzés) 

– Hálózatkiegyenlítés (OGPSH - Országos GPS Hálózat) 

 

Terepi GNSS mérések és feldolgozás 
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• Integritás garantálása 

– GNSS 

– Pontosítás módja 

• Szükséges pontosság garantálása 

– Rover eszköz pontossága 

– Pontosítás módja 

– Műholdkonstelláció 

– Egyéb zavaró tényezők minimalizálása 

 

GNSS méréstervezés célja 
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• GNSS műholdadatok 

– Almanach 
• Trimble Planning 

• Leica  Satellite  Availability 

• Topcon Occupation Planning 

• Pontosító adatok fogadása 

– Mobil internet 
• Gprs lefedettség 

• Mérési stílus, eszközök, megvalósítás 

 

Tervezés eszközei 
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• Aktualizálás 

– Időben előre 

– Időben hátra 

• Általános 

– YUMA  formátum,USA  Coast  Guard  Navigációs Központ 

– A dátum és a GPS-hét  kapcsolata a GPS-naptárban 

• Trimble 

• Leica 

• Topcon 

 

Almanach 
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Trimble Planning 
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• Relatív 

– Valós idejű 

– Rádió 

– Műhold 

– Internet 

• Utófeldolgozott 

– Digitális adatátvitel 

 

Pontosító adatok csatornái 
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• Kapcsolódás műholdakhoz, vezérlőhöz 

• Kapcsolódás pontosító szolgáltatáshoz 

• Mérési stílus beállítása 

• Mérés megkezdése 

• Adatok rögzítése 

 

Mérés végrehajtása 
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• Meglévő téradatok beszerzése, 
ellenőrzése, konverziója 

• Mérési terv elkészítése (pl: 
tavaszi és őszi gyomborítottság 
és gyomösszetétel felmérése 
szántóföldi kultúrákban) 
– Pontossági igény 
– Rendelkezésre álló eszközök, 

szolgáltatások 
– Területi specialitások 
– Mérési módszer kiválasztása 

• Mérési helyek 
• Konverzió a terepi eszköz 

formátumára 
• Adatok feltöltése a terepi 

eszközre 
 

Méréselőkészítés 
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• Mérés adatainak ellenőrzése 

• Megtekintés 

• Törlés, szerkesztés 

• Új felvételezés 

• Adatok  

• Exportálása a szükséges formátumokban 

• Terepi eszköz kikapcsolása 

 

Mérés befejezése 
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• Adatok betöltése a terepi eszközről 

– Formátumok 

– Koordinátarendszer, dátum  megadása 

– Adatbetöltési hibák vizsgálata 

– Megtekintés 

– Törlés, szerkesztés 

• Exportálás a feldolgozás formátumára (pl: T1-T4 stb 
gyomformák és fajok adatbázisa) 

 

Adatok feldolgozása 
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• Adatok feltöltése GIS rendszerbe 
– Konverziók 
– Elemzések 
– Interpolációk 
– Modellépítés 
– Szimuláció 
– Statisztikai elemzés 
– Publikálás 

• Online korrekció esetében 
– Feldolgozás 

• Offline korrekció esetében 
– Mérési időpont visszakeresése 
– Korrekciós adatok beszerzése 
– Korrekció lefuttatása 
– Ellenőrzés 

 

Adatok GIS feldolgozása, elemzése 
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• EEHHTT szofver 

– Adatbevitel 
• Fájlból 

• Billentyűzetről 

– Adatbeviteli formátum beállítása 

– Adatkonverzió irány beállítása 

– Koordináták bevitele 

 

Transzformáció ellenőrzése 
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• Adatgyűjtő 
– Navigációs pontosságú 

• ArcPad / Tenyérszámítógép GPS antennával 

– Térinformatikai pontosságú 
• GPS Pathfinder office / Trimble GeoXH 

– Geodéziai pontosságú 
• Trimble Survey Controller / Trimble 5800 

• Szenzorok: klorofill, sztereo kamerák... 
• Adatfeldolgozó 

– GPS Analyst 
– GPS Pathfinder Office 
– Trimble Geomatics Office 

• A, Pozicióra vonatkozó feldolgozás 
• B, Attributiv adatokra vonatkozó feldolgozás (képfeldolgozás- 

Image analyst) 
– ArcGIS 

 

Tipikus terepi eszközrendszer 
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MINTA 

• Mérés célja: 3D domborzatmodellhez automatikus adatgyűjtés 

• Mérés helyszíne: Kányavári-sziget 

• Mérés időpontja: 2008. december 21. 920h és 1530h között 

• Mérés típusa: RTK; Üzenetközvetítés formátuma: CMR+ 

• PDOP mask: 6, magassági vágás: 10 fok, antenna: Trimble 5800,  hant: 2 m 

• Coordinate System Hungary Zone Hungarian EOV 

• Project Datum HD72 (Hungary) 

• Vertical Datum Geoid Model EGM96 (Global) 

• Coordinate Units Meters; Distance Units Meters;Height Units Meters 

 

• Pont neve  DeltaX  DeltaY  DeltaZ  Slope Distance  RMS 

•  25001      13189,539m  1880,080m 11396,001m  17531,898m 0,002m 

• Pont neve  X  Y  H 

• 25001 142686.277 505893.164 109.042 

Folyamatos topográfiai GPS mérés rövidített leírása 
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• Talajelőkészítés 
• Tápanyagagadálkodás 
• Vetés 
• Növényvédelem 
• Öntözés 
• Betakarítás 
• Gépüzemeltetés 

 
 

• Pl: mintavételezés, 
hozamtérképezés, szenzorok, 
kormányautomatika, 
kijuttatásvezérlő, sorvezető, 
vetőgépvezérlés. 
 

Precíziós gazdálkodás GPS alapelemei 
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• 1. Táblahatár GPS-es felmérése, talajminta- vételi terv készítése  
• 2. Talajmintavétel terv szerint 3-5 hektáronként  
• 3. Talajvizsgálat (bővített és teljes körű)  
• 4.Tápanyag- ellátottsági térképek készítése  
• 5. Információk szolgáltatás a szaktanácshoz, elemzések  
• 6. Agrokémiai szaktanács  
• 7. Differenciál műtrágyázási terv készítése   
• 8. Differenciált tápanyag- kijuttatás, differenciált tőszám terv  
• 9. Vetés bázis állomással, szakaszolással terv szerint  
• 10. Precíziós herbicid kijuttatási terv (Hu, KA, pH térkép és 

gyomfelvétel alapján), precíziós herbicid kijuttatás  
• 11. Ténylegesen kijuttatott műtrágyamennyiség feldolgozása, 

beolvasása a szaktanácsadó rendszerbe  
• 12. Adatok letöltése az Internetről 
További információ: Tee-Jet, a HARDY, a TopCOM, a TRIMBLE precíziós 
mezőgazdasági, növényvédelmi honlapjai 

Precíziós gazdálkodási rendszer (IKR) 

 

53 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• IKR 

Precíziós gazdálkodási rendszer 
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• Táblázatkezelő 

Szántóföldi kísérletek kiértékelése 
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• Táblázatkezelő  

(MS EXCEL) 

 

 

• GIS szoftver (gyomsűrűség) 

(ArcGIS) 

 

• GIS szoftver (gyomdenzitás) 

(ArcGIS) 

Szántóföldi kísérletek kiértékelése II. 
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Minta: jelkulcs, tájolás, méretarány, annotáció nélkül 

Domborzatmodell 
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• Videók 

– GNSSNet OGPSH adatok 

• Animációk 

Videók, animációk az III. fejezethez 
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I.      Kérdés 
Készítsen előrejelzést a másnap déli 12 óra és 12.15 óra közötti időtartamra 

10 fokos magassági vágás fölött a Keszthely Helikon Strand (Lambda  = 
46 fok 45 perc, Fí = 17fok 15perc, h = 150 m) munkaterületre! 

GDOP= 
PDOP= 
HDOP 
VDOP= 
TDOP= 
GPS műholdak száma= 
Glonass műholdak száma= 
Galileo műholdak száma= 
Compass műholdak száma= 

II. Kérdés 
Az IKR precíziós gazdálkodási rendszerében a mely szolgáltatáshoz 

(szolgáltatásokhoz) használhatunk pontosító GNSS bázisadatokat? 
III.    Kérdés 

Az IKR precíziós gazdálkodási rendszerében a talajmintavétel hozamtérkép 
alapján vagy hálós szerkezetben történik? 

 

 

Feladatok az III. fejezethez 
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• Távérzékelés 

– Távérzékeléssel olyan objektumokat vizsgálhatunk, melyek 
nincsenek közvetlen kapcsolatban az érzékelővel.  

– A távérzékelés fogalmát, a definíciót leszűkítve, általában a 
légi- és űrfelvételekre szokásos alkalmazni, de (távmérés, 
orvosi alkalmazások…) is beletartoznak. 

Távolság alapján: 

 Űrfelvételezés 

 Légifelvételezés 

 Földközeli  

Szenzor típusa alapján:  

 Aktív  

 Passzív 

 

Távérzékelési eszközrendszer, 3D modellezés 
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• A megfigyelt tárgyat a mérés nem befolyásolja, állapotát 
nem, vagy kevéssé változtatja meg 

• A látható tartományon kívüli hullámhosszokon is végezhető, 
Objektív, egzakt adatokhoz juthatunk 

• Térbeli, többdimenziós (több spektrális csatorna) adatokhoz 
juthatunk 

• Nagy területekről rövid idő alatt sok adatot gyűjthetünk  

• Más módszerekkel elérhetetlen, megfigyelhetetlen területek 
is megfigyelhetők, időbeli trendek vehetők fel 

Távérzékelés fontos jellemzői 

 

61 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• Aktív érzékelők  

– saját sugárzásuk visszaverődését érzékelik 

• Passzív érzékelőknek  

– nincs saját kibocsátásuk 
 

• Egy vagy több hullámhossztartomány 
• A többsávos felvételt (a sávok számától függően) multispektrálisnak 

vagy hiperspektrálisnak nevezzük 

(Tulajdonságok: spektrális sávok száma, visszatérési idő, földi 
felbontás) 

 

Érzékelők csoportosítása 
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• Geometriai 

– mérőszáma a pixelméret, a kép egy pontjának a 
földfelszínen mérhető, valós térbeli kiterjedése 

• Spektrális 

– a tárgyról érkező sugárzás mértéke  

• Radiometriai 

– a pixelek színmélységét jellemzi 

• Temporális 

– a képek milyen időközönként készültek (változásértékelés) 

Érzékelőkkel elérhető információk 
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• Hullámhossz, frekvencia 

– Látható fény (0,4 - 0,7 
µm) 

– Infravörös (0,7 µm felett)  

– Ultraibolya (0,4 µm alatt) 

 

– Az EM távérzékelési 
spektrum ennél 
szélesebb (közép és távoli 
infra, radar, hő). 

 

Elektromágneses spektrum 
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• Szóródás 

• Elnyelés 

 

– Befolyásoló tényezők 
• Megtett  út hossza 

• Sugárzás energiájának nagysága 

• Atmoszféra összetétele 

• Részecskék nagysága 

• Hullámhossz  

 

Atmoszférikus hatások 
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• A klorofill  erősen  elnyeli  a  0.45  és  0.67  µm  közötti 
hullámhossz-tartomány  energiáját, leginkább a kék és vörös színt, 
így az egészséges növény színe zöld 

• Beteg növénynél a klorofillcsökkenés okozta vörösvisszaverődés 
növekedése okozhatja a zölddel együtt a sárga színt 

• 0,7 és 1,3 µm közti sávban a visszaverődés a levélszerkezettől 
(fajtaspecifikusan) erősen függ és ugrásszerűen megnő 

• Rétegzettség hatása, 1,3 µm felett vízelnyelési sávok 
• 1,3 µm felett a visszaverődés fordítottan arányos a levél teljes 

víztartalmával 
 

Távérzékelés növényélettani alapjai (képzett vegetációs index-ek ). 
A betegség okozta stressz számos tünete (vízvesztés, antocianid 
tartalom…). 
Táplálkozási zavarok (pl, klorózis, vas, mangán, zink, réz hiány vagy 
mérgezés tünetei). 

