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A valós világ túlságosan bonyolult közvetlen megértésünk számára, ezért modellezzük. Ebben a modulban 

vázlatosan bemutatjuk, hogyan épül fel a térinformatikai rendszer (GIS) adatbázisa. Megismeri majd a 

legfontosabb adatmodelleket és az ezekhez kapcsolódó elveket és fogalmakat. 
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3. fejezet - Adatmodellek 

1. 3.1 Bevezetés 

Ebben a modulban vázlatosan bemutatjuk, hogyan épül fel a térinformatikai rendszer (GIS) adatbázisa. 

Megismeri majd a legfontosabb adatmodelleket és az ezekhez kapcsolódó elveket és fogalmakat. Ennek a 

témának a műszaki oldaláról Ön már hallott az adatgyűjtéssel kapcsolatos tantárgyakban. Itt a témát elsősorban 

a térinformatikai rendszer szempontjából elemezzük. 

A megbízható hardver és a sokoldalú, felhasználó-barát szoftver alapvető fontosságú a térinformatikai 

rendszerben. A rendszer meghatározó eleme mégis az adatbázis. A ráfordítások nagy hányadát teszik ki az 

adatbázis létesítésének és karbantartásának költségei. A jelen piaci helyzetben a hardver árak erősen, a szoftver 

árak kevésbé, de csökkennek. Az adatbázis árak változatlanok vagy kismértékben növekszenek. Amíg a hardver 

és szoftver időről-időre cserére szorul, a folyamatosan karbantartott adatbázis meghatározatlan ideig 

használható. 

A valós világ túlságosan bonyolult közvetlen megértésünk számára, ezért modellezzük. A térkép, mint a valós 

világ analóg modellje évezredek alatt sokat fejlődött, egyre pontosabban és részletesebben tükrözte a lényeges 

tereptárgyak, térbeli folyamatok helyzetét, és korlátozott mértékben leíró adatait. Ez utóbbiak fő tárházai a 

könyvek, levéltárak, egyéb szöveges dokumentum-gyűjtemények. A számítógépek megjelenésével – a múlt 

század derekán – megjelent az igény a digitális modellek, térinformatikai (térbeli) adatbázisok létrehozására. A 

térinformatikai adatbázis a valós világ digitális modellje. 

2. 3.2 A modellekről általában 

A tudományos megismerésnek és a mindennapi gyakorlatnak a valóság mind mélyebb és bonyolultabb - a 

közvetlen érzéki szemlélet számára elérhe-tetlen - szintjeibe való behatolás megköveteli a tudományos 

módszerek, számítógépes algoritmusok állandó tökéletesítését, új, egyre hatékonyabb informatikai eszközök és 

módszerek kidolgozását. 

A XIX. század hatvanas éveiben – Angliában - egy újszerű hajót terveztetett az Admiralitás. A kor egyik tudósa 

(Reed) elkészítette a hajó modelljét és a laboratóriumi kísérletek után megdöbbenve tapasztalta, hogy ha a hajót 

felépítik, akkor a katasztrófa elkerülhetetlen. Sietve értesítette erről az Admiralitást, ahol nevettek azon, aki "egy 

fürdőkádban álmo-dozik a tengerről". 1870-ben a hajó vízrebocsátása után fel-borult, és a 490 utasból csak 18 

menekült meg. 

2.1. 3.2.1 Alapfogalmak 

A modellezés széles körű elterjedése a XX. században, főként az utóbbi három évtizedben ment végbe. Az 

elterjedés lényegesebb okai a következők: 

• anyagi-tárgyi: 

• a komplex folyamatok tanulmányozásának, optimalizálásának egyik jellemző vonása az egyszerűsítés, 

mely általában modellalkotással valósul meg; 

• az objektum közvetlen megfigyelése - mére-tei vagy természete miatt - gyakran nem le-hetséges, vagy nem 

gazdaságos; 

• a kutatás feltételei nagyban eltérnek az emberi létfeltételektől; 

• a vizsgálat tárgya reálisan (még) nem létező objektum, ill. múltbeli vagy jövőbeli je-lenség; 

• elméleti: 

• a tudományos kutatás tárgyának kiszélesedése; 

• a tudományok és a szakmai élet matematizációja; 
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• az ismeretek absztrakt jellege fokozódik; 

• az informatikai módszerek növekvő térhódítása; 

• a modell-módszer univerzális jellege. 

Neumann János a modellek szerepéről ezt mondta: A tudomány általában nem magyarázni, nem interpretálni 

próbál, hanem modelleket állít fel. A hétköznapok gyakorlatában a modellt gyakran azono-sítják: az objektum 

anyagi reprodukálásával, a prototípussal, a geometriai modellel, a valóság matematikai leírásával, vagy az 

eszmei kép-mással. 

A "modell" kifejezés a latin "modus, modulus" szóból származik, ami a mértéknek, módnak, módozatnak felel 

meg. Eredeti jelentése az építőművészethez kapcsolódott, majd csaknem valamennyi európai nyelvben a minta, 

mintakép vagy olyan dolog megjelö-lésére szolgált, amely valamilyen vonatkozásban hasonló egy, másik 

dologhoz. A magyar nyelvben a modell szó jelentése rendkívül szerteágazó. 

A modell eszmeileg elképzelt vagy anyagilag realizált rendszer, amely a valós világot visszatükrözve vagy 

reprodukálva képes azt helyettesíteni. 

Világosan kell látnunk, hogy a modell valamilyen szempont szerinti (!) modellje a modellezettnek. A szempont 

mindig attól függ, hogy miért van szükségünk a modellre. Nyilvánvalóan más a követelmény, ha a modellezett 

térbeli elhelyezkedését, formáját, és más, amikor a szerkezetét, megint más, amikor működését, folyamatait 

akarjuk bemutatni vagy előre jelezni. 

A modell az objektum visszatükrözésének sajátos eszkö-ze, mert nem alakul ki reális kölcsönhatás a modellezett 

ob-jektum és a modellezés eredményeként kapott „tükörkép” között. Ugyanakkor a modell az objektum 

visszatükrözésének sajátos formája, a modellben mindig visszatükröződik, vagy reproduká-lódik - általában 

megváltozott és egyszerűsített formában -- a modellezett objektum struktúrája vagy némely más jelentős vonása. 

A visszatükrözés kétlépcsős. Először a modellezett objektum struktúrájának adott elemei tükröződnek vissza a 

modell struktúrájában, majd pedig a modellről visszük át az objektum tükörképére. 

Különféle dolgoknak közös tulajdonságaik vannak (egy-máshoz hasonlók), és eszerint egy halmazba tartoznak. 

Ebből következik, hogy értelmetlen dolog általában hasonlóságról beszélni, mindig hozzá kell tenni: milyen 

szempont (milyen tulajdonságok) szerinti hasonlóságról van szó. Ami a dolog lényegét illeti, valamennyi modell 

közös tulajdonsága, a valóság ilyen vagy olyan ábrázolásának képessége. Attól függően, hogy milyen 

eszközökkel, milyen feltételek mellett, és a megismerés milyen objektumára vonatkoztatva realizálódik ez a 

közös tulajdonság, nagyon sokféle modell lehetséges, amelyek különböznek egymástól mind tartalmuk és 

típusuk, mind céljuk és rendeltetésük, mind anyaguk, mind pedig a modell és az eredeti közötti kölcsönhatás 

jellege tekintetében. 

A modellek felépítési módjától, valamint a modellezés eszközeitől függően a modellek két nagy osztályba 

különíthetők. Megkülönböztetünk anyagi és gondolati modelleket. 

Az anyagi modellek három alapvető csoportra oszthatók: 

1. Valamely objektum térbeli viszonyait és tulajdonságait reprodukáló vagy ábrázoló modellek. Ezen modellek 

objektumhoz való viszonya geometriai hasonlóságon, mint szükséges feltételen keresztül jellemezhetők (pl. 

térképek). 