 

Látható és infravörös tartomány 
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• Növényfajok 
fényvisszaverési görbéje 
azonosítható 

•   Képkorrekció (légköri 
torzítás) 

•   Mintapontok 

•   Spektrumkönyvtár a 
fejlődés fázisaira 

Látható és infravörös tartomány II. 
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• TM 1 0,45 – 0,52 µm(kék)    30 m 

• TM 2 0,52 – 0,60 µm(zöld)    30 m 

• TM 3 0,63 – 0,69 µm(vörös)   30 m 

• TM 4 0,76 – 0,90  µm(közeli infravörös)  30 m 

• TM 5 1,55 – 1,75 µm(középső infravörös)  30 m 

• TM 6 10,42 – 12,50 µm(termális infravörös) 120 m 

• TM 7 2,08 – 2,35 µm(középső infravörös)  30 m 

 

Landsat TM spektrális sávjai és terepi felbontása 
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• ASPRS műhold 
adatbázis 

 

Műholdas érzékelés tervezett objektumai 
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• 2002-ben a DLR DAIS nevű, 79 sávos rendszerével 

• 2006-ban az AISA DUAL hiperspektrális kamera segítségével 
légi adatgyűjtési szolgáltatást indított a Debreceni Egyetem 
és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

– maximum 498 sávban érzékel, 0,45–2,45 mikrométeres 
hullámhosszon  

 

Magyarországi hiperspektrális felvételezés 
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• National Aeronautics and Space Administration (NASA) és a 
U.S. Geological Survey (USGS) (1999) 

• 7  sávban készít  felvételeket (6  sáv  30  m-es, a  termális-
infra 60  m-es  terepi  felbontású)   

• Napszinkron pálya (a műhold egy adott hely fölött mindig 
azonos helyi időben  halad  el)   

• 705  km  magasan kering 

• 185x170  km-es területről 16 napos gyakorisággal készíthet 
felvételt 

LANDSAT  5  TM 
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• TM 1 0,45 – 0,52 µm talaj - növény szétválasztás, 
mesterséges felszínek térképezése 

• TM 2 0,52 – 0,60 µm növénytakaró térképezése, 
mesterséges felszínek azonosítása 

• TM 3 0,63 – 0,69 µm növénnyel fedett és kopár felszínek 
elválasztása; mesterséges felszínek azonosítása 

• TM 4 0,76 – 0,90  µm növénytípusok azonosítása, 
zöldtömeg meghatározás, növényi vitalitás mérése, vízfelszínek 
térképezése, talajnedvesség térképezése 

• TM 5 1,55 – 1,75 µm talajnedvesség és növényi 
nedvességtartalom vizsgálata, felhősség és hótakaró 
megkülönböztetése 

• TM 6 10,42 – 12,50 µm saját hőkibocsátás térképezése 
(növényi stressz, hőszennyezések) 

• TM 7 2,08 – 2,35 µm kőzettípusok megkülönböztetése; 
növényi nedvességtartalom térképezése 

Landsat képek alkalmazása 
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• Fényképezés: centrális perspektíva  

• Fotogrammetria: a fényképről vett méretekből meghatározza 
a valós tárgyak kiterjedéseit  

– Az eredményül kapott ortofoto (a Föld felszínének földrajzi 
hivatkozással ellátott, műhold vagy légi adatgyűjtők által 
készített képi adata) teljeskörűen használható a 
térinformatikai rendszerekben 

– Felvételezések kivitelezése, tervezése során  GPS-
eszközrendszer és megfelelő domborzati adatok is 
szükségesek 

 

Ortofoto 
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• A fotogrammetriai kiértékelés a centrális vetítéssel készített 
légi- és űrfelvételeket közötti perspektivikus leképezéssel 
sztereoszkópián alapul.  

– A sztereoszkópia lényege, hogy az egyes földfelszíni 
objektumok a különböző forrásokból készített képeken 
másképp képeződnek le. A fotogrammetria feladata az 
eltérő leképeződések (parallaxisok) mérése, és így térbeli 
koordináták számítása 

 

Fotogrammetria 
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• Vegetáció egyes típusainak  megkülönböztetése 

• Termésbecslés  

• Biomassza kiszámítása 

• Növényzet életképessége, betegsége  

• Talajok állapota, talajtársulások 

– IMG fájlok 
• Megtekintése 

• Sávok választása 

• Sávok szinezése 

– Erdas ViewFinder 2.1 

 
– FÖMI oktatóanyag 

 

Távérzékelési adatok a mezőgazdaságban 
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• Objektumok modellje 

• Doborzatmodell 

• Terepmodell 

• Magasságmodell 

– A digitális magassági modell (DMM) a föld felszínének 
topográfiai megjelenítése. Jellemzően domborzati 
térképek, 3D vizualizáció, vízfolyás modellezése, légi 
felvételek pontosítása esetében használatos. Általában 
távérzékelés adatait vagy hagyományos földmérési 
eljárások adatait használja.  

– Raszteralapú magasságmodell 

– Vektoralapú magasságmodell 

 

 

3D modellek alkalmazása 
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• A forrás magassági adatok 
szabályos rácscellákat alkotnak. A 
cella mérete állandó a modellen 
belül. A vonatkozó földrajzi terület 
magassága állandónak tételezhető 
fel egy rácscellában.  

• A teret egymást át nem fedő 
háromszögekre osztja.  
– Minden háromszög csúcsa adatpont, 

x,y és z értékkel 
– A pontokat vonal köti össze, ami 

Delaunay-háromszögeket alkot  
– Egy TIN (Triangulated Irregular 

Network) komplett grafikon, amely 
megtartja topológiai kapcsolatát a 
vonatkozó elemmel (csomópont, él 
és háromszög).  

– A bemeneti adatok közvetlenül 
illeszkednek a modellbe 

 
(Raszter-Vektor DDM: GRID, RASZTER, 
TIN, szintvonal, pontfelhő (LIDAR)) 

Raszter- és vektormodell 
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• SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission 2000) 
program 

 
– Föld felszíne mintegy 80%-

ának digitális domborzata 
radarrendszer felhasználásával 
(Endeavour 11 nap) 

– Radar-interferometria,két, 
egymástól 60 méteres 
távolságban elhelyezett 
vevővel  

– Térképezett terület a 60 fokos 
északi, illetve az 57 fokos déli 
szélességi körig 

– Felbontás 3 (USA 1) 
szögmásodperc 

 

Globális domborzatmodell  
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• TanDEM-X 2010, (TerraSAR-X) 

– Föld teljes felszínének térképezése 

– Vízszintes felbontása 12 méter, magassági 2m  

– 514 kilométer magasságon sztereo mikrohullámú 
radarberendezéssel két radaros távérzékelő műhold 

– Poláris napszinkron körpálya 

– Apertúraszintézis-radar (SAR) technikával a műholdról 
kibocsátott, majd a felszínről visszaverődött 
rádióhullámokat a műholdon elhelyezett antennával 
felfogják, illetve ugyanazt a felszínt két külön nézőpontból 
fényképezik 

 

Globális domborzatmodell II. 
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• Magyarország digitális 
domborzatmodellje 5 
méteres felbontásban 

 

– 1:10 000 méretarányú 
EOTR adatbázis 
felhasználásával készült 

– vektorizált 
szintvonalakból levezetett 
GRID. 

 

3D domborzatmodell 
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• Generálás több forrásból 

– Szintvonal-digitalizálás 

– Magassági pontok 
digitalizálása 

– GPS felmérés pontjainak 
importálása 

– Pontosítás (légifelvétel)  

– Modellgenerálás 

– Publikálás 

• Generálás közvetlen 
GNSS mérésből 

 

3D terepmodell 
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• Videók 

• Animációk 

– Domborzatmodell 

Videók, animációk az IV. fejezethez 
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I. Kérdés 

Keressen az internetes forrásokból légifelvételt lakóhelyéről ! 

II. Kérdés 

Keressen az internetes forrásokból űrfelvételt lakóhelyéről! 

III. Kérdés 

Mérje meg a Kányavári-sziget területét az 1990-ben, 1992-ben és 2002-
ben készült felvételen! Használja az Erdas ViewFindert (vagy egyéb 
IMG megjelenítőt)! A képeket a FÖMI távérzékelési oktatóanyag 

oldalán találja. 

Feladatok az IV. fejezethez 
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• Térképszerverek alaptípusai 

– Statikus webtérképek 

– Dinamikusan alkotott webtérképek 

– Animált webtérképek 

– Személyreszabott webtérképek 

– Nyitott, újrafelhasználható webtérképek 

– Interaktív webtérképek 

– Elemzésre alkalmas webtérképek 

– Együttműködési webtérképek 

 

Téradat adatbázisok 
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• Statikus webtérképek 

– Animáció és interaktivitás nélkül 

– Egyszer készülnek el, és ritkán frissítik őket 

– Általában szkennelt papíralapú térképek 

• Dinamikusan alkotott webtérképek 

– Igény szerint készülnek, gyakran dinamikus adatforrásból 

– Térképet a szerver generálja (ArcIMS –ArcSDE) 

– WMS protokoll  

 

Térképszerverek alaptípusai II. 
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• Animált webtérképek 

– időközben végbement változást mutatnak (vízáramlatok, 
széljárás, közlekedésinformáció) 

– Valósidejű, az adatokat érzékelőkből nyerik 

– A térkép bizonyos időközönként rendszeresen vagy kérésre 
frissül 

• Személyreszabott webtérképek 

– Saját adatszűrés és szelektív megjelenítés 

– saját szimbólumok és stílusok használata 

– OGC SLD WMS egységes rendszer (Styled Layer Description) 

 

Térképszerverek alaptípusai III. 
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• Nyitott, újrafelhasználható webtérképek 

• Összetett rendszerek, nyílt API (Google Maps, YahooMaps, 
BingMaps…) 

• Kompatibilis API az „Open Geospatial and W3C Consortium” 
sztenderdjeivel 

• Interaktív webtérképek 

• A térkép paraméterei megváltoztathatók 

• Jól navigálható (behatárolt képernyőhely, rossz felbontás, 
behatárolt színskála…) 

• Események, leírások és DOM-manipulációk 

 

 

Térképszerverek alaptípusai IV. 
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• Elemzésre alkalmas webtérképek 

– GIS-analízist tesz lehetővé 
• Felhasználó adataival 

• Szerver adataival 

• Az elemzést gyakran szerveroldali GIS végzi, annak 
eredményét pedig a kliens jeleníti meg.  

• Együttműködési webtérképek 

– A szerkesztés alatt álló geometriai jellemzőkön más nem 
tud változtatni 

– Minőségellenőrzésre is szükség van (OpenStreetMap, 
Google Earth, Wiki- Mapia…). 

 

Térképszerverek alaptípusai V. 
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• Földmérési és 
Távérzékelési Intézet 
fontosabb adatbázisai 

 

FÖMI 
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• Célja a gazdálkodók és a szaktanácsadók folyamatos és naprakész 
információkkal történő tájékoztatása és a pályázáshoz, a 
támogatási rendszerben való eligazodáshoz, a fejlesztésekhez 
segítséget adó szakmai háttér-tudásanyag széles körű biztosítása 

• Tudásbázisa aktuális szakmai hírek, események, cikkek, 
tanulmányok, kiadványok rendezett, karbantartott és aktualizált 
közzétételén alapszik 

• A honlap további célja az internetes adatszolgáltatásra való 
felkészítés (gazdálkodási naplók, nitrátérzékeny területeken 
gazdálkodók adatlapjainak elektronikus úton történő befogadása), 
az agrár-környezetgazdálkodással összefüggő adatokról való 
tájékoztatás, illetve ezekkel kapcsolatos tematikus térképek 
publikálása és nem utolsó sorban mezőgazdasági szempontú 
előrejelzések közzététele 
 

 

Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer 

 

90 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• Magyarország 1:200.000  
méretarányú genetikus 
talajtérképe 

• 40 talajtípus, 80 altípus 
színekkel és 
színárnyalatokkal  

• fizikai talajféleség (9 
kategória) vonalkázással  

• talajképző kőzet (28 
kategória) betűjelekkel  

 

AIR nyilvános térképtár 
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• Időjárási adatok beszerzése, feldolgozása és tárolása 

• Az időjárási adatok felhasználása a terménynövekedési 
monitoring-rendszer (Crop Growth Monitoring System, CGMS) 
agrometeorológiai modelljében 

• NOAA-AVHRR és SPOT-VEGETATION műholdfelvételek feldolgozása 
a CORINE felszín-borítottsági adatainak (CORINE Land Cover, CLC) 
felhasználásával 

• Közös Kutatóközpont 

– Adatok statisztikai elemzése 

– Mennyiségi előrejelzések 

– Rövid távú terményhozam-előrejelzések 

Az EU JRC a téma szempontjából több más fontos adatállományt is 
kezel.  Ugyancsak fontos (pl.invazív fajok) állományok vannak az EEA -
European Environmental Agency honlapjain 

MARS (Monitoring Agriculture by Remote Sensing) 
terményhozam-előrejelző rendszer 
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• Monitoring Agriculture by Remote 
Sensing terményhozam-előrejelző 
rendszer  

 

MARS 
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FÖMI NÖVMON  
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IKR precíziós szolgáltatás térképbankja 
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Talajadat publikáció (Georgikon Térképszerver) 
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• Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra 

– „Célja a már rendelkezésre álló adatok felhasználhatósága 
mértékének az optimalizálása úgy, hogy megköveteli a 
rendelkezésre álló területi adatok nyilvántartását és 
azoknak a szolgáltatásoknak a megvalósítását, amelyeknek 
a feladata a területi adatok hozzáférhetőbbé tétele és 
interoperabilitásának növelése, valamint úgy, hogy kezeli a 
területi adatok felhasználásának az akadályait ” 

 

INSPIRE 
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• Az irányelv kimondja, hogy a „tagállamok azon téradatkészletek és 
–szolgáltatások tekintetében, amelyekhez a metaadatokat ezen 
irányelvvel összhangban hozták létre, létrehoznak és működtetnek 
egy hálózatot az alábbi szolgáltatásokkal: 

 

• a) keresőszolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a 
téradatkészletekre és -szolgáltatásokra vonatkozó keresést a 
megfelelő metaadatok tartalma alapján, valamint a metaadatok 
tartalmának megjelenítését;  

 

• b) megtekintési szolgáltatások, amelyek minimális 
követelményként a megjelenítést, a navigálást, a kicsinyítést és 
nagyítást, a megjelenített téradatkészletek pásztázását vagy 
átlapozását, továbbá a magyarázó jellegű információ és a 
metaadatok megfelelő tartalmának megjelenítését teszik 
lehetővé”  

 

 

Téradat irányelv 
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• A szabályozás leszögezi, hogy az „…infrastruktúra csak akkor 
működhet megfelelően, ha a felhasználók igény szerint hozzá 
tudnak férni a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz, 
illetőleg mérlegelni tudják használatukat és ismerik 
alkalmazási területüket, ezért a tagállamoknak metaadatok 
formájában leírást kell készíteniük elérhető 
téradatkészleteikről és –szolgáltatásaikról.”  

 

Inspire2008 metaadatstruktúra 
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• Internetes hozzáférés földrajzi adatok és szolgáltatások 
gyűjteményéhez 

• A portál nem tárol vagy tart fenn adatokat 

• A felületen metaadatokat, katalógusokat érhetünk el 
többféle keresési lehetőséggel 

• Térképszolgáltatás segítségével kereshetünk, böngészhetünk 
a térképek, metaadatok között 

• Saját térképösszeállításokat készíthetünk a meglévő 
adatforrásokból 

INSPIRE Geoportál 
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• INSPIRE Geoportal 

INSPIRE Geoportál Viewer 
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• „Összegyúrt” térkép 
(Mashup): olyan oldal, ami 
egy másik alkalmazást 
(API) épít be magába, több 
internetes forrásból 
készített összeállítás. 

• ArcExplorer JEE több 
forrásból származó Corine 
Land Cover 
térképösszeállítás  

•  http://vektor.georgikon.hu
 kvsz 

•  http://geo.kvvm.hu 
 clc (80%átlátszóság) 

 

Összegyúrt (Mashup) térképszerver szolgáltatás 
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Webtérkép és egyszerű internetes pulikáció 
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• Megvalósítás lépései:  

– 1.  Témaválasztás  

– 2.  Térkép létrehozása, 
adatok feltöltése  

• a.  Webalbum létrehozása, 
képek feltöltése  

• b.  Videók feltöltése az 
internetre  

– 3.  Webhely létrehozása, 
térkép beágyazása  

– 4.  Webhely közzététele 

 

Megvalósítás lépései 
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• Videók 

– Földmérési és Távérzékelési Intézet 

– Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer 

– Inspire Geoportal 

– GoogleMaps szolgáltatás 

• Animációk 

Videók, animációk az V. fejezethez 
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I. Kérdés  

Mérje meg a Georgikon Térképszerver topográfiai  térképszolgáltatása 
(vagy más térképszerver) segítségével  a tihanyi Belső-tó 
hosszát! 

II. Kérdés 

Készítsen GoogleMaps térképet tetszőleges  mezőgazdasági témában 
legalább öt objektummal,  beillesztett képekkel és ágyazza 
be egy ugyanazon  témában létrehozott webhelyre 

III.    Kérdés 

Ágyazzon be a létrehozott webhelyre további  térképszerver 
szolgáltatásokat (Bingmaps, YahooMaps…)! 

 

Feladatok az V. fejezethez 
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• Készítette: 

– Dr. Csák Máté 

 

Növényvédelmi adatbázisok 
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Növényvédelmi informatika 

Növényvédelmi 
adatbázisok 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 

10/1-2010-0012 

 

Növényvédelmi adatbázisok: Témakörök 

• Adatbázis-kezelés elmélete 
– Információ, adat 

– Adatmodellek, adatbázisok 

– Adatbázis-kezelő rendszerek 

• Relációs modell 
– Elméleti alapok 

– Normalizált adatbázis 

– Katalógus, adatszótár 

• Növényvédelmi adatbázisok 
– Gyakorlati problémák és megoldásuk 

 

Növényvédelmi informatika 

 

10
9 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 

10/1-2010-0012 

 

Adatbázis-kezelés - Információ 

• Az informatika alapfogalma, latin eredetű 
szó, amely értesülést, hírt, üzenetet, 
tájékoztatást jelent.  

• Definíciók: 
1) Általánosságban információnak azt az 

adatot, hírt tekintjük amely számunkra 
releváns és ismerethiányt csökkent. Wikipédia  

2) Ismeretnyereséget, az ismeretanyag 
növekedését, illetve bizonytalanság 
csökkenését jelenti. SH Atlasz  

3) Az információ olyan új adat, hír mely 
bizonytalanságot  szüntet meg és 
következménye van. Kalamár-Csák  

 

Növényvédelmi informatika 
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Információ 

Az információ ugyanúgy  

a világegyetem fizikai valóságához tartozik, 

mint az anyag és az energia. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Tiszta információ 

Információ  

feldolgozó 
Jelentést  

hordozó információ 

DNS-molekula 

számítógépes input adatok 

fehérje 

Számítási végeredmények 
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Információ 

• Megjelenési formái: 

• Világosan kimondott/Kifejezett – Explicit 

– Amikor az adott információ mindenki 
számára teljesen egyértelmű, nem szorul 
magyarázatra 

– Pl. a Balaton vize 28 °C 

• Rejtett – Implicit 

– Az adatok közötti összefüggést valamilyen 
módszer segítségével jelenítjük meg 

– Pl. statisztikai számítások 

Növényvédelmi informatika 
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Adat 

• Az adat egy objektum (tetszőleges dolog, 
amire az adat vonatkozik), egy 
meghatározott változójának 
(tulajdonságának, attribútumának, 
jellemzőjének, karakterének), 
értéke.(karakterállapota, megvalósult 
formája).  
– Egy konkrét adat tehát akkor tekinthető 

definiáltnak, ha meghatározzuk, hogy milyen 
objektum, melyik változója, milyen értéket vesz 
fel. A számokkal ábrázolható értékhez mindig 
kapcsolódik mértékegység is. 

• Példa: Név: Arvalin LR; Hatóanyag: cinkfoszfid; 
Mennyiség: 4 % 

Növényvédelmi informatika 
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Adatmodell – ER – Kapcsolatok 2. 

2. Egy-egy típusú kapcsolat (1:1): 

 

• Az egyik egyedhalmaz mindegyik eleméhez 

a másik egyedhalmaznak pontosan egy 

eleme kapcsolódik. 

 

– Például: 

  Növényvédőszerkód: Növényvédőszernév 

 

Növényvédelmi informatika 
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Adatmodell – ER – Kapcsolatok - 1:1 Kapcsolat 

Növényvédelmi informatika 
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Adatmodell – ER – Kapcsolatok 3. 

3. Egy-több típusú kapcsolat : 

 

• Az A egyedhalmaz mindegyik eleméhez a 

B egyedhalmaznak több eleme is tartozik. 

 

 

– Például  Kórokok: Betegségek 

 

Növényvédelmi informatika 
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Adatmodell – ER – Kapcsolatok - 1:N Kapcsolat 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – VirKor példa 

Növényvédelmi informatika 
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Adatmodell – ER – Kapcsolatok 4. 

4. Több-több típusú kapcsolat : 

• Az A egyedhalmaz minden eleméhez a B 

egyedhalmaz több eleme tartozhat és 

fordítva. 

 

 

– Például:  Növények : Betegségek 
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Adatmodell – ER – Kapcsolatok - N:M Kapcsolat 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – VirKor példa 

Növényvédelmi informatika 
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ER - Adatmodell definíció 

• Az adatmodell   

 véges sok egyednek,  

 azok véges számú tulajdonságainak  

 és kapcsolataiknak a halmaza. 

Növényvédelmi informatika 
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Adatmodell - Típusok 

Az alapelemek fizikai tárolásától függően  
3 alap adatmodell létezik 
 
   egyed    tulajdonság   kapcsolat  
•hálós, hierarchikus    +     -     +    
    
•relációs      +     +     - 
     
•Objektum orientált    +     +     + 
 

• + objektum-relációs (vegyes adatmodell) 

Növényvédelmi informatika 
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Adatbázisok 

• Adatbázis: egymással valamilyen 
kapcsolatban lévő adatok strukturált 
halmaza, ahol az adatok számítógépen 
vannak tárolva úgy, hogy egyidejűleg több 
felhasználó is hozzáférhet. 
 

• Az adatbázis véges sok egyedelőfordulás-
nak, azok véges sok tulajdonságértékének és 
kapcsolatelőfordulásának az adatmodell 
szerint szervezett együttese. 
 

• Előnye: egyszerre sokan használhatják. Az 
adatok csak "egyszeresen" vannak tárolva.  
 

Növényvédelmi informatika 
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Integrált adatbázis 

• Olyan egymással kapcsolatban álló adatok 
összessége, melyeket különféle felhasználók 
különböző csoportosításban használhatnak. 

• Az adatok fizikai elhelyezése, központilag, 
redundancia mentesen, vagy minimális, 
ellenőrzött redundanciával történik.   

• Központilag ellenőrzött  
– az adatok védelme,  

– az új adatok bevitele, és 

– a meglévő adatok módosítása. 

Növényvédelmi informatika 
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Adatbázis-kezelő rendszerek 

• Olyan programcsomag, mely biztosítja 
az adatbázissal való kapcsolatot.  

• Lehetővé teszi adatbázisok  

– létrehozását,  

– adatok lekérdezését,  

– módosítását,  

– karbantartását,  

– nagy mennyiségű adat hosszú távú, 
biztonságos tárolását. 