2. A modell és az objektum fizikai hasonlóságán alapuló modellek (a fizikai természetük azonos vagy hasonló, 

és mozgástörvényeik egybeesnek) . Az ilyen anyagi modelleknek az ábrázolt rendszerhez való viszonya 

gyakran nem több, mint a tér- vagy időskála megváltoztatása (pl. egy duzzasztómű, híd, hajó vagy egy 

repülőgép modellje – térskála; az öröklődés problémáit egy gyorsan szaporodó rovar segítségével kutatják - 

időskála) . 

3. A modell és az objektum közötti strukturális vagy funkcionális analógián alapulnak a matematikai, 

informatikai modellek. E modellek nem őrzik meg a modellezett jelenségek vagy folyamatok komplexumát 

anyagi természetük tekintetében, hanem csak a viselkedés vagy eredmények formáit reprodukálják (pl. a 

fizikai törvények képletei). 
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3.1. ábra. Anyagi modell 

A gondolati modellek - mielőtt a valóságban testet öltenének és a gyakorlati tevékenység eredményeként 

anyagi modellekké válnának - eredetileg az ember fejében léteznek, mint a valóság képmásai. Az ilyen modellek 

gondolatiak maradnak akkor is, ha valamilyen anyagi formában (pl. ábra, képlet képében) jelennek meg. A 

bennük végbemenő összes átalakulás, a különböző állapotokba való átmenetek, elemeik valamennyi 

módosulása, gondolatilag, azaz az ember tudatában valósul meg (pl. atommodellek). 

Az ismertetett osztályozás csupán a leglényegesebb sajátosságokat veszi figyelembe. Egy teljesebb 

osztályozáskor figyelembe kellene venni a következő típusokat is: 

1. teljes és részleges modellek (természetesen ez viszonylagos); 

2. dinamikus és statikus modellek; 

3. folytonos és diszkrét modellek; 

4. determinisztikus modellek és sztochasztikus modellek; 

5. természetes és mesterséges modellek; 

6. biológiai, szociológiai stb. modellek (tudományok szerinti osztályozás). 

Egyetlen modellt sem tekinthetünk a valóság abszolút tükrözésének. Az abszolút modell felépítése azt jelentené, 

hogy a modell teljesen azonos (izomorf) az objektummal, valamennyi szinten, ami az anyag "mélységi" 

végtelensége miatt lehetetlen. Ez ellentmondana a modellek egyik alapvető funkciójának is, nevezetesen annak, 

hogy a bonyolult objektumok egyszerűsítésének eszközei. Minden modell csak időleges, átmeneti, csupán a 

megismerés történelmileg meghatározott szintjét tükrözi; ezért szükségképpen egyoldalú, részleges, az 

egyszerűsítések következtében. A fejlődés a régi modell meg nem felelő (inadekvát) jellegének feltárását, és 

újjal történő felváltását hozza magával. 

3. 3.3 A modellezés folyamata 

A modell elválaszthatatlan a modellezéstől. A modell és a modellezett objektum között mindig objektív, 

pontosan meghatározott megfeleltetési viszony áll fenn, ezért a modell az objektumot képes felváltani a 

megismerés vagy döntéselőkészítés folyamatában (a kutatás, elemzés közvetlen tárgyává válik); mint a 

megismerés sajátos eszköze, a modellezés objektumának egyre mélyebb megismerését szolgálja, a modellezés 

folyamán új ismereteket, információkat szolgáltat a modellezett objektumról. 
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Amint az előzőekből látható, összetett feladataink megoldásához, a döntések megalapozásához modelleket 

használunk. A térinformatika a valós világot térben modellezi. Az egyszerű (nem térbeli) modellezéssel 

szemben a térinformatikai modellezés nagy előnye, hogy a vizsgálatok földrajzi helyhez köthetően is 

elvégezhetők. Vizsgálhatjuk a térbeli eloszlást és a térbeli kapcsolatokat is. Sok térbeli tárgy életében, a térbeli 

folyamatok lezajlásában nagy szerepe van az időnek. Ha a megfigyeléseink idősorok alapján állnak 

rendelkezésünkre, akkor ez újabb dimenziót jelenthet az elemzésben. 

Az adatmodellek általános értékelési szempontjai a következők: 

• teljesség (completeness), 

• rugalmasság (versatility), 

• hatékonyság (efficiency), 

• egyszerűség (easy of generation). 

A teljesség igénye a valós világ modellezendő objektumaira és azok kapcsolatrendszerére vonatkozik. A 

rugalmasság azt fejezi ki, hogy az adatmodell mennyire képes alkalmazkodni a speciális, nem-szokványos 

esetekhez. A hatékonyság egyrészt a tárolás hatékonyságát (compactness, storage efficiency) jelenti, másrészt az 

hatékony használattal (time efficiency) kapcsolatos. Az egyszerűség az érthetőség és a technológiai fejlesztések 

megkönnyítése miatt fontos. 

 
3.2. ábra. A modellezés folyamata 

3.1. 3.3.1 Elméleti modell 

A modellezésekor első lépésben a földrajzi tárgyakat, jelenségeket a modellezés célja szerint lényeges és 

lényegtelen egyedekre, idegen szóval entitásokra (entity) bontjuk (pl. földmérési alaptérképen a földrészletek, 

és az épületek szerepelnek, de nem szerepelnek a gyümölcsfák). Ezek meghatározását hívják elméleti 

modellnek. 

Egyed (entitás, angolul entity) - A valós világban létező dolgok, jelenségek, amelyeket az adatbázisban meg 

kívánunk megjeleníteni. Az egyedek megválasztása függ a rendszer céljától. 

Egy áttekintő rendszerben a város egy pontszerűen jellemezhető egyed. De lehet, hogy a városrészeket, esetleg a 

földrészleteket tekintjük megjelenítendőnek. A következő ábra arra utal, hogyha Párizsba akarunk vonattal 

utazni, akkor egy pont a végállomás. De a Párizsban bolyongó turistának már a metróállomások jelentik az 

egyedeket. 
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3.3. ábra. Pontszerű egyedek 

A következő ábrán Budapest belvárosának látványosságai szerepelnek. Egy turisztikai információs rendszernek 

sok más (pl. szálláshelyek, éttermek, közlekedési vonalak stb.) mellett ezeket tartalmaznia kell, de nem fontos 

minden szükségtelen részletet, pl. minden épületet feltüntetni. 

 
3-1.4 ábra A turisták számára lényeges dolgok, ajánlott látnivalók 

Attól függően, hogy mi a célunk a modellel, annak tartalma, felépítése és az információk megjelenítése is 

különböző lehet. Az erdőgazdálkodási feladatoknál valószínűleg nem kell minden egyes fát megkülönböztetni 

(külön-külön meghatározni és tárolni), hanem az erdőt azonos tulajdonságokkal bíró területekre (poligon) 

bontjuk, és az erdőrészlet határát mérjük be, és a határon belüli tulajdonságokat (típus, telepítés ideje, átlagos 

magasság, törzsátmérő stb.) adjuk meg. 

Az egyedek meghatározásakor fontos megadni 
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• az osztályba sorolást (hovatartozás), 

• a leíró adatokat (attribútumokat) a jellegzetesség leírására, és 

• az egyedek közötti kapcsolatokat. 

Az azonos típusú egyedek egy osztályba sorolhatók. Például az előző ábrán a látnivalók között a múzeumok egy 

osztályt alkothatnak. A „múzeum” osztálynak vannak közös jellemzői (pl. a diákigazolvány felmutatásával 

kedvezményes belépés). 

3.2. 3.3.2 Logikai modell 

Az elméleti modell felépítése után, a kiválasztott egyedekre a tárolandó adatok alapján az adatbázisban logikai 

modelleket (adatmodelleket) építünk, az egyedeket objektumokban képezzük le. Az adatmodellezés során a 

lényegesnek tartott egyedekre pontosan meg kell adnunk, hogyan tudjuk azokat leírni, melyek azok az adatok, 

amelyeket majd össze kell gyűjtenünk, és az adatbázisban tárolnunk kell. 