Növényvédelmi informatika 
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Adatbázis-kezelő rendszerek 

• Csoportosítása 
– Felhasználók száma szerint 

• Egy felhasználós 

• Több felhasználós 

– Feladat megosztása szerint 
• Egy feladatos 

• Kliens – Szerver 

– Tárolási helyek száma szerint 
• Egy gépes 

• Osztott  

 

Növényvédelmi informatika 
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Adatbázis-kezelő rendszerek 

• A rendszer komponensei 

– Adatleíró nyelv - Data Definition 
Language (DDL) 

• Felhasználói szint 

• Koncepcionális szint 

• Fizikai tárolási szint 

– Adatkezelő nyelv – Data Manipulation 
Language (DML) 

– Vezérlésellenőrző nyelv – Data Control 
Language (DCL) 

Növényvédelmi informatika 
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Adatbázis-kezelők – Működési elv 

12
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Adatbázis-kezelők – Működési elv - Magyarázat 

1 Adat kérése az adatbázisból (Alkalmazási 
program) 

2 Kérés értelmezése, elemzése (Adatbázis-
kezelő  rendszer) (szintaktika, létezés, 
jogosultság) 

3a Végrehajtható → operációs rendszerhez 
3b Nem hajtható végre →  programhoz 
4 Kapcsolat a külsö tárolóhoz (operációs 

rendszer)  
5 Kért adat átvitele (op rendszer, tárolóból 

pufferbe) 
6 Adatok átadása, visszajelzés programnak 
7 Adatok átvétele programba. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Adatbázis-kezelő rendszerek 

• Két fajtája: 

– Önálló nyelvvel rendelkező 

• Oracle (1977) 

• DB/2 (1983) 

• SyBase (1987) 

• Informix (1981) 

• Ingres  (1980) 

– Beépülő típus 

• IDMS (1983) 

• SQL (1986) 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Elméleti alapok 

• 1970-ben Dr. Edgar F. Codd (IBM) megalkotja a relációs 
adatbázis-kezelő modellt. 

• Az adatmodellben leírjuk a különböző típusú adatokat, 
a köztük fennálló kapcsolatokat, összefüggéseket, 
valamint a velük kapcsolatos adatvédelmi eljárásokat 
is. 

• A logikailag összetartozó adatokat összegyűjtjük önálló 
egyedtípusokba, entitásokba (táblázatokba). 
Meghatározzuk, hogy az egyes entitásokat mivel tudjuk 
egyértelműen azonosítani, és ezen kívül milyen további 
tulajdonságokkal rendelkeznek (attribútumok). 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – VirKor példa 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs ábrázolási mód 

• Egyedeket relációkban 
(speciális táblázatok) 
ábrázolja. 

• Ezek írják le a valós világ 
különböző egyedeit 
(entitásait) és azok 
tulajdonságait. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Relációs ábrázolási mód 

• Az egyedek közti 
kapcsolatok is 
ábrázolhatók 
relációkban. 

• Az adatkezelés relációs 
műveletekkel valósul 
meg. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Előnyök és hátrányok 

Előnyök: 

• Matematikai (halmazelméleti)modellen nyugszik 

• Nagyon közel áll a mindennapi szemlélethez, 

• Igen rugalmasan módosítható, 

• Jól elkülöníthető, függetleníthető a három szint. 

Hátrányok: 

• Gépi megvalósítás kevésbé hatékony. 

– Ma már ez nem olyan nagy baj. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – A relációk tulajdonságai  
• Egyértelmű relációnév az adatbázisban; 

• Sorok jellemzik az egyedeket, oszlopok az egyes tulajdonságokat; 

• Minden sorban azonos számú oszlop van; 

• Oszlopoknak a reláción belül egyértelmű neve van; 

• Bármely oszlop egy sorban legfeljebb egy értéket vehet fel (ha nincs értéke, 
akkor NULL érték); 

• Oszlopok sorrendje tetszőleges; 

• Nincs két teljesen azonos sor; 

• Létezik az oszlopoknak legalább egy olyan kombinációja, amelyik 
egyértelműen azonosítja a sort. Ez az elsődleges kulcs. 

• Bármely adatot azonosít: 

– relációnév 

– + oszlopnév 

– + elsődleges kulcs értéke 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Táblázatok, nézetek 

Nem tároljuk minden egyed minden tulajdonságának értékét fizikailag. 

• Alap vagy bázis reláció. Táblázat, tábla 
Fizikailag tárolt. 

• Virtuális reláció. Nézet, view 
Nem tartalmaz adatokat. Táblázatokból állítjuk elő relációs műveletekkel. 

• Materialitált nézet. 
Táblázatokból állítjuk elő relációs műveletekkel. Fizikailag tárolt. Változik, ha 
változnak az alaptáblázatok 

• Pillanatfelvétel, snapshot 
Táblázatok, nézetek adatai egy meghatározott pillanatban. Fizikailag tárolt. 

• Lekérdezések, kiválasztások eredménye 
Nem igazi reláció és csak ideiglenesen létezik. 

• Közbenső táblázatok 
Ideiglenesen kellenek adott műveletekhez, feladatokhoz. 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Kulcsok 

Adatok integritását, relációk 
ellentmondás mentességét biztosítják. 

A rendszer automatikusan ellenőrzi 

• az elsődleges kulcs és az idegen kulcs 
relációk közti kapcsolatát (pl. növény 
neve és betegsége kódjai között) 
– Egyezés 

– Kaszkádolt módosítás 

– Kaszkádolt törlés (veszélyes művelet) 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Elsődleges kulcs 

PRIMARY KEY 
• Egyértelműen azonosítja egy reláció 

sorait. 

• Az elsődleges kulcs (vagy annak része) 

nem lehet (vagy ne legyen) null érték, 

és ne tartalmazzon fölösleges 

oszlopokat. 

• Fontos eldönteni, mi legyen az 
elsődleges kulcs, ha több lehetőségünk 
van. Pl. növény magyar vagy latin neve 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – További integritási lehetőségek 

• Egyedi index definiálása (ez az oszlop 
sem vehet fel azonos értéket két 
sorban) 

• Adott mezőre meghatározott 
feltételnek kell teljesülnie (pl. 
ellenőrző szám, csak adott érték 
lehet) 

Növényvédelmi informatika 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 

10/1-2010-0012 

 

Relációs modell – Indexek 

• Meggyorsítják az indexelt oszlopra a  

 közvetlen és a szekvenciális hozzáférést. 
– Karbantartásuk automatikus, 

– Bármikor létrehozható, törölhető,  

 

– Lassítja a változtatást, 

– Helyet foglalnak el. 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Idegen kulcs 

Idegen kulcs (Foreign Key) 

• Hivatkozó relációban egy oszlop 
(kombináció) csak olyan értéket vehet 
fel, amelyik vagy a NULL-érték, vagy a 
hivatkozott táblázat elsődleges 
kulcsértékeinek valamelyikével egyenlő. 

• Relációk között hoz létre 1: N 
kapcsolatot. Érvényesnek kell maradnia 
minden változtatásnál, bevitelnél, 
törlésnél. 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Idegen kulcs kapcsolat 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Idegen kulcs kapcsolat 

 

 
Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Normalizálás 

• A normalizálás egy olyan formálisan 
algoritmizálható eljárás, melynek 
során az adatok kezdeti kedvezőtlen 
elrendeződését megfelelő szabályok 
egymás utáni következetes 
alkalmazásával logikailag jobban 
átlátható, kedvezőbb formába hozzuk.  

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Normalizáció 

• A tervezés előző lépéseiként kapott 
entitásokat jól kezelhető, szabványos 
alakra hozza. 

• Algoritmizálható. 

• Eredményeképpen 

– Az adatok tárlóigénye kisebb lesz; 

– Az elemi adatokat gyorsabban és kevesebb 
hibalehetőséggel változtathatjuk meg; 

– Az adatbázis logikailag áttekinthetőbb lesz. 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Normalizáció - Funkcionális függőség 

• Bármely relációban egyes attribútumok értékei függnek más attribútumok 
értékeitől. 

• Ha az R relációban az egyik attribútum, (X), a független változó értéke 
egyértelműen meghatározza egy másik attribútum (Y), a függő változó értékét, 
akkor azt mondjuk, hogy Y funkcionálisan függ X-től az R relációban. 

• Természetesen ez az egyértelmű kapcsolat nem csak R éppen aktuális tartalmára 
érvényes, hanem időtől független, az egész adatbázis létezésének időtartamára 
fennálló megszorítás. 

• Mind az X, mind az Y attribútum lehet összetett, azaz állhat több oszlopból is. 

• A funkcionális függőség szokásos jelölése 

 

R.X         R.Y 

 

• Lehet ezt még funkcionális diagrammban, más névvel függőségi ábrában is 
ábrázolni. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Funkcionális függés ábrázolása. 

Növényvédelmi informatika 

 

A független attribútumból nyíl mutat a függő attribútumra.  

Az ábrán Y és Z is függ funkcionálisan X-től, Z pedig Y-tól is. 
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Relációs modell – Teljes funkcionális függőség 

• Általánosan megfogalmazva, az R relációban 
az Y attribútum funkcionálisan akkor és csak 
akkor függ teljesen az X (összetett) 
attribútumtól, ha funkcionálisan függ X-től, de 
nem függ X-nek egyetlen egy valódi 
összetevőjétől sem. 

– Ha X nem összetett, akkor a funkcionális és a 
teljes funkcionális függőség ugyanazt jelenti. 

– Erős 

– Gyenge 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Teljes függőség 

•Legyen P, Q  A és P  Q. 

•Q teljesen függ (funkcionálisan) P-től,  
ha Q a P egyetlen részhalmazától sem 
függ.  

•Ellenkező esetben részleges a függőség. 
– Példák: 

– RENDELÉSTÉTEL {rendszam, cikkszam, darab} 

– TÖRLESZTÉS {szemszám, hónap, összeg, kelt} 

– LÁTOGATÁS {azonosító, dátum, időpont, téma, 
időtartam} 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Tranzitív függőség 

•Az S tranzitíven függ  P-től,  
 
ha létezik olyan Q  A, hogy P  Q,  
Q  S, de visszafelé nem igazak a 
függőségek. 

– Példák: P       Q      S 

– DOLGOZÓ {szemszám, név, osztkód, osztelnev} 

– RENDELÉSFEJ {rendszám, vkód, vevőnév, 

vevőcím, kelt, határidő, összérték} 

– LÁTOGATÓK {azonosító, név, cég, cégnév, 
cégcím, cégtel} 

 
 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Normálformák 

• Az egyed szerkezeti állapota 

• 0NF  

• 1NF 

• 2NF 

• 3NF 

• 4NF 

Növényvédelmi informatika 
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Növény Latin név Betegségek … 

Alma Malus 
domestica 

Almamozaik, 
Varasodás, 
Almafa 
lisztharmat, … 

Burgonya Solanum 
tuberosum 

Vírusos hálózatos 
foltosság, 
Burgonyavész, 
Fekete 
tőrothadás, … 
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Első normál forma 

• Első normál formában (1NF) van az a reláció, 
amelyikben 

– minden oszlop egy, és csak egy attribútumot 
jelent, 

– minden sor különbözik, 

– az attribútumok sorrendje minden sorban 
ugyanaz, 

– nincsenek ismétlődő mezők, 

– minden sorhoz tartozik (legalább) egy egyedi 
kulcs, melytől az összes többi attribútum 
funkcionálisan függ. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Normál formák - 1NF - Példa 

Növényvédelmi informatika 

15
5 

Növény Latin név Betegség Kórok … 

Alma Malus domestica Almamozaik vírus 

Alma Malus domestica Varasodás gomba 

Alma Malus domestica Almafa lisztharmat gomba 

Burgonya Solanum 
tuberosum 

Vírusos hálózatos 
foltosság 

vírus 

Burgonya Solanum 
tuberosum 

Burgonyavész gomba 

Burgonya Solanum 
tuberosum 

Fekete tőrothadás 
 

baktérium 

Búza Triticum vulgare Szurokfoltosság gomba 
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Normálformák – 1NF - Anomáliák 

Látható a sok redundancia (pl. Növény és latinnév). 

Rejtett hibalehetőségek (változtatási anomáliák): 

• Törlési anomália: 

– Búzát kitöröljük megszűnik a Szurokfoltosság betegség 

• Módosítási anomália: 

– A Burgonyát átnevezzük Krumplinak a Burgonyavész 
betegségnél, akkor vagy „új” növényünk lesz, vagy 
mindenhol módosítani kell! 

• Beírási anomália: 

– Új betegséget csak akkor vihetünk be, ha van már növény ami 
megbetegedhet. (Elsődleges kulcs része nem lehet NULL-érték.) 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Normálformák - Második normál 
forma 
• Második normál formában (2NF) akkor, és csak akkor van 

egy reláció, ha 1NF-ben van, és az összes nem kulcs 
attribútum funkcionálisan teljesen függ az elsődleges 
kulcstól. 

– Elemi elsődleges kulcsú 1NF relációk automatikusan 2NF-ben 

is vannak. Összetett kulcsú relációkat azonban a változtatási 

anomáliák megszüntetése érdekében 2NF-re kell hoznunk. 

(Ez nem biztos, hogy megszünteti az összes anomáliát, de 

jelentősen csökkentheti számukat.) Ezt nevezzük a relációk 

szétbontásának vagy dekompozíciónak. 

– A szétbontás úgy történik, hogy az 1NF relációból projekcióval olyan 
2 NF relációkat állítunk elő, melyeknek elsődleges kulcsai az eredeti 
reláció elsődleges kulcsa, illetve annak részei, oszlopai pedig azok 
és csak azok, amelyek az új elsődleges kulcstól funkcionálisan 
teljesen függenek. 

Növényvédelmi informatika 
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2NF - Példa 

Növényvédelmi informatika 
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Növény Latin név 

Alma Malus domestica 

Burgonya Solanum tuberosum 

Búza Triticum vulgare 

Növény Betegség Latin név kép 

Alma Almamozaik Apple mosaic virus 

Alma Varasodás Venturia inaequalis 

Alma Almafa lisztharmat Podosphaera leucotricha 

Burgonya Vírusos hálózatos foltosság Potato leafroll 

Burgonya Fekete tőrothadás Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica 

Burgonya Burgonyavész Phytophthora infestans 

Búza Szurokfoltosság Lidophia graminis 
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Relációs modell – Normálformák - Dekompozició (1NF  
2 NF) 

• R(A,B,C,D) Szétbontás előtt (1NF) 
– ELSŐDLEGES KULCS (A,B) 
– R.A  R.D 

• Szétbontás után (2NF) 
– R1(A,D) 
– ELSŐDLEGES KULCS (A) 

• és 

– R2(A,B,C) 
– ELSŐDLEGES KULCS (A,B) 
– IDEGEN KULCS (A), HIVATKOZIK R1-RE 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Harmadik normál forma 

• Egy reláció akkor és csak akkor van 3NF-ben, ha 
2NF-ben van, és az elsődleges kulcshoz nem 
tartozó attribútumai csak az elsődleges kulcstól 
függenek funkcionálisan. 

• Másképpen fogalmazva a 3NF azt jelenti, hogy 
funkcionális függés csak az elsődleges és az 
alternatív kulcsokból indulhat ki. 

• Az ALKALMAZOTTAK-2NF reláció nincs 3NF-ben, 
mert pl. az osztály (OSZT) nem elsődleges vagy 
alternatív kulcs, és más oszlopok (OSZT-NÉV), 
FŐNÖK) funkcionálisan függnek tőle. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Normálformák - Szétbontás 2 NF  3 NF 

• A szétbontás úgy történik, hogy a 2 NF 
relációnak vesszük azt a projekcióját, 
amelyik csak azokat az attribútumokat 
tartalmazza, amelyek kizárólag az elsődleges 
kulcstól függenek. Ennek elsődleges kulcsa 
ugyanaz marad. A másik új reláció (vagy 
relációk, ha több összefüggés van) 
elsődleges kulcsa a szétbontott reláció 
független attribútuma, oszlopai pedig a tőle 
függő attribútumok. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – 3NF - Példa 

Növényvédelmi informatika 

 

16
2 

Növény Latin név 

Alma Malus domestica 

Burgonya Solanum tuberosum 

Búza Triticum vulgare 

Növény Betegség kép 

Alma Almamozaik 

Alma Varasodás 

Alma Almafa lisztharmat 

Burgonya Vírusos hálózatos foltosság 

Burgonya Fekete tőrothadás 

Burgonya Burgonyavész 

Búza Szurokfoltosság 

Betegség Latin név Kórok … 

Almamozaik Apple mosaic 
virus 

vírus 

Varasodás Venturia 
inaequalis 

gomba 

Almafa 
lisztharmat 

Podosphaera 
leucotricha 

gomba 

Vírusos hálózatos 
foltosság 

Potato leafroll vírus 

Burgonyavész Erwinia 
carotovora subsp. 
atroseptica 

gomba 

Fekete 
tőrothadás 

Phytophthora 
infestans 

baktéri
um 

Szurokfoltosság Lidophia graminis gomba 
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Relációs modell – Normálformák - Szétbontás 2 NF  3 NF 
• Általánosan megfogalmazva, ha az A,B,C,D oszlopokkal (bármelyik lehet összetett is) 

rendelkező 2 NF relációban 

– R(A,B,C,D) 

• ELSŐDLEGES KULCS (A) 

• R.B  R.C 

• akkor a 3NF-re való szétbontás a következő relációk létrehozását jelenti: 

– R1(B,C) 

• ELSŐDLEGES KULCS (B) 

és 

– R2(A,B,D) 

• ELSŐDLEGES KULCS (A) 

• IDEGEN KULCS (B), HIVATKOZIK R1-RE 

• Az R relációt bármikor egyértelműen vissza tudjuk állítani R1 és R2 egyesítéséből (B-re). 
Lényeges azonban, hogy a szétbontás a fent megadott elv szerint történjen. 

Növényvédelmi informatika 
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Relációs modell – Normálformák - 3 NF relációk 

Megjegyzések: 

• Nem mindig célszerű a 3NF alak (pl. cím 
és irányítószám). 

• A legtöbb adatbázis-kezelő rendszernek 
elég az 1 NF, sőt, még elsődleges kulcs 
sem kötelező!!! 

Növényvédelmi informatika 
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Katalógos, adatszótár 

• Az adatbázis 

– definicióit, 

– kapcsolatait, 

– tárolási, 

– használati 

módját tartalmazó táblázatok, nézetek 
összessége. 

• Rendszer adminisztrációs feladatokat 
lát el. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Növényvédelmi adatbázisok 

• Növényvédőszer-nyilvántartás 

• VirKor – Oktatási segédanyag 

 

Növényvédelmi informatika 
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Növényvédőszer-nyilvántartás 

• Az adatbázis célja:  
Feladat az ER-kémia Rt. Által gyártott növényvédőszerek 
nyilvántartásának megtervezése 

• A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

– az egyes növényvédőszerek származási helyét, 

– a szer előállításához szükséges alkotó elemeket, 

– a lehetséges alkalmazási területeket. 

• Feltételezzük, hogy: 

– Egy növényvédőszer lehet egy- vagy több komponensű, 

– több kártevő ellen is alkalmazható, 

– egy-egy komponens több beszállítótól is származhat. 

 

Növényvédelmi informatika 

16
7 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 

10/1-2010-0012 

 

Növényvédőszer-nyilvántartás - Egyedtípusok 

• Növényvédőszerek (a szer cikkszáma, 
neve, veszélyességi foka, ára) 

• Az előállítás végző üzemek (üzemkód, 
neve) 

• A szerek alkalmazási területei (kártevő 
neve, fajtája) 

• A szer alkotó elemei (a komponens 
neve) 

• A komponensek szállítása (szállító kódja, 
időpontja, neve, címe) 

Növényvédelmi informatika 

16
8 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 

10/1-2010-0012 

 

Növényvédőszer-nyilvántartás - ER-modell egyedtípusai 

• Nszer(cikkszám, nszernév, 
veszélyesség, ár) 

• Üzem(ükód, ünév) 

• Kártevő(kártnév, fajta) 

• Komponens(kompnév) 

• Szállítás(szkód, szidőpont, sznév, 
szcím) 

Növényvédelmi informatika 

16
9 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 

10/1-2010-0012 

 

Növényvédőszer-nyilvántartás - Kapcsolatok 

• Hol gyártják? Üzem:Nszer (1:N) 

– Egy növényvédőszer csak egy üzem állít elő, de egy üzemben 
több szert is készítenek.  

• Mire alkalmazzák? Nszer:Kártevők (M:N) 

– Egy növényvédőszer több kártevő ellen is alkalmazható, és egy 
kártevőt több szer is elpusztít. 

• Milyen alkotórészek? Nszer:Komponens (M:N) 

– Egy növényvédőszer több komponensből áll, de egy komponens 
több szernek is lehet alkotója. 

• Honnan származik? Komponens:Szállítás (M:N) 

– Egy komponenst szállíthat több szállító is, de egy szállítótól több 
komponens is beszerezhető 

Növényvédőszer-nyilvántartás 
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Növényvédőszer-nyilvántartás - ER-diagram 

17
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Növényvédőszer-nyilvántartás - Relációk 

• Kártevő (kártnév, fajta) 

• Üzem (ükód, ünév) 

• Komponens (kompnév) 

• Szállítás(szcím, szkód, 
szidőpont, sznév) 

• Nszer (cikkszám, 
nszernév, veszélyesség, 
ár, ükód) 

• Alkalmazás (cikkszám, 
kártevő, időszak) 

• Alkotórészek (cikkszám, 
komnév, térfogat%) 

• Származás  (kompnév, 
szkód, szidőpont, 
mennyiség) 

Növényvédelmi informatika 
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Csak elsődleges kulcsok Elsődleges- és idegen kulcsok 
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Növényvédőszer-nyilvántartás - Relációs modell 

Növényvédelmi informatika 
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Növényvédőszer-nyilvántartás – Táblák kapcsolatai 

Növényvédelmi informatika 
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Növényvédőszer-nyilvántartás – Űrlap Kártevők 

Növényvédelmi informatika 
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Növényvédőszer-nyilvántartás – Űrlap Növényvédőszer 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program 

• Demonstrációs  táblák  korszerűen 

• Oktatási segédanyag  növényorvos 
hallgatók számára 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program – Hogyan működik? 

• Az adatbázisban tároljuk: 

– A növényeket, 

– Betegségeket, 

– Ezek kapcsolatait. 

 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program – Növények betegségei: Alma 

  

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program - Növények betegségei: Alma 
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VirKor program – Egy betegség különböző növényeken:  
Mosaic virus 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program - Tünetek: nekrózis 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program – Hogyan készült a program? 

• Lefotóztuk a kézzel készítetett 
demonstrációs táblákat, majd 
kitisztítottuk. 

• A táblákon található adatokat 
rögzítettük egy Excel táblázatba. 

• Elkészítettük a relációs modellt és az 
adatbázist 

• Megírtuk a programot 

 

 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program – Adatok 

• Demonstrációs táblák digitalizálása 

 

 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program – Adatok 

• Adatok tárolása egy táblázatba (1NF) 

 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program – Adatok pontosítása, kiegészítése 

• A demonstrációs táblákon található 
adatokat kiegészítettük egyéb 
tulajdonságokkal, például növényi 
részek. 

 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program – Feltártuk az adatok közötti összefüggőséget 

• Funkcionális függőségek: 

– A növények latin neve funkcionálisan 
függ a magyar nevétől (ez fordítva is 
igaz!) 

– A betegség latin neve, a tünet és kórok 
funkcionális függ a betegség magyar 
nevétől. 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program – Relációs adatmodell 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program - Tábla – Egyed: Növények 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program - Tábla – Egyed: Betegségek 

Növényvédelmi informatika 
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VirKor program - Tábla – Egyed: Növények betegségei 

Növényvédelmi informatika 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 

10/1-2010-0012 

 

Program fejlesztés 

• Képernyő tervek elkészítése 

• Beállítása a megjelenítő és vezérlő 
eszközök tulajdonságainak 

• Események programozása 

– például  

• a képdobozban a kép megjelenítése, 

• Jelölő négyzet állapot beállítása, 

• stb. 

Növényvédelmi informatika 
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Tartalom 

• Bioinformatika 

• Bioinformatika - 
Adatbázisok és hasonlóságvizsgálatok 

• Bioinformatika-  
többszörös hasonlóságvizsgálatok 

• BioinformatikaBioinformatika -  
Fehérje szekvenciák vizsgálata 

• Bioinformatika -  
Genomok 

 

Bioinformatika 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 
10/1-2010-0012 
 

Tartalom 

• Mi az a bioinformatika? 

• DNS felépítése és működése 

• Bioinformatikai adatbázisok 

• Eligazodás az adatbázisokban 

• Gyakorlati feladat 

 

Növényvédelmi informatika 
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Fogalom 

A bioinformatika a molekuláris 
értelemben (fizikokémiai jelentését 
tekintve) vett biológia és alkalmazott 
informatika, mely ezen molekulákból 
nyert adatok és információk 
megértését és csoportosítását segítik. 