 
3-2. ábra. Egyedek és objektumok 

Az objektumokat a következő tulajdonságok jellemzik: 

• osztály, 

• helyzet, 

• leíró adatok (attribútumok), 

• kapcsolatok, 

• minőség. 

A logikai modellekben szereplő objektumok lehetnek: 

• fizikailag létező tárgyak (pl. villanyoszlop), 

• földrajzi jelenségek (pl. erózió, zápor), 

• események (pl. baleset), vagy 

• fizikailag nem létező dolgok (pl. szintvonal). 

3.3. 3.3.3 A térbeli adatok típusai 
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A térbeli (földrajzi) adatok három típusát különböztetjük meg: 

1. Helyzeti adatok, melyek a tereptárgyak illetve a földrajzi jelenségek helyzetét adják meg. A szakzsargonban 

gyakran, de esetenként a szakirodalomban is használják ezzel kapcsolatban a „geometriai adat” vagy 

„grafikus adat” fogalmakat. Az első túl általános, mert a geometria tudomány, a matematika térbeli 

törvényszerűségek, összefüggések leírásából kialakult ága. A második téves képzetekhez vezet, mert a 

szakmában a „grafikus” jelzőt a „numerikus (számszerű)” ellentéteként használják. Grafikus adat például a 

térképről lemért koordináta. Adatbázisunkban az adatokat digitális formában tároljuk, ezért ezekre a 

„grafikus adat” fogalmat használni olyan, mint amikor a „műanyag üveg” kifejezést halljuk. 

2. Leíró adatok, melyek megadják a tereptárgyak, jelenségek lényeges tulajdonságait (például az ingatlan 

értéke, tulajdonosa, az épület anyaga, magassága stb.). A leíró adatokat az angol „attribute” nyomán gyakorta 

attribútum adatként említik. A „szöveges” adatként való említés általában pontatlan, mert ezek többségét 

számok jelentik. Újabban a multimédia tartalom (például digitális fénykép) is egyre megszokottabb. 

 
3-3.5. ábra. A helyzeti adatokhoz leíró adatok rendelhetők 

 
3-4. ábra. Hipertérkép 

A hagyományos térbeli adatok tárolási lehetősége mellett a számítógép egyre újabb lehetőségekkel szolgál. A 

multimédiás eszközökkel a modellezett világról gazdagabb adatbázist adhatunk a felhasználóknak (például 

videofelvételekkel). A hipertérkép "térkép-a-térképben". A térkép objektumaira mutatva egyszerűen és gyorsan 

nyerhetünk újszerű információkat. 

1. A topológiai adatok megadják a tereptárgyak, jelenségek térbeli kapcsolatrendszerét. A kapcsolat (reláció, 

angolul relation) a valós világban létező egyedek egymás közötti viszonya. 

Példák a térbeli kapcsolatok főbb típusaira: 
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• Kapcsolódás - Mely főutak kapcsolódnak egymáshoz? 

• Szomszédság - Mely poligonok szomszédosak, bírnak közös határral? 

• Tartalmazás - Mely épületek esnek egy adott földrészletre? 

• Átlapolás - Mely utcákon megy át a 7-es főút? 

• Közelség - Mely tereptárgyak esnek egy adott pont közelébe? 

• Egybeesés - A tárgyak helyzeti adatai azonosak. 

• Egyesítés (aggregáció) – A Nyugat-dunántúli régió adatai 3 megye adatainak egyesítésével keletkeznek. 

A következő ábrán Budapest metrómegállóinak kapcsolatait látjuk. A utasok tájékozódásában a helyzeti 

adatokkal szemben sokkal többet mondanak a térbeli kapcsolatok. Ezek a kapcsolatok nagyon fontosak nemcsak 

a mindennapi életben, de komoly jelentőségük van az adatmodellezésben, az adatkezelésben, és az 

adatelemzésben is. 

 
3-5. ábra. Budapest metróhálózata http://www.planetware.com/map/plans-of-the-budapest-underground-metro-

map-h-h11.htm 

Az egyedek osztályai közötti kapcsolatok lehetnek (Detrekői, 2002): 

• 1:1 kapcsolat – pl. az országok és a fővárosok kapcsolata. Minden országnak egy fővárosa van. A főváros egy 

országhoz tartozik. 

• 1:M kapcsolat – pl. a városok és kerületeik kapcsolata. Budapestnek 23 kerülete van, de a IX. kerület 

(Ferencváros) Budapest része. 

• M:N kapcsolat – pl. a távközlési cégek és a fogyasztók kapcsolata. A T-Mobil számos fogyasztóval 

rendelkezik, de egy T-Mobil fogyasztónak lehet pl. Vodafone mobilja is. 
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3-6. ábra. Az egyedek osztályai közötti kapcsolatok (Detrekői nyomán) 

A második lépésben tehát, logikai adatmodelleket építünk, melyek arra adnak útmutatást, hogy a valóság 

egyedeit a térinformatikai adatbázis virtuális valóságában hogyan képezzük le. 

A logikai modellek építésére jó példa a DAT (Digitális AlapTérkép) szabvány és szabályzatok kialakítása. A 

kiválasztott egyedeknek az adatbázisban való megfelelői az objektumok. A DAT szabvány célja, hogy a logikai 

(fogalmi) modell szintjén meghatározza a DAT tartalmát képező objektumféleségeknek, geometriai 

jellemzőiknek, tartalmi és kapcsolati tulajdonságaiknak, adatminőségi jellemzőiknek körét, valamint ezek 

rendezésének elvét és a DAT tartalmát átfogóan ismertetni hivatott metaadatokat (lásd a fejezet végén). 

3.4. 3.3.4 Fizikai modell 

A fizikai modell (lényegében a GIS adatbázisa) egy számítógépes adatkezelő rendszerben jön létre, digitális 

formában tükrözi vissza a valós világot. A hetvenes évek végéig a raszteres modellek voltak dominánsak. A 

nyolcvanas években jelentek meg a hatékony vektoros rendszerek. A kilencvenes évekre a hibridmodellek 

(integrált vektoros és raszteres) elterjedése volt a jellemző. 

A fizikai adatmodell az adattároló rendszer meghatározó keretéül szolgál, az adatszerkezetnek a logikai leírását 

nyújtja. A fizikai adatmodellezésben (Physical Data Model - PDM) informatikai szabványokat, szabályokat és 

technikákat alkalmazva az adatmodell elkészítése meglehetősen egyszerűvé válik. A modell elkészítése rövid 

idő alatt végrehajtható és a munkacsoport tagjai az éppen használatos adatbáziskezelő technikai részleteinek 

ismerete nélkül is tudnak modellezni. 

A PDM egységes logikai leírási módot használ az egyedek és a közöttük levő adatkapcsolatok szemléltetésére, 

kiemeli az adatredundanciákat illetve a rendszerekben rejlő problémákat. A PDM kiindulási alapot képez egy 

fokozatos adatfejlesztési terv elkészítéséhez, mely a redundanciák (egy adat többszöri tárolásának) eltüntetésére 

és egy egységes adatkörnyezet megteremtésére irányul. 

A fedvények fizikai tárolására sokféle megoldást dolgoztak ki. Az ESRI esetében kezdetben (ArcInfo) a 

COVERAGE szerkezetet használták. A Windows megjelenésével az ArcView szoftver a SHAPE fájlszerkezetet 

tette általánossá. Az ArcGIS meghonosította a GEODATABASE fogalmat. Itt már a fedvények közötti logikai 

kapcsolatokat is kezelik IBM DB2, Informix, Oracle, or Microsoft SQL Server adatbáziskezelők segítségével. 



 Adatmodellek  

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 
3-7. ábra. Az ArcInfo COVERAGE fájlszerkezete 
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3-8. ábra. Az ArcGIS SHAPE fájlszerkezete 

3.5. 3.3.5 Megjelenítési modell 

A megjelenítési modell a térbeli adatbázisnak gyakran feltett kérdésekre adott válaszát írja le (például egy 

integrált adatbázisból 1:1000 méretarányú földmérési alaptérkép előállítása a megfelelő jelkulcsok 

alkalmazásával). 