Röviden a bioinformatika a molekuláris 
biológia információkezelő rendszere és 
gyakorlati alkalmazása. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Területei 

• Szuperindividuális bioinformatika, 
mely rendszer szintű modellezéseket 
alkalmaz a biológiai rendszerek 
megismerésére. 

• Molekuláris bioinformatika, mely 
fehérje és nukleinsav szintű 
elemzéseket és tervezéseket végez. 

• Számítástechnikai bioinformatika, 
mely a biológiai rendszerek mérnöki 
felhasználását célozza meg. 

 

Növényvédelmi informatika 
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Feladata 

A bioinformatika feladata a genetikailag 
kódolt információ megfejtése, 
melynek eredményeképpen 
információhoz jutunk a következő 
területekkel kapcsolatban: 

• Térszerkezet, 

• Funkció, 

• Evolúciós összefüggések. 

 

 

Növényvédelmi informatika 

DNS Fehérje Funkció 
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Kérdések, melyekre a bioinformatika adhat választ 

• A szekvenciánkat milyen egyéb 
élőlényben találhatjuk meg (→ ortológ 
keresés)? 

• Milyen változatok fordulnak elő egy 
bizonyos élőlényben (→paralóg 
keresés)? 

• Adott paralóg milyen heterogenitást 
mutat (→polimorfizmus keresés)? 

• A szekvenciában melyek azok a pozíciók, 
melyek valamely szempontból fontosak? 
→ evolúciósan konzervált. 

 
 

Növényvédelmi informatika 
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Alapozó ismeretek: a DNS felépítése 

• kettős hélix, melyben a két szálon lévő bázisok 
egymással H-hidak segítségével kapcsolódnak : A:T 
- 2db, G:C - 3 db H-híd  

• egymással szemben komplementer bázispárok, A:T 
és G:C helyezkednek el, így a párosok térkitöltése 
megegyezik.  

• replikáció (másolás) lehetősége,  
• genetikai kód - egy szálon belül nem kötött a 

sorrend = nem monoton !  
• egy "csavarmenet" 34 A, 10 bázispár / 1 csavar, 36o 

/ bp  
• lefutás antiparalel, 5' - 3' irány  
• 4 bázis alkotja : adenin (A), citozin (C), guanin 

(G), timin (T) 
• DNS felépítése: 

– http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0&feat
ure=player_embedded 

 

Növényvédelmi informatika 

http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0&feature=player_embedded
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Alapozó ismeretek: a DNS replikációja 

• A bázis párosodás törvényéből 
következik, hogy a kettős spirál két 
szála a H-kötések mentén 
kettéválik, mindkét szál mintaként 
(templátként) szolgálhat egy új szál 
szintéziséhez, melynek során az 
eredeti szállal és egymással 
megegyező szerkezetek jönnek 
létre.  

• A genetikailag kódolt információt a 
nukleotidok sorrendje biztosítja 

• DNS replikáció: 
– http://www.youtube.com/watch?v=E

8NHcQesYl8&feature=related 

 

Növényvédelmi informatika 

http://www.youtube.com/watch?v=E8NHcQesYl8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E8NHcQesYl8&feature=related
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Történeti áttekintés 

• 50’-es évek eleje – inzulin szekvencia 
közzététele 

• 1953 DNS molekula szerkezetének 
megismerése 

• 70’-es évek eleje – algoritmusok létrehozása 
a szekvencai elemzések végrehajtásához: 
– Dot matrix 
– Local and Global Sequence Alignment 
– BLAST algoritmus 

• 1972 első számítógépen tárolt fehérje 
szekvencia adatbázisok 

• 1979 GenBank prototípusának létrehozása 

Növényvédelmi informatika 
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Bioinformatikai adatbázisok 

• Gene Bank: NCBI (National Center 
for Biotechnology Information) 
– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

• European Molecular Biology 
Laboratory – European Bioinformatics 
Institute - EMBL-EBI 
– http://www.ebi.ac.uk/  

• DNA DataBank of Japan – DDBJ 
–  http://www.ddbj.nig.ac.jp/  

Növényvédelmi informatika 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
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Növényvédelmi informatika 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Adatbázis választó 

Kulcsszavas kereső 
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Eligazodás az adatbázisban -  Gene Bank 

• Adatbázis választó 
legfontosabb elemei: 

– Pubmed – cikkadatbázis 

– Protein – fehérje adatbázis 

– Nucleotide – nukleinsav 
adatbázis 

– Genom – teljes genomokat 
tartalmazó adatbázis 

– Gene – génadatbázis 

Növényvédelmi informatika 
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Eligazodás az adatbázisban -  Gene Bank 

• Gyakorlati példa: 
– Keressünk információkat a burgonyavészt 

okozó Phytophthora infestans-val 
kapcsolatban. 

• Taxonomy adatbázis és Phytophthora infestans 
a kulcsszavas keresőbe 

• Az eredménylapon látható információk (következő 
dia) 

– Rendszertani besorolás 
– Adatbázis adatok a GeneBank-ból 
– Külső hivatkozások más forrásokra 

• Az eredménylapon kiválasztva a Nucleotid – Dirket 
link hivatkozását eljutunk az adatbázisban publikált 
összes szekvenciához. 

• Keressük meg az eredményhalmazból az INF2A 
gént. 

Növényvédelmi informatika 
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Eligazodás az adatbázisban -  
Gene Bank 
• Eredmény tábla: 

 

Növényvédelmi informatika 
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Növényvédelmi informatika 

Azonosítók 

Közzétételi információk 

Felépítési információk 

Gén azonosítás 
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Növényvédelmi informatika 

Aminosav sorrend 

Nukleotid 
szekvencia 
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Eligazodás az adatbázisban -  GenBank 

• Adatformátumok az 
adatbázisokban: 
– Summary – rövid leírás a 

legfontosabb információkkal 
– GenBank – a Genbank saját 

formátuma részletes 
adatokkal. 

– FASTA – 
név+azonosítók+szekvencia 
a legtöbbször használt 
formátum 

– ASN.1 – nemzetközi 
formátum 

 

Növényvédelmi informatika 

21
2 
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Eligazodás az adatbázisban -  GenBank 

• FASTA  
adat-formátum: 

– Előnye: 

• Általánosan 
használt 

• Egyszerű 

• Kis méret 

– Hátrány: 

• Szűkös 
információ 

Növényvédelmi informatika 
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Eligazodás az adatbázisban -  GenBank 

• Accession number: elérési szám 
– AY693804 - Phytophthora infestans INF2A 

(Inf2A) gene, complete cds 

– Nemzetközileg elfogadott nukelinsav és 
fehérje szekvencia azonosító. 

• GI (Genbank Identification) number: - 
GenBank-i azonosító 
– GI:51832280 - - Phytophthora infestans 

INF2A (Inf2A) gene, complete cds 

– Csak a GenBank-nál alkalmazott azonosító 
szám. 

Növényvédelmi informatika 
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Mire használhatom? 

• Egy adott szervezet genetikai 
információinak felkutatására. 

• Saját vizsgálati eredmények 
összehasonlítására, ellenőrzésére. 

• Hasonlósági vizsgálatok alapjaként 
szolgál. 

• Publikációk megjelenési helye és 
gyűjteménye. Kutatások 
kiindulópontja. 

 

 

 

Növényvédelmi informatika 
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Önálló feladat 

– Keresse meg az Ön által kiválasztott 
szekvencia adatbázisban egy fontosnak 
ítélt kórokozó egy génjének genetikai 
kódját a hozzá tartozó fehérje 
szekvenciáit és vizsgálja meg a kórokozó 
genomjának elérhetőségét. A kapott 
eredményt mentse el FASTA 
formátumban, szövegfájlba. A mentett 
állományt őrizze meg, mert a következő 
előadás gyakorlati feladatához 
kapcsolódik a gyűjtött információ. 



Növényvédelmi informatika 

Bioinformatika - 
Adatbázisok és 

hasonlóságvizsgálatok 

Bioinformatika-  
többszörös 

hasonlóságvizsgálatok 

BioinformatikaBioinforma
tika -  

Fehérje szekvenciák 
vizsgálataBioinformatika 

-  
Genomok 
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Tartalom 

• Két szekvencia összehasonlításának 
lehetőségei 

• Szekvencia hasonlósági keresések – 
BLAST 

• Nukleotid BLAST - BLASTN 

• Fehérje BLAST – BLASTP 

• Mire használhatom? 

• Önálló feladat 

 

Növényvédelmi informatika 
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Két szekvencia összehasonlításának lehetőségei – 
Pont mátrix 
• A Pont Mátrix (Dot Matrix) 

módszer (Gibbs és McIntyre, 
1970), mely két aminósav- 
vagy nukleotid-szekvencia 
összehasonlítását végzi oly 
módon, hogy a két 
szekvenciát vízszintes és 
függőleges irányban egy 
mátrixban helyezi el, melybe 
az egyezésekhez pontot 
rajzol. Kiválóan alkalmas az 
eljárás mutációk, deléciók 
inszerciók vizuális 
kimutatására. 

Növényvédelmi informatika 
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Két szekvencia összehasonlításának lehetőségei – 
teljes illesztés 
• További ismert elemzési eljárás a 

dinamikus programozási eljárást használó 
teljes szekvencia illesztés (Global 
Sequence Alignment). Az eljárás lényege, 
hogy a szekvenciák közötti hasonlóságot 
vagy különbözőséget pontozásos 
rendszer segítségével vizsgálja a teljes 
szekvencia hosszára  

Növényvédelmi informatika 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 
10/1-2010-0012 
 

Két szekvencia összehasonlításának lehetőségei – 
helyi illesztés 
• További dinamikus programozási eljárást 

használó lokális (legjobb) szekvencia illesztés 
(Local Sequence Alignment). Az eljárás 
lényege, hogy a szekvenciák közötti 
hasonlóságot vagy különbözőséget 
pontozásos rendszer segítségével vizsgálja 
és igyekszik a legjobb illesztéshez tartozó 
pontszámokat kifejező szekvencia illesztést 
létrehozni. 

Növényvédelmi informatika 
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Páros Szekvencia hasonlósági keresések 

• Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) a 
legelterjedtebb és leghatékonyabb módszere 
a hasonlóságok keresésének 
– Tipikus jellemzői: 

• Nagy sebesség 

• Hatékony érzékenység 

 

– Típusai: 
• Blastn – nukleinsav szekvenciákhoz 

• Blastp – fehérjékhez 

• Blastx – lefordított nukleinsav szekvenciákhoz 

 

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast  

 

Növényvédelmi informatika 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast


TÁMOP-4.1.2.A/2- 
10/1-2010-0012 
 

Páros Szekvencia hasonlósági keresések 

• Típusai: 

 

Növényvédelmi informatika 

BLAST Kereső szekvencia Adatbázis 

Blastn Nukleotid Nukleotid 

Blastp Fehérje Fehérje 

Blastx 6 keretben fordított nukleotid Fehérje 

Tblastn Fehérje 6 keretben fordított nukleotid 

Tblastx 6 keretben fordított nukleotid 6 keretben fordított nukleotid 
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Növényvédelmi informatika 

Szekvencia beviteli lehetőség 

 - bemásolással 

 - állományfeltöltéssel 
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Legfontosabb beállítások: Blastn - Keresési adatbázisok 

• Leggyakrabban használt a nem redundáns 
nukleotid adatbázis (kijelölt). 

• Lehetőség van szűkíteni a keresést rendszertani 
adatok megadásával az „Organism” szekcióban.  

Növényvédelmi informatika 
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Legfontosabb beállítások: Blastn – program optimalizálás 

• Megablast: 95% vagy annál nagyobb 
hasonlóságok keresése, nagyon gyors 
változat. 

• D megablast: fajok közötti 
összehasonlításra kiválóan alkalmas, 
lassabb eljárás. 

• Bármilyen szekvencia összehasonlítására 
alkalmas, kismértékű hasonlóságot is 
jelez, leglassabb eljárás 

Növényvédelmi informatika 
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Legfontosabb beállítások: Blastp - Keresési adatbázisok 

• Leggyakrabban használt a nem 
redundáns fehérje adatbázis (kijelölt). 