Az adatbázis tartalmának, vagy elemzése réven kapott információknak a megjelenítése - a képernyőn vagy más 

kimeneten - történhet valamilyen szabvány szabályai szerint, de igen gyakran attól eltérően. Mindenképpen 

fontos azonban megjelenítési szabályok kidolgozása, vagyis egy megjelenítési modell alkalmazása. 

A megjelenítés szabályozása során meg kell határozni a térképezési rendszer alapját (pl. Egységes Országos 

Térképrendszer – EOTR), és a vetületi rendszert (pl. Egységes Országos Vetület – EOV). 

Elő kell írni a célszerű méretarányokat (pl. sűrű beépítettségű és információtartalmú területeken: 1:1000, 

különösen sűrű beépítettségű és nagy információtartalmú területeken: 1:500, egyéb területeken: 1:2000 vagy 

1:4000, átnézeti térképek esetében (szűkített tartalommal és minimális generalizálással): 1:10 000. 

Célszerű megadni a térképlap méretét, a szelvénykeret méretét, a térkép tartalmát a szelvénykereten belül és a 

szelvénykereten kívül. A szelvénykereten kívüli térképi megírások: a szelvény területére vonatkozó 

adatminőségi jellemzők és metaadatok közül a megjelenítés tárgykörébe illeszkedők. A szelvénykereten kívül, 

csatlakoztatási céllal megjelenítendő objektumok és a térképi megírás tárgyát képező attribútumaik. Magyarázó 

rajzok és térképi megírásaik, a térképszerkesztő elgondolásai szerint. 

Az új lehetőségek kihasználásával természetesen a megjelenítési modellek is korszerűsödhetnek, kihasználva az 

animációs illetve a multimédiás eszköztárat. 

4. 3.4 Térbeli adatmodellek 

Mielőtt a térbeli adatmodellekre rátérnénk, foglalkoznunk kell a fedvényekre bontással. 

4.1. 3.4.1 Fedvényekre bontás 

A fedvény tematikus adatszint. Az adatbázis tematikák szerinti fedvényekből (rétegekből - coverage, layer) épül 

fel. Például a topográfiai térképről adatbázisba tölthető tipikus fedvények a vízrajz, a közlekedési hálózat, a 

növényzettel való borítottság stb. Az alkalmazástól és az adattartalomtól függően a fedvények tovább bonthatók 

(a közlekedési hálózat utakra és vasutakra, az utak burkolt és talajutakra, a burkolt utak aszfalt, beton, ... ). 
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3-9. ábra. Az adatbázis fedvényekből épül fel (Forrás: ESRI) 

 
3-10. ábra. A fedvények pontokból, vonalakból és poligonokból állnak 

 
3-11. ábra. A leíró adatokat tá blázatokban tároljuk. Egy sor egy objektumra vonatkozik. 

5. 3.5 Vektoros modellek 

5.1. 3.5.1 Spagetti modell 

A legegyszerűbb mód a helyzeti adatokat leíró vonalak megadására a vonalról-vonalra haladva vagy a foltokat 

határoló vonalak körbejárásával foltról-foltra járva keletkező Y,X láncok tárolása. 
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Egy objektum az adatbázisban egy rekordnak felel meg, és helyzetileg definiálható y,x koordinátákkal, az y,x 

koordináták sorozatával (lánc). Az adatbázis a rekordok rendszer nélküli halmaza (hasonló egy tál spagettihez). 

A szomszédos foltok közös határvonalát kétszer kell digitalizálni, megadni. A spagetti modell főképpen a 

számítógépes tervezésben, számítógépes térképészetben terjedt el. A GIS megjelenítési funkcióit viszonylag 

hatékonyan támogatja, de elemzésre használni rendkívül körülményes. 

32 

31 

 
3-12. Pont, vonal és folt (poligon) 

 
3-13. ábra. A spagetti modell adatszerkezete 

A spagetti modellek térinformatika kezdeti szakaszára voltak jellemzőek, amikor a szoftverek elemző képessége 

erősen korlátozott volt. Az ezen az alapon előállított adatbázisok a számítógépes grafika eszközeivel gyorsan 

szolgáltattak látványos térképeket, de az információk előállítása nagyrészt az ember feladata maradt. 
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3-14. ábra 

Tehát a spagetti modell egyszerűsége ellenére fenntartásokkal javasolt, mert alkalmazása sok hátránnyal jár: 

• a szomszédos foltok határvonalát kétszer kell digitalizálni, 

• nehéz az adatbázis javítása (például a határvonalak módosítása), 

• nincs hálózati topológia, 

• nincs szomszédsági információ (topológia), 

• a foltokba ágyazott foltok (szigetek) kezelése nehézkes. 

5.2. 3.5.2 A DAT logikai modellje 

A térbeli adatmodellezés során a valós világ számunkra fontos egyedeit leíró objektumokat kell pontosan 

meghatároznunk. A könnyebb érthetőség kedvéért ebben az alfejezetben általában a DAT szabvány (MSZ 7772-

1) digitális alaptérkép (DAT) logikai (fogalmi) modelljét alkalmazzuk példaként. 

Az objektumok osztályba sorolása közös tulajdonságaik alapján történik. Az objektumosztályok alkothatnak 

komplex, hierarchikus rendszert is. Például a DAT logikai (fogalmi) modelljében az osztályozási szintek a 

következők: objektumosztály, objektumcsoport, objektumféleségek. 

A DAT objektumosztályok és objektumcsoportok a következők: 

A GEODÉZIAI PONTOK 

AA VÍZSZINTES ÉS 3D GEODÉZIAI ALAPPONTOK 

AB MAGASSÁGI GEODÉZIAI ALAPPONTOK 

AC RÉSZLETPONTOK 

B HATÁROK 

BA KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK 

BB KÖZIGAZGATÁSI ALEGYSÉGEK 
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BC FÖLDRÉSZLETEK I. (KÖZTERÜLETI) 

BD FÖLDRÉSZLETEK II. (NEM KÖZTERÜLETI) 

BE ALRÉSZLETEK ÉS MŰVELÉSI ÁGAK 

BF TERMŐFÖLD-MINŐSÉGI OSZTÁLYOK 

C ÉPÜLETEK, KERÍTÉSEK ÉS TEREPTÁRGYAK 

CA ÉPÜLETEK (a D, E, F objektumosztályba sorolhatók is) 

CB ÉPÜLETEK TARTOZÉKAI (a CA objektumféleségeinek tartozékai) 

CC KERÍTÉSEK, TÁMFALAK, FÖLDMŰVEK (a D, E, F objektumosztályba sorol- hatók is) 

CD TEREPTÁRGYAK, EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK 

CE KÖZTÉRI SZOBROK, EMLÉKMŰVEK, EMLÉKHELYEK 

D KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

DA KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK AZONOSÍTÓPONTJAI 

DB BELTERÜLETEK KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEI 

DC KÜLTERÜLETEK KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEI 

DD VASUTAK ÉS MÁS KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

DE LÉGIFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 

DF KÖZLEKEDÉS MŰTÁRGYAI (I.) 

DG KÖZLEKEDÉS MŰTÁRGYAI (II.) 

E TÁVVEZETÉKEK, FÜGGŐPÁLYÁK 

EA TÁVVEZETÉKEK, FÜGGŐPÁLYÁK TENGELYVONALAI 

EB TÁVVEZETÉKEK, FÜGGŐPÁLYÁK MŰTÁRGYAI 

F VIZEK ÉS VÍZÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK 

FA FOLYÓVIZEK ÉS ÁLLÓVIZEK 

FB VÍZI KÖZMŰVEK 

FC VÍZÜGYI MŰTÁRGYAK 

G DOMBORZAT 

GA SZINTVONALAK 

GB DOMBORZATI ALAKZATOK 

GC DIGITÁLIS DOMBORZATMODELL 

H TERÜLETKATEGÓRIÁK 

HA FELMÉRÉSI MUNKATERÜLETEK 

HB DAT ADATBÁZIS KEZELÉSI EGYSÉGEK 
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HC TÉRSÉG JELLEGŰ TERÜLETEK 

Valamely objektum leírásához meg kell adni, hogy melyik osztályhoz tartozik, valamint egy egyedi azonosítót, 

amellyel a többi objektumtól megkülönböztethető (pl. a földrészlet osztály objektumait a helyrajzi szám 

azonosítja). 

Az objektumok DAT szabvány szerint értelmezett kiterjedésének változatait (pontszerű, vonalszerű és 

felületszerű) a következő ábra szemlélteti. 

 
3-15. Objektumok kiterjedés szerint (Forrás: (MSZ 7772-1) 

A pont egy kiskiterjedésű objektum (pl. forrás vagy alappont) modellje, a vonal egy hosszan elnyúló, keskeny 

objektumé (pl. patak vagy birtokhatár), a felület (folt vagy poligon) egy hossz- és keresztirányban is 

nagykiterjedéssel bíró tereptárgyé (pl. tó vagy földrészlet). 

A DAT objektumok helyzetének, méreteinek és alakjának leírása geometriai alapelemek segítségével történik. 

Ezek a pont, vonal, felület és rácspont. 

A pont nulladimenziós geometriai alapelem. Síkbeli helyét egyetlen koordinátapárral adjuk meg. 

A vonal olyan folytonos, egydimenziós geometriai alapelem, amelynek mindkét vége lehatárolt. A vonal lehet 

nyitott vagy zárt. A vonal síkbeli helyét két vagy több koordináta-párral adjuk meg az összekötés sorrendjében. 

A koordináta-párok által képviselt pontok összekötésének lehetséges módjai: egyenes szakasz, körív, átmeneti 

ív. 

A felület egy körbezárt, folytonos, kétdimenziós geometriai alapelem, amelyet egy vagy több önmagát nem 

metsző külső határ és külső határonként nulla vagy több, nem egymásba ágyazott és önmagát nem metsző belső 

határ határol. Bár a felület határokkal adott, mégis különbséget kell tenni a határ (mint vonal) és a felület között. 

A határ (zárt vonal) esetében maga a határ a lényegi információ, míg az általa körbezárt felület érdektelen. A 

felület esetében a határ szerepe másodlagos, és csupán a felület kijelölését szolgálja, mert a lényegi információ 

magára a felületre vonatkozik. 

 
3-16. ábra. Felület szigetekkel: erdő, két tisztással (Forrás: MSZ 7772-1) 
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A DAT bevezeti a határ és a határvonal fogalmát. A határ zárt, egydimenziós és önmagát nem metsző elem, 

amely felületet határol. A határ alkotásában résztvevő minden egyes határvonal kezdőpontja megegyezik az 

előző határvonal végpontjával. Az első határvonal kezdőpontja megegyezik az utolsó határvonal végpontjával. 

Például a 13-14-15-16-17 és a 17-13 határvonalak körbezárnak egy legelőt. 

A domborzatot szabályos térközönként kifejező magassági pontok (rácspontok) halmazát a vízszintes 

koordináták szerint rendezve digitális domborzatmodellhez (DDM, lásd később részletesen) jutunk. A DDM 

alapeleme a négyzet alakú rácscella, amelynek oldalai párhuzamosak az x és y koordinátatengelyekkel, és 

hosszuk egységes. A magasság a rácscella DNy i sarkára, mint rácspontra vonatkozik. A rácspontok mátrix-

szerűen elképzelt csoportja blokkot képez, amely az y tengely mentén n oszlopból áll Ny-ról K-re növekvő 

sorszámozással, az x tengely mentén pedig m sorból áll D-ről É-ra növekvő sorszámozással. A rácspontok index 

sorszámai az 1, 2, ..., n, n+1, ..., 2n, 2n+1, ..., m•n sorrendben képzelendők el. A hozzájuk tartozó magasságok e 

sorrend szerint vannak mátrixba rendezve. A magasságok mátrixának azonosítására a befoglaló blokk 

azonosítója szolgál. A blokk DNy i sarkára vonatkozó koordináta-pár a blokk lokális koordináta-rendszerét 

jelöli ki. A lokális rendszerben a rácspontok x, y koordinátái a rácspontok index sorszámai és a rácscella 

oldalhossz segítségével számíthatók ki. Blokkot valamely gyakorlati szempontból körülhatárolt területi egységre 

választunk, amely általános esetben nem téglalap, a blokknak viszont annak kell lennie. A kettő különbségével 

képződő részeket üres halmazú rácscellákkal kell "feltölteni". A másik megoldás szerint a területi egységet 

téglalapokkal kifejezhető blokkokra kell felosztani. 

 
3-17. DAT rácspontok és számozásuk 

5.3. 3.5.3 Topológiai modell 

Napjainkban ez a leggyakrabban alkalmazott modell. A szakirodalomban a topológiai kapcsolatok 

használatának képessége gyakran szerepel, mint választóvonal az egyszerűbb számítógépes grafikai, térképező, 

tervező rendszerek és a GIS között. A topológia kapcsolatok (összefüggés, szomszédság) megadása történhet az 

adatbevitel során, vagy automatikusan. A kapcsolatok tárolása természetesen együtt jár az adatmennyiség 

növekedésével, de ez jelentősen növeli az elemzési lehetőségeket és az alkalmazások körét. 
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3-18. ábra. Topológiai adatszerkezetek (Az összefüggés és területleírás táblákhoz leíró adatokat fűztünk: 

utcanév, házszám illetve tulajdonos, földhasználat. Ezek tetszés szerint bővíthetők: burkolat típusa, érték, adó 

stb. A hossz, terület, kerület oszlopokat a rendszer automatikusan tölti ki.) 

Csomópontok koordináta állománya 
 

Pontszám y x 

11 
  

12 
  

... 
  

26 
  

42 
  

Vonalak állománya 
 

Vonalszám Pontok 

1 y13,x13,y12,x12,y11,x11,y18,x18,y17,x

17 

2 y13,x13,y14,x14,y15,x15,y16,x16,y17,x

17 

3 y17,x17,y13,x13 

4 y21,x21,y22,x22,y23,x23 

5 y26,x26,y23,x23 

6 y23,x23,y24,x24,y25,x25 

Összefüggések leírása 
 

Vonalszám Honnan Hová Hossz Utcanév Házszám Házszám 

4 21 23 
  

jobboldalon baloldalon 

5 26 23 
    

6 23 25 
    

Területleírás 
 

Foltszám Vonalszám Terület Kerület Tulajdonos Földhasználat.. 

31 1,3 
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32 2,3 
    

Szomszédság 
 

Vonalszám Balfolt Jobbfolt 

1 33 31 

2 32 33 

3 31 32 

A topológiai leírás megadásának lépései: 

• a láncok vonalhálózatba kapcsolása, 

• a záródások ellenőrzése, 

• foltok (poligonok) képzése, a foltok területének számítása, 

• az attribútum adatok illesztése. 

Topológiai adatmodellt alkalmazva a számítógép automatikusan képes felfedezni az adatbázis logikai hibáit 

(hiányzó vonalak, nem csatlakozó vonalak, nem záródó foltok). Az ArcGIS geoadatbázisa kezeli a topológia 

kapcsolatokat. 

6. 3.6 Raszteres modellek 

 

A raszteres modellek alkalmazásakor a síkot egy rácshálóval rácselemekre, képpontokra (pixelekre) bontjuk. Ez 

a művelet leggyakrabban egy analóg - digitális konverzió (például szkennelés) vagy egy vektor - raszter 

transzformáció. Az eredmény egy N sorból és M oszlopból álló képmátrix. 