• Lehetőség van szűkíteni a keresést 
rendszertani adatok megadásával az 
„Organism” szekcióban.  

Növényvédelmi informatika 
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Legfontosabb beállítások: Blastp – program optimalizálás 

• Blastp: egyszerű keresés a fehérje-
adatbázisban. 

• PSI-BLAST: pozíció alapú pontozás 
alapján történő keresési algoritmus. 

• PHI-BLAST: mintázat alapú pontozási 
rendszer alapján történő keresés. 

Növényvédelmi informatika 
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BLAST eredményének értékelése 

• Példaként keressük azokat a 
nukleotid szekveciákat, melyek 
hasonlítanak a AY693804 - 
Phytophthora infestans INF2A 
génhez. 

 
 

Növényvédelmi informatika 
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BLAST eredményének értékelése 

 
 

Növényvédelmi informatika 

Keresési paraméterek összefoglalója 

Grafikus szemléltetése az eredménynek 
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BLAST eredményének értékelése 

• Eredmények összefoglaló táblázata 
– Max score – maximális pontszám 

• Nagyobb érték nagyobb hasonlóságot jelent 

– Query coverage – lekérdezési illeszkedés 
• Nagyobb érték nagyobb hasonlóságot jelent 

 

 

Növényvédelmi informatika 
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BLAST eredményének értékelése 

• Eredmények összefoglaló táblázata 
– E value – Elvárt érték  

• Kisebb érték nagyobb hasonlóságot jelent 

– Max ident – maximális lekérdezési 
illeszkedés 

• Nagyobb érték nagyobb hasonlóságot jelent 
 
 

Növényvédelmi informatika 
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BLAST eredményének értékelése 

• Szekvencia illesztés részletezése: 

 

Növényvédelmi informatika 
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BLAST lokálisan 

• Lehetőség van a BLAST program helyi futtatására is. 
– Milyen esetekben hasznos: 

• Saját adatbázishoz kívánom hasonlítani a szekvenciáimat 
• Nagy mennyiségű számítást igénylő művelet esetén 

 

• ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/  
– Parancssorban történő futtatás, paraméterek 

megadásával. 
– Többféle operációsrendszert támogat (32 és 64 bites 

architektúrán egyaránt) 
– Részletes dokumentáció segíti az eligazodást 
– Adatbázis formázással indul a műveletsor és ezután 

következhet a hasonlóság vizsgálat 
– Többféle output generálására képes 

Növényvédelmi informatika 

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/
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Mire használhatom? 

• Adott egy szekvencia, melyről viszonylag 
keveset tudunk. A következő kérdések 
merülhetnek fel bennünk 
– Milyen szervezetből való a szekvencia? 
– Melyik génre hasonlít? 
– Mi lehet a funkciója a belőle létrejövő 

fehérjének? 

• Megválaszolásához a szekveciát FASTA 
formátumban a BLAST program kereső 
paramétereként használjuk. Az 
eredményből megválaszolható nagy 
biztonsággal a fenti kérdéscsoport. 

Növényvédelmi informatika 
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Önálló feladat 

– Az előző előadáshoz tartozó önálló 
feladatban elmentett FASTA formátumú 
szekvenciát felhasználva keressen 
hasonlósági vizsgálat segítségével 
(BLAST) rokon. 

Növényvédelmi informatika 



Növényvédelmi informatika 
 

Bioinformatika-  
többszörös 

hasonlóságvizsgálatok 
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Tartalom 

• Többes szekvencia összerendelések 

• Fehérje szekvenciák vizsgálata 

• Fehérje 3D modellek 

• Mire használhatom? 

• Önálló feladat 

 

Növényvédelmi informatika 
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Többszörös szekvenciaillesztés 

• Lényege: 

– Egyszerre több szekvenciát próbálunk 
összeilleszteni, az esetleges eltéréseket 
hibapontokkal értékeljük. 

• Mire szeretnénk használni: 

– Motívumok, közös jellemzők keresése 

– Új szekvenciák beillesztése rendszertanilag 

– Másodlagos és harmadlagos 
fehérjeszerkezet előrejelzés 

– Filogenetikai elemzések végrehajtása 

Növényvédelmi informatika 
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Többszörös szekvenciaillesztés - Példa 

TTGACATG CCGGGG---A AACCG 

TTGACATG CCGGTG--GT AAGCC 

TTGACATG -CTAGG---A ACGCG 

TTGACATG -CTAGGGAAC ACGCG 

TTGACATC -CTCTG---A ACGCG 

******** ?????????? ***** 

• Mi legyen a közös nevező? 
• Az eltéréseknél nehéz megállapítani a 

közös mintázatot. Ezért használunk 
illesztő programokat. 

Növényvédelmi informatika 
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Többszörös szekvenciaillesztés 

• Illesztési típusok: 
– Manuális: kézzel végzett nehézkes és 

hosszadalmas eljárás. Az emberi hibák 
megjelenésével is számolnunk kell. 

– Automatikus: gyorsabb, bár bizonyos 
esetekben nem veszi figyelembe a biológiai 
feltételeket az illesztésnél. 

– Kombinációs: a manuális és automatikus 
eljárást együtt használva érjük el a legjobb 
eredményt. A finomítást végezzük kézzel a 
többit a számítógépre bízzuk. 

Növényvédelmi informatika 
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Többszörös szekvenciaillesztés 

• Legelterjedtebb program a művelet 
végrehajtására: CLUSTAL W 
– Letölthető lokális változat: 

http://www.clustal.org 

– WWW változat: 
http://www.ebi.ac.uk/clustalw 

– Progresszív illesztési módszert alkalmaz 

– Gyors, kis memóriaigényű alkalmazás 

– Nagyobb számú illesztéseknél hatékony 

– Egyszerű filogenetikai fa megrajzolására is 
képes 

Növényvédelmi informatika 

 

http://www.clustal.org/
http://www.ebi.ac.uk/clustalw
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Többes szekvencia összerendelések 

• Példaképpen végezzük a következő 
szekvencián a többes összerendelést: 

– Szekvencia fájl 

 

http://align.bmr.kyushu-
u.ac.jp/mafft/online/server/  

Növényvédelmi informatika 

sequences2.fasta
http://align.bmr.kyushu-u.ac.jp/mafft/online/server/
http://align.bmr.kyushu-u.ac.jp/mafft/online/server/
http://align.bmr.kyushu-u.ac.jp/mafft/online/server/
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Többes szekvencia összerendelések 

• példa: 

– Az alábbi növények kataláz 
szekvenciájának vizsgálata: 

• Paprika (Capsicum annuum) 

• Dohány (Nicotiana tabacum) 

• Paradicsom (Solanum lycopersicum) 

• Burgonya (Solanum tuberosum) 

 

• Szekvencia fájl 

• http://align.genome.jp/  

Növényvédelmi informatika 

multipleseq.txt
http://align.genome.jp/
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Többes szekvencia összerendelések 

Növényvédelmi informatika 
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Többes szekvencia összerendelések 

Növényvédelmi informatika 

Az eredmény Jalview programban. 
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Filogenetika 

• A molekuláris evolúció kutatás tárgya 
a gének és a fajok evolúciós útjának 
rekonstruálása, a mechanizmusok 
tisztázása, a kölcsönhatások 
megismerése és a genomok 
evolúciójának vizsgálata. 

Növényvédelmi informatika 
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Filogenetika 

• Filogenetikai analízisek kapcsolata a 
szekvencia-illesztéssel 
– A szekvenciaillesztés meghatározza az illesztett 

szekvenciák közötti azonosság, illetve eltérés 
mértékét. 

– Ortológ szekvenciák eseten a különböző fajokból 
származó szekvenciák közötti eltérések a fajok 
független evolúciós múltja során gyűjtött mutációk 
eredményei. 

– A mutációk száma, vagyis a szekvenciaeltérés foka 
ezért megfeleltethető a két faj közti evolúciós 
távolsággal: minél régebben vált el egymástol két 
faj, ortológ génjeik között annál nagyobb lesz a 
szekvenciaeltérés. 

– Az optimális illesztés minimalizálja a fán a mutációs 
lépések számát. 

Növényvédelmi informatika 
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Filogenetika 

• A filogenetikai analízis lépései: 

– 1. A szekvenciák illesztése 

– 2. Az evolúciós modell meghatározása 

– 3. Faépítés 

– 4. A fa (fák) kiértékelése 

Növényvédelmi informatika 
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Filogenetika 

• Bemutató példa: 

– Az alábbi szekvenciafájl segítségével 
végezzen többes szekvencia illesztést és 
rajzolja meg a genetikai fát. 
 

– Szekvencia fájl 

 

http://align.bmr.kyushu-
u.ac.jp/mafft/online/server/  

Növényvédelmi informatika 

sequences2.fasta
http://align.bmr.kyushu-u.ac.jp/mafft/online/server/
http://align.bmr.kyushu-u.ac.jp/mafft/online/server/
http://align.bmr.kyushu-u.ac.jp/mafft/online/server/
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Többes szekvencia összerendelések 

• 1. szekvenciák illesztése 

Növényvédelmi informatika 
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Többes szekvencia összerendelések 

Növényvédelmi informatika 

4. A fa kiértékelése 
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Filogenetika 

Növényvédelmi informatika 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Phylogenetic_tree_hu.svg
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Mire használhatom? 

• Funkció jóslás 

• Rokonság megállapítás 

• Azonosítás 

 

Növényvédelmi informatika 
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Önálló feladat 

– Keressen ismert szekvenciájú rezisztencia 
géneket. Végezzen velük többes 
szekvencia illesztést. Értékelje ki a közös 
vonásokat és alkosson belőle 
törzsfejlődési fát. 

– Mire következtethetünk az eredményből? 

Növényvédelmi informatika 



Növényvédelmi informatika 
 

Bioinformatika -  
Fehérje szekvenciák 

vizsgálata 
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Tartalom 

• Fehérjék jellemzői (ismétlés) 

• Fehérje szekvenciák vizsgálata 

• Fehérje 3D modellek 

• Gyakorlati feladat 

 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérjék jellemzői 

A fehérjék aminosavak lineáris polimereiből felépülő szerves makromolekulák. A 
fehérjék aminosav sorrendjét a gének nukleotid szekvenciája kódolja a genetikai 
kódszótárnak megfelelően. 

Jellemzőik: 

• 20-féle aminosav kódolása bázishármasokkal (tripletekkel) 
• négyféle bázis  43 = 64 féle triplet  elég a 20 aminosav 

kódolásához 
• 61 triplet az aminosavakat kódolja 
• 3 stopjelzés (stop kódon) UAA, UAG, UGA 
• 1 kódon a transzláció kezdetét jelzi (start kódon, metionin AUG) 
• egy triplet csak egyféle aminosavat kódol, de ugyanazt az 

aminosavat többféle triplet is meghatározhatja  degeneráltság 

• szinonim tripletek: ugyanazt az aminosavat kódolják 
• a gén és az általa kódolt fehérjelánc kolineáris, azaz az 

aminosavak sorrendje a tripletek sorrendjét követi 
• a kód átfedésmentes: két egymást követő aminosavat kódoló 

triplet nem tartalmaz közös nukleotidot 
• a genetikai kód univerzális (általános érvényű) az élővilágban 

 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérjék jellemzői 

 

 

Növényvédelmi informatika 

DNS nukleotid 
sorrend 

RNS nukleotid 
sorrend 

Fehérje aminosav 
sorrend 
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Fehérjék jellemzői 

Növényvédelmi informatika 

A kódszótár. (Griffiths et al., An Introduction of Genetic 

analysis, 8th Ed. Fig. 9-8.) 
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A fehérjék csoportosítása 
Biológiai aktivitás alapján 
• Enzimek (pepszin, glükóz-foszfát-izomeráz) 
• Védőfehérjék(immunglobulinok) 
• Transzportfehérjék (hemoglobin, mioglobin, 

transzferrin (vas szállítás) 
szérumalbumin(zsírsavak)) 

• Tartalékfehérjék (ovalbumin (tojásfehérje) kazein 
(tejfehérje) ferritin (vas) gliadin (búza) zein 
(kukorica) ) 

• Hormonok (inzulin, ACTH) 
• Szerkezeti fehérjék (kollagén, elasztin, keratin) 
• Kontraktilis fehérjék (aktin, miozin) 
• Toxinok (kígyómérgek, diftériatoxin) a sejthártya 

lipidjeinek bontásával hemolízist idéznek elő. 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérje szekvenciák jellemzői 

• Fehérje szintézist bemutató videó: 

– http://www.youtube.com/watch?v=NJxo
bgkPEAo  

 

• Fehérje szerkezetet bemutató videó: 

– http://www.youtube.com/watch?v=lijQ3a
8yUYQ 

 

 

Növényvédelmi informatika 

http://www.youtube.com/watch?v=NJxobgkPEAo
http://www.youtube.com/watch?v=NJxobgkPEAo
http://www.youtube.com/watch?v=lijQ3a8yUYQ
http://www.youtube.com/watch?v=lijQ3a8yUYQ
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Fehérje szekvenciák jellemzői 

• Szerkezeti felépítés 
– Elsődleges struktúra: aminosavak sorrendje 

• „MSASSSSALPPLVPALYRWK” 

– Másodlagos struktúra: térbeli szerkezet 
kialakulása az aminosav lánc fizikai és 
kémiai tulajdonságai alapján. 