A raszteres átalakítás során minden cella egy értéket kaphat. Ezt a problémát valamilyen megállapodással lehet 

megoldani (például a dominancia elve alapján: a cellát nagyobbrészt kitöltő jelenség kapja az egész cella 

kódját). A raszteres tárolás egyik legnehezebb kérdése az optimális cellaméret megválasztása. Túl nagy méretű 

cellák esetén egyes objektumok „eltűnnek”, a túl kis cellaméret adattárolási problémákat okozhat, hiszen a 

méret felére csökkentésével a képpontok száma négyszeresére növekszik. 
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3-19. ábra. Pontok, vonalak és poligonok raszteres ábrázolása 

 
3-20. ábra 

A képmátrix a hozzá tartozó értékekkel egy tematikus fedvényt alkot. Több fedvényt logikailag csoportosítva 

jutunk az adatbázishoz: talajtípus, földhasználat, felszínborítottság, domborzat stb. A raszteres modellek 

tárigénye általában nagy. Bár - amint látni fogjuk - jól tömöríthetők. 

 
3-21. ábra. Példák raszteres modellekre 

A raszteres modell választását több dolog indokolhatja: 

• egyes esetekben az adatnyerés már eleve raszteres formában történik (például távérzékelő műholdak, 

légifényképezés), 
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• a raszteres adat előállításnak vannak automatizált formái (például szkennelés), 

• viszonylag egyszerű, számítógéppel jól kezelhető adatszerkezet jön létre, 

• kódolási eljárásokkal viszonylag jól tömöríthetők a raszteres adatok, 

• a fedvények közötti műveletek végrehajtása a vektoros adatszerkezethez képest egyszerűbb, 

• viszonylag könnyű áttérni raszteres modellről vektorosra. 

A cellákba írt értékek lehetnek valós egész számok (integer), valós (real) vagy logikai típusúak, esetleg 

szövegesek (alphanumerical). 

Az egész számok gyakran kódokat takarnak, például 

0 = osztályozatlan 

1 = finom homokos agyag 

2 = durva szemcsés homok 

3 = kavics 

A valós számok általában domborzatmodellek magassági cellaértékeként fordulnak elő. 

A következőkben összefoglaljuk a raszteres fedvényeket meghatározó legfontosabb tulajdonságokat: 

• Felbontás: általánosságban a felbontás nem más, mint az ábrázolt terület legkisebb elemének kiterjedése. A 

raszter modellekben ez a legkisebb elem a cella vagy pixel, alakja a leggyakrabban négyzet, de egyes 

rendszerek használnak háromszögeket vagy hatszögeket is. 

• Tájolás: ez azt a szöget jelenti, amelyet az északi irány (a koordinátarendszer x tengelye) a raszter oszlopai 

által meghatározott iránnyal bezár. 

• Helyzet: felmerülhet az igény, hogy a cellákat valamilyen (országos) koordináta rendszerben ábrázoljuk. 

Ilyenkor az eddig használt relatív cellaazonosítóról (sor, oszlop) át kell térnünk egy másik koordináta 

rendszerre. Ehhez a tájoláson kívül ismernünk kell egy cella helyét az országos koordináta rendszerben. 

6.1. 3.6.1 Négyesfa 

 

Az említett nagy tárigényt a különböző adattömörítési megoldások jelentősen csökkenthetik. A raszteres 

modellek közül a legtömörebb tárolást a négyesfa (angolul quad tree) módszer biztosítja azáltal, hogy a 

modellben a rácsméret rugalmasan változik. Ott, ahol az objektumok finom részleteket alkotnak, a rácsméret 

felére, negyedére, nyolcadára csökken. 

A négyesfa módszer elve a következő ábrán látható. Osszuk a "kép" területét az oldalak felezésével először négy 

negyedre. Azt a rácselemet nem kell tovább bontani amelyre nem esik az ábrázolandó objektumnak egy részlete 

sem, vagy amelyet teljes egészében lefed az objektum. A vegyes tartalmú rácselemeket a szükséges részletek 

eléréséig tovább negyedeljük. A fa leveleinek jelentése: a kitöltött négyzet arra utal, hogy a rácselemet teljesen 

lefedi az objektum; üres négyzetet ott találunk ahol a rácselemen nem található az adott objektum, a nullkörök 

vegyes tartalmat jelölnek. 
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3-22. ábra. Négyesfa. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quad_tree_bitmap.svg 

7. 3.7 Mérési skálák 

A helyzeti adatok modellezése után tekintsük át a leíró adatokat alapvetően jellemző mérési skálákat. A mérési 

skálák megállapítása nagy fontossággal bír az adatintegráció és az elemzések szempontjából. 

A mérési skáláknak a következő négy típusát különböztetjük meg: 

• Névleges (nominal): mint például, a helyrajzi szám, a megyék KSK kódja vagy a telefonszámok. Ezeknek a 

számoknak nincs jelentésük, feladatuk csupán az azonosítás. A megyék, városok, vagy a talajtípus neve, 

ugyancsak példák a névleges skála értékeire. 

 

• Sorrendi (ordinal): mint például, egy verseny eredményei – a sorrend fontos. Lehet az adatokat (például idő 

adatok) rangsorolni, de nincsen más kapcsolat a számok között. Például, sorrendbe állíthatjuk a városokat 

népességük szerint úgy, hogy az egyes szám jelenti a legnagyobb népességet. Arról a városról, ami kettes 

számot kapott, nem tudjuk meg mennyi a népessége, de azt tudjuk, hogy kevesebb, mint az előzőnek. Az 

ábrán a megyék sorrendjét lehet látni, a GEO 2005. évi összesített hallgatói névsora alapján Fejér megye 

vezeti a listát 52 fővel. 
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• Intervallum (interval): mint például, a hőmérséklet Celsiusban vagy Fahrenheitben mérve. Nincs igazi nulla, 

de az intervallumok egyenlők. A hőmérsékleti adatok, a többi intervallum adatokkal együtt, összeadhatók és 

kivonhatók (például, kiszámíthatjuk a napi hőmérséklet-változási tartományt a maximum és minimum 

értékekből), de nem mondhatjuk azt, hogy a 20 Celsius fok kétszer olyan meleg, mint a 10 Celsius fok. A 

Gellérthegy tengerszint feletti magassága kb. 200 m, a Duna vízszintje kb. 100 m, de nem mondhatjuk, hogy 

a Gellérthegy kétszer olyan magas, mint a Duna. Értelme a 100 m-es magasságkülönbségnek van. 

• Arány (ratio): mint például, a távolság. Itt van igazi nulla, negatívok is lehetségesek, az intervallumok a 

számok között egyenlők. Az arány skála adatai összeadhatók és kivonhatók és vannak arány tulajdonságok is. 

Így mondhatjuk, hogy Miskolc (180 km) kétszer olyan messze van Budapesttől, mint Karácsond (90 km). 

 

8. 3.8 Domborzatmodellek 

 

A terepfelszín illetve más természetes illetve mesterséges felületek modellezéséhez az előbb említett 

modellekkel ellentétben a magassági koordinátát is kezelnünk kell. Ezt a napjainkban már részleteiben 

kidolgozott technológiát a számítógépes tervezésben, térképészetben megkülönböztető névvel digitális 

domborzatmodellezésnek hívjuk. Egyéb felületek (például talajvíz felszíne) számítógépes modelljeit digitális 

felszínmodelleknek nevezzük. A felszín modellezése speciális megoldásokat kíván. 

A digitális domborzatmodell (DDM) a terepfelszín célszerűen egyszerűsített mása, amely fizikailag 

számítógéppel olvasható adathordozón tárolt terepi adatok rendezett halmazaként valósul meg. A DDM a 
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modellezés folyamatában - digitális modellező rendszer segítségével - információkat szolgáltat a modellezett 

terep egészének vagy kiválasztott részletének lényeges sajátosságairól. 

Az adatgyűjtés során a terepfelszín lényeges tárgyairól, tulajdonságairól diszkrét információkat szerzünk. Ezek 

az információk a terep valamely kiválasztott pontjára (támpont, adott pont, mért pont) vonatkoznak. A 

levezetendő pontok magasságának számításakor a modellező rendszer az adott pontokat használja kiinduló 

adatként, a felületillesztés ezekre támaszkodik (innen az elnevezés). 

A DDM feladatok közül igen gyakori az eredeti modellből új modell levezetése. Ilyen esetekben az eredeti 

modell támpontjait elsődleges pontoknak az új modell támpontjait másodlagos (levezetett, interpolált) 

pontoknak nevezzük. A modellek általában támpontok strukturált halmazaként épülnek fel. A modellező 

rendszer programjai a támpontok alkalmas készletére támaszkodva állítanak elő új információkat a modellezett 

terepről. 

A támpontok eloszlása szerint megkülönböztetünk: 

1. szabályos modelleket, ahol a támpontok szabályos rácsháló metszéspontjaiban helyezkednek el, 

2. strukturális modelleket, amelyek felépítésekor figyelembe veszik a domborzat jellegzetességeit, és 

3. véletlenszerű modelleket, ahol a nem szabályosan elhelyezkedő támpontok valamilyen ok miatt nem esnek a 

terepfelszín jellemző pontjaira (például tó vagy folyó medrének felmérésekor). 

 
3-23. ábra. Szabályos, strukturális és véletlenszerű DDM 

Elsődleges modellként általában strukturális modelleket vagy nagy pontsűrűségű szabályos modelleket 

alkalmaznak. A levezetett modellek - az egyszerű, gyors kezelhetőség miatt - rendszerint szabályosak. 

A szabálytalan ponteloszlású modelleket a gyors visszakeresés, hatékonyabb feldolgozás érdekében megfelelően 

szervezik (például növekvő koordinátarendbe rendezik). Elterjedt módszer a támpontok rendezésére a 

háromszöghálós un. TIN hálózatba rendezés (Triangulated Irregular Network). A TIN egy olyan DDM 

adatstruktúra, melyet egymáshoz kapcsolódó háromszögek alkotnak. A háromszögháló generálása sokféle 

módszerrel történhet. Ezek közül a legelterjedtebb a Delaunay háromszögelés. Itt az automatikus 

hálózatgenerálás a lehető legzömökebb háromszöghálózatot alakítja ki. A magasságszámítás a későbbiekben 

ezekre a háromszögekre alapozva történik. Az így kialakult hálózat topológiájának tárolásával a keresési és 

feldolgozási idő lerövidül. 
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3-24. ábra. TIN hálózat 

A DDM a valós világ modellezésének kapcsán került ebben a fejezetben említésre. Ezzel a témával a későbbiek 

során részletesen foglalkozunk. 

9. 3.9 Adatminőség és metaadatok 

Az adatgyűjtés során a GIS céljától függően a lényeges adatokat elkülönítjük a lényegtelenektől (generalizálás), 

felépítjük a valós világ célszerűen egyszerűsített digitális modelljét. Jegyezzük meg, hogy a modellépítés 

döntően határozza meg a GIS alkalmazási körét, és az általa szolgáltatott információk megbízhatóságát, 

használhatóságát. 

A digitális térbeli, földrajzi adatbázisok egyre részletesebben modellezik, írják le a valós világot. Ezek 

felhasználása általában gazdaságosabb, mint új méréseket végezni. Azonban ahhoz, hogy a létező adatokat 

megtaláljuk, és kiválasszuk, hogy közülük melyek az adott célra felhasználhatók, szükség van közvetítő 

adatokra, ún. metaadatokra. A metaadatok leírják az adatbázis létrehozásának célját, körülményeit, tulajdonosát, 

térbeli és időbeli kiterjedését, hozzáférhetőségét stb. Így a világhálón közzétett metaadatokra keresve 

könnyebben megtalálhatjuk a számunkra megfelelő adatokat. 

9.1. 3.9.1 Alapfogalmak 

A GIS műveletek elvégzésekor tisztában kell lennünk azzal, hogy az adatainkat hibák terhelik. Ezek megléte 

elkerülhetetlen. Gyakran nem a hibák mértékének csökkentése, hanem azok ismerete, az információra gyakorolt 

hatásának szabályozása, kezelése a megoldás. Ebben az alfejezetben az adatok és a belőlük levezethető 

információk minőségével foglalkozunk. 

 
3-25. ábra. A modellezés hibái 
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Amint az 1. modulban említettük, és a következő ábrán látjuk, az adatok gyűjtésekor forráshibák keletkeznek. 

Ezek lehetnek pl. mérési hibák, vagy adódhatnak a pont hibás megjelöléséből stb. De hibákat követhetünk el az 

adatok tárolásakor vagy feldolgozásakor is. Ezek a feldolgozási hibák (pl. kerekítési hiba vagy a GIS 

parancsok, függvények hibás paraméterezése). Ezek a hibák nagyon veszélyesek, mert általában láthatatlanok 

maradnak az elkövetéskor. Ezért nagyon fontos ellenőrző, minőségbiztosító folyamatok kidolgozása. 

Természetesen az információ értelmezésében is követhet el hibákat a felhasználó. A felhasználói hibák 

csökkentésére a levezetett információkat a felhasználó számára legmegfelelőbb, legkevésbé félreérthető 

formában kell megadni. 

 
3-26. ábra 

Mielőtt a hibák részletesebb tárgyalásába fognánk, ismerkedjünk meg néhány alapfogalommal: 

• pontosság, 

• szórás, 

• élesség. 

Az adatok pontossága alatt az adatok mért és valódi értékének viszonyát értjük. A hibát kiszámíthatnánk, ha 

ismernénk a valódi értéket. A hiba a valódi és mért érték különbsége. A pontosságot a mért értékek szórásával 

jellemezzük. 

Az esetek túlnyomó többségében nem ismerjük a valódi értéket, de esetenként lehetőség van azt helyettesíteni. 

Ha a térképről való digitalizálás hibája méter nagyságrendű, akkor egy mérőállomással végzett centiméterre 

pontos mérés eredménye (Y, X) valódi értéknek tekinthető. A szórás1 meghatározására ebben az esetben 

többször digitalizáljuk ugyanazt a pontot (N mérést végzünk). A mérési eredményeket (yi, xi) hasonlítva az Y, 

X értékekhez a szórás a következő képlettel számítható: 

 ,  . 

Ha nincs módunk a valódi érték közelítő értékének meghatározására, akkor az N mérésből számított 

átlagértékkel helyettesítjük. De azért, mert az átlag kiszámításához legalább egy mérésre szükség van, így a 

nevezőben N-1 áll. A szórás képlete tehát 

 ,  , 

ahol X az xi és Y az yi értékek átlaga. 

                                                           
1 A geodéziai szakkönyvekben a szórás helyett általában a középhibát használják. 
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A szórás ismeretében az adat megbízhatóságát már kifejezhetjük (a mérési eredmény után feltüntethetjük): 

pl. a mért távolság 123,45 m, a szórás 0,031 m. 

A levezetett információ megbízhatóságát hasonlóképpen jellemezzük 

pl. a számított terület 15473 m2, a szórás 4,7 m2. 

Az élesség alatt az adat vagy információ értékének kifejezésére szolgáló számjegyek mennyiségét értjük. Ne 

adjuk meg az adatokat a kelleténél élesebben! Ez félrevezető lehet. A fenti példában a távolságot mérő 

műszerről leolvasott milliméter már értéktelen. A számítógép által kiszámított terület megjelenített 4 

tizedesjegye nem a pontosságot mutatja (ugyancsak értéktelen, tehát szükségtelen)! 

9.2. 3.9.2 Adatminőség 

Az adatminőség alatt az adatszabványok általában a következő tényezők összhatását értik: 

• az adatok helyzeti pontossága, 

• az objektumok attribútumainak tartalmi pontossága, 

• a következetesség (adatkonzisztencia), 

• az adatbázis teljessége, 

• az adatok aktualitása, 

• az adatok eredete. 

Különösen akkor, ha az adatokat nem magunk állítjuk elő, hanem megvásároljuk, fontos az adatok minőségének 

ismerete. 