• Alfa hélix és béta redő 

– Harmadlagos szerkezet: az oldalláncok 
kapcsolódásával kialakuló struktúra. 

– Negyedleges szerkezet: több alegységből 
felépülő együttes 

 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérje szekvenciák jellemzői 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérje szekvenciák jellemzői 

• Fehérjékkel kapcsolatos adatbázisok: 
– Fehérje adatbázis: UniProt http://www.uniprot.org/ 

– Térszerkezeti adatbázis: ProteinDataBank 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do   

– Fehérje interakciós adatbázis: String http://string.embl.de/  

 

Növényvédelmi informatika 

http://www.uniprot.org/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://string.embl.de/
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Fehérje szekvenciák vizsgálata 

• Elsődleges szerkezet vizsgálata 

– Elsősorban az aminosavak eloszlását, 
fizikai-kémiai tulajdonságait vizsgáljuk. 

• Például: Víztaszítási klaszteranalízis (HCA - 
Hydrophobic Cluster Analysis) a fuzáriumból 
nyert acetiltranszferáz fehérje szekvenciáján 

– http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-
bin/portal.py?form=HCA  

 

Növényvédelmi informatika 

http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py?form=HCA
http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py?form=HCA
http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py?form=HCA
http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py?form=HCA
http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py?form=HCA
http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py?form=HCA
http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py?form=HCA
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Fehérje szekvenciák vizsgálata 

 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérje szekvenciák vizsgálata 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérje szekvenciák vizsgálata 

• Általános hasonlóságkeresési 
vizsgálatokhoz 

• Általános fizikai és kémiai vizsgálatokkal 
nyerhetünk információt. 

 

• Nagy feladat a mai technikával DNS 
szekvenciából megjósolni a fehérje szerkezetét 
és legfőképpen a funkcióját. 

• Például számos betegséget legyőznénk, ha 
megoldást találnánk erre a problémára. 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérje szekvenciák vizsgálata 

• Predikció dimenziók szerint: 

– 1D: aminosavakhoz köthető 
tulajdonságok, melyek 1D stringként 
írhatóak fel. Pl.: szekvencia, másodlagos 
szerkezet, oldószer általi 
hozzáférhetőség, hidrofobicitás  

– 2D: aminosavpárok közötti távolságok, 
kontaktusok  

– 3D: az összes atomi koordináta alapján 
történő térszerkezet jóslás 

 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérje szekvenciák vizsgálata 

• Fehérjék szerkezetével kapcsolatos alapvető 
vizsgálatok: 
– Térszerkezet vizualizálása → számos fontos 

tulajdonság nyilvánvalóvá válik.  
– Térszerkezetek illesztése → hasonló 

szerkezetek, hasonló funkció. 
– Térszerkezetek osztályozása → leszármazási 

viszonyok, hasonló funkció 
– Térszerkezetek jóslása → 2-od, 3-ad 4-edleges 

szerkezetek jóslása. 
– Kismolekula dokkolás → Ismert szerkezetű 

fehérjéhez gyógyszer jelölt molekula 
– Fehérje szerkezetének viselkedése → 

molekuladinamikai szimulációk 

 
 

Növényvédelmi informatika 
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Fehérje 3D modellek 

• Ahhoz hogy megértsük egy fehérje 
funkcióját, ismernünk kell annak 3 dimenziós 
szerkezetét, negyedleges struktúráját. Abból 
következtethetünk a más molekulákhoz, 
enzimekhez, fehérjékhez történő csatlakozási 
lehetőségekre. 

 
• Tekintsük meg példaként a fuzáriumból nyert 

acetiltranszferáz fehérje szerkezetét: 
 

– http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?str
uctureId=3FP0  

Növényvédelmi informatika 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3FP0
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3FP0
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Növényvédelmi informatika 
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Fehérjék együttes hatásának vizsgálata 

• Database of Interacting Proteins (a 
kölcsönható fehérjék adatbázisa) 
– Egymással kölcsönhatásba lépő (egymást kötő) 

fehérjékről gyűjt adatokat, kísérleti eredmények 
alapján  

– Kb. 6200 fehérjéről kb. 11 000 kölcsönhatást ír 
le  

– Egy kölcsönhatás adatai: egyik fehérje, másik 
fehérje, kölcsönható régiók, kísérleti módszerek, 
disszociációs állandó, irodalmi hivatkozások. 

– Példa: A kölcsönhatás-hálózatokat gráffal is 
szemlélteti (a csomópontok kattinthatóak). Pl.:  

Növényvédelmi informatika 
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Fehérjék együttes hatásának vizsgálata 

• http://dip.doe-mbi.ucla.edu/  

Növényvédelmi informatika 

http://dip.doe-mbi.ucla.edu/
http://dip.doe-mbi.ucla.edu/
http://dip.doe-mbi.ucla.edu/
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Önálló feladat 

– Keresse meg az Ön által kiválasztott 
szekvencia adatbázisban egy fontosnak 
ítélt kórokozó fehérje szekvenciáját és ha 
létezik 3-dimenziós térszerkezetét. 
Vizsgálja meg a lehetséges kapcsolódási 
pontokat. 

Növényvédelmi informatika 



Növényvédelmi informatika 

Bioinformatika -  
Genomok 
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Tartalom 

• Mi a genom? 

• Genom projektekről 

• Genom böngésző programok 

• Mire használhatom? 

• Gyakorlati feladat 

 

Növényvédelmi informatika 
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Mi a Genom? 

• A Genom: „A genom egy szervezet 
teljes örökítő információját jelenti, 
amely a DNS-ben van kódolva (egyes 
vírusokban RNS-ben), beleértve a 
géneket és a nem kódoló 
szekvenciákat is.” (wikipedia) 

Növényvédelmi informatika 



TÁMOP-4.1.2.A/2- 
10/1-2010-0012 
 

Genomika a Genom tudománya 

• Genomika: a genom megismerése, ill. 
tanulmányozása, azaz a teljes genetikai 
információ felhasználása, szemben az egyes, 
kiválasztott gének vagy géncsoportok 
tanulmányozásával  
– Funkcionális genomika: a génekhez a funkció 

hozzárendelése genomikai módszerekkel 
(számítógépes [in silico] és kísérleti)  

– Szerkezeti genomika: a genomban kódolt 
fehérjék térszerkezetének kiderítése 
(számítógépes és kísérleti), ezek felhasználása 
(pl. a funkcionális genomikában)  

 

Növényvédelmi informatika 
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Genomika kialakulásának eszköze 

• Microarray (v. chip): kisméretű üveg- v. 
műanyag lap, melyre négyzetrács szerinti 
elrendezésben biológiai mintákat visznek föl, 
minden pontba mást. A vizsgált biológiai 
anyagot ezzel hozzák kölcsönhatásba, és 
valamilyen módon detektálják, mely 
pontokban jött létre kölcsönhatás.  

• Típusai:  
– DNS microarray (oligonukleotid vagy cDNS)  

– Peptid v. fehérje microarray  

– Élő sejtek microarray-en (pl. 
élesztőtenyészetek)  

Növényvédelmi informatika 
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Genomika kialakulásának eszköze 

 

Növényvédelmi informatika 
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Genom projektekről 

• A világon az utóbbi évtizedben sok 
genom projekt indult melynek célja az 
élőlények genetikai kódjának mind 
teljesebb megismerése. 2010 
augusztusában mintegy 2500 faj 
genomjának összetételét ismerjük 
részben vagy teljes egészében. 

• Fontosabb projektek: 
 

– http://genome.ucsc.edu   

Növényvédelmi informatika 

http://genome.ucsc.edu/
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Genom projektekről 

• Az első sikeres genom projektet a 
Hemophilus Influenzae-n hajtották végre 
1995-ben, Fleischmann  és munkatársai. 
Az első növény az Arabidopsis thaliana 
2000-ben, míg az emberi genom teljes 
feltárása pedig 2003-ban valósult meg. 

• Nagy szerepet játszanak a 
bioinformatika eszközei a 
genomszekvenálás utáni elemző 
munkálatokban. Ekkor történik az 
összeillesztés és a genetikai kód 
tisztítása. 

Növényvédelmi informatika 
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Genom böngészők 

• A genom böngészőkön keresztül tudunk 
rendezett formában, sokszor grafikus 
megjelenítéssel együtt hozzáférni a 
genomiális genetikai információkhoz. 

• A genetikai vizsgálatok kiindulópontja 
sok esetben. 

• Néhány jellemző genom böngésző: 
– http://genome.ucsc.edu 
– http://www.ensembl.org  
– http://ecrbrowser.dcode.org 
– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/  

Növényvédelmi informatika 

http://genome.ucsc.edu/
http://www.ensembl.org/
http://ecrbrowser.dcode.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/
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Genom böngészők 

• UCSC Genom böngésző jellemzői 

– Kezdőlapon friss hírek és információk 

– Genomok csoportosítása osztály és 
genom alapján. 

– Dátum szerint kiválasztható szekvencia 
szerelvények (nyomon követhető a 
fejlődés) 

– Szöveges keresési lehetőség 

Növényvédelmi informatika 
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Kromoszóma száma 

Pozíció a kromoszómán 

Bázis pozíció 

Ismert gének 

Emlősök összehasonlítása 

Növényvédelmi informatika 
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Genom böngészők 

• A grafikus felület alatt további 
beállítási lehetőségeket találunk: 

– Térképezési és szekvencia beállítások 

– Gének és gén valószínűségi beállítások 

– mRNS és EST beállítások 

– Kifejeződés és szabályozás 

– Összehasonlítási beállítások 

– Variációk és ismétlődések 

Növényvédelmi informatika 
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Genom böngészők 

• NCBI MapViewer jellemzői 

– Négy szintű rendszer 

• Kezdőlap 

• Genom nézet (Genom View) 

• Térkép nézet (Map View) 

• Szekvencia nézet (Sequence View) 

– Keresési lehetőség kulcsszavakra 

– 800 faj genomjához való hozzáférési 
lehetőség 

Növényvédelmi informatika 
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Genom böngészők 

• NCBI MapViewer 

Növényvédelmi informatika 
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Mire használhatom? Önálló feladat: 

– Keresse meg az Ön által kiválasztott szekvencia 
adatbázisban egy fontosnak ítélt kórokozó 
genomját! Genomböngésző segítségével 
vizsgálja meg, hogy az adott szervezet 2. 
kromoszómájának egymilliomodik 
nukleotidjának környezetében milyen gének 
valószínűsíthetők! 

– Keresse meg az Ön által kiválasztott szekvencia 
adatbázisban egy fontosnak ítélt kórokozó 
genomját! Genomböngésző segítségével 
vizsgálja meg, hogy az adott szervezet 2. 
kromoszómájának egymilliomodik 
nukleotidjának környezetében milyen gének 
valószínűsíthetők! 

Növényvédelmi informatika 



AZ ELŐADÁS LETÖLTHETŐ: 
-  

Georgikon Kar 

Növényvédelmi informatika 

Készítette: 

Dr. Busznyák János – Dr. Csák Máté – Nagy Sándor 