Helyzeti pontosság 

Helyszíni méréskor a különböző térbeli objektumok határvonalának megléte vagy hiánya a terepen gyakran 

nagyságrendileg eltérő pontosságú meghatározáshoz vezet (épület, növényzet, lejtőkategória). A vonalas és 

felületszerű objektumokon az adatgyűjtés során végzett "folytonos-diszkrét" átalakítást körültekintően és 

gondosan kell végezni. Vagyis mérjünk megfelelő sűrűségben pontokat. A vektor-raszter átalakításnál vegyük 

figyelembe a tereptárgyak méretét, változékonyságát. A digitalizálás során a személyzet hibáin kívül, a 

pontszerű adatok helyzeti hibáit gyakran a térképi torzulások okozzák. A kis méretarányú térképek 

digitalizálásakor a generalizálás tényének figyelmen kívül hagyása ugyancsak megengedhetetlen (pl. nagy hibák 

jelentkezhetnek egy űrfelvétel és egy térkép összevetésekor). 

Hogyan jellemezhető a helyzeti pontosság? 

• Ha lehetőség van nagypontosságú mérések elvégzésére, akkor az említettek szerint járhatunk el. 

• Az adatforrás ismeretében (pl. a térképek digitalizálásakor az elérhető maximális pontosság 0,3 mm, vagyis 

az így nyert koordináták megbízhatósága várhatóan a méretarányszám nevezője x 0,3 mm. 

• Az adatbázisban jelentkező hibák (pl. nem csatlakozó, nem záródó vonalak végpontjainak) elemzésével. 

Attribútumok pontossága 

Az attribútumok pontossága az adatbázis és a valóság összevetésével határozható meg. Szintvonalak 

digitalizálásakor a generalizálás figyelmen kívül hagyása hibát okoz. Az adatgyűjtéskor gyakran végzünk 

közvetett mérést (pl. mikrohullámú talajnedvesség mérés), ekkor az attribútum meghatározásához használt 

fizikai, matematikai modellek hibái meghatározóak lehetnek. Ha az attribútum egy számérték, akkor a szórás 

használható a pontosság érzékeltetésére. 

Poligonos fedvényeket vizsgálva az attribútum-hibák jellemzésére általában az osztályozási hibákat leíró 

tévesztési mátrix használatos. Ez egy olyan táblázat, ahol függőlegesen és vízszintesen is beírjuk az adatszint 

osztályait. Ezután mintavétel jelleggel vagy mintaterületen összehasonlítjuk az adatbázist a valósággal. Az 
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alábbi példában 140 olyan poligont vizsgáltuk meg, amelyik az A osztályba esett az adatbázisban. Ezek közül 

134 bizonyult jónak. 6 esetben az attribútum hibás volt. 
 

Attribútum 

az 

adatbázisban 

Attribútum a valóságban 

A B C D 

A 134 4 2 0 

B ... ... 
  

C 
  

... 
 

D 
   

... 

A klasszifikálás, különösen, ha raszter-konverzióval jár együtt, az objektumok határvonalán gyenge minőségű 

eredményt ad. 

Következetesség 

A következetesség valamely szabályok betartását jelenti. Ha pl. a DAT adatbázis szerkezeti felépítése nem felel 

meg a DAT szabványnak, akkor nem konzisztens. Ez a hiba számítógéppel (automatikusan) egy belső 

konzisztencia-vizsgálattal kiszűrhető. 

A topológiai következetesség azt jelenti, hogy az adatbázis topológiája megfelelő, a poligonok zártak, minden 

poligonhoz tartozik egy (és csak egy) azonosító, a hálózati topológiában nincsenek szakadások stb. 

Az adatbázis konzisztens felépítése feltételezi, hogy nincsenek nagy méretaránybeli vagy pontossági eltérések 

az adatszintek között. 

Teljesség 

A teljesség azt fejezi ki, hogy az adatbázis mennyire tartalmazza az adatmodellben leírt objektumokat. Ha a 

földmérési alaptérképről digitalizálták, és nem szerepelnek bizonyos épületek, vagy lépcsők, akkor ez a teljesség 

hiányát jelzi. Lehet, hogy helyzetileg az adatok megfelelő pontosságúak, de a teljesség hiányában – az adott 

helyeken – hibás eredmények születhetnek. 

Aktualitás 

Időben gyorsan változó objektumok modellezésekor nagy problémát jelent az, hogy teljes modellezett területet 

lefedő méréseket különböző időpontokban végezték, így nehéz az időbeli viszonyítási alap megteremtése. Egy 

másik probléma a naprakész állapot biztosítása, az adatbázis élőn tartása, vagyis aktualitása, ami azt mutatja, 

hogy a felhasználó mennyire az aktuális állapotot látja az adatbázisban. 

Eredet 

Az adatok eredetének ismerete sok segítséget nyújthat az információ megbízhatóságának vizsgálatában. Az 

eredetet tanúsító dokumentum (eredet igazolás) tartalmazza azt, hogy 

• ki végezte az adatgyűjtést, 

• milyen dokumentumokat és hogyan használtak, 

• mikor történt az adatgyűjtés, 

• hogyan, milyen előírások alapján végezték, 

• milyen technológiát használtak, 

• milyen adatfeldolgozó fázisokon ment keresztül az adat, 
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• milyen pontossági mutatókat kaptak stb. 

9.3. 3.9.3 Metaadatok 

A metaadat (angolul metadata) röviden adat az adatról. Például a könyvtári nyilvántartó kártya tartalmazza a 

könyvhöz kapcsolódó lényeges adatokat: a könyv íróját, címét, műfaját, tárolási helyét, a kölcsönzések dátumát 

stb. 

A földrajzi adatok újra-felhasználására irányuló vizsgálatok azt mutatják, hogy a legtöbb potenciális GIS 

felhasználó nem tudja, hogy mások már összegyűjtötték azokat. Az újra-felhasználás megvalósításához vezető 

első, fontos lépés az adatok elérhetőségének nyilvánosságra hozása, azonnal, miután az adat megszületett. 

A metaadat a technológiai fejlődésből, az Internet elterjedése miatt különösen lényegessé vált. Segítségével 

lehetővé válik a hasznos adatok megtalálása a rendelkezésre álló hatalmas, egyre terebélyesebb adattömegből. A 

metaadatok egy része készülhet automatikusan, de egyelőre a manuálisan készített metaadat jobban biztosítja a 

tartalom minőségét és következetességét. 

A metaadatokat szabványosított formában kell megadni. Ezek segítenek az adatszolgáltatóknak a szükséges 

adatok egységes formátumban való gyűjtésében, ami azután beilleszthető egy metaadatbázisba, és onnan 

lekérdezhető. A jelenlegi metaadat szabványok ugyan részletesen leírják, hol és hogyan gyűjtötték az adatokat, 

és hogyan dolgozták fel, de nem válaszolnak olyan felhasználói kérdésekre, hogy mire lehetne használni az 

adatot. A felhasználónak általában széleskörű és részletes ismeretekkel kell rendelkeznie az adatgyűjtési 

technológiáról ahhoz, hogy felismerje, mely adatok lennének hasznosak a saját munkájához. A metaadatok 

nagyon fontosak a professzionális felhasználók számára, de jelenleg nem adnak kielégítően egyszerű választ a 

GIS széleskörű használóinak. 

A DAT szabvány metaadatainak főbb csoportjai a következők: 

• Az adatállomány azonosítása 

• Az adatállomány áttekintő adatai 

• Az adatállomány adatminőségi jellemzői 

• Vonatkozási rendszer 

• Földrajzi és időbeli kiterjedés 

• A kiterjedés érvényessége 

• Síkbeli kiterjedés 

• Függőleges kiterjedés 

• Időbeli kiterjedés 

• Adattartalom meghatározása 

• Objektumféleségek leírása 

• Attribútumféleségek leírása 

• Kapcsolatféleségek leírása 

• Osztályozás ismertetése 

• Osztályozási rend 

• Osztályozás elemei 

• Adatadminisztráció 

• Szervezet és szerepe 
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• Kapcsolattartó és szerepe 

• Forgalmazás 

• Metaadatok aktualitása 

 
3-27. ábra. Az ArcCatalog metaadat készítő modulja 

10. 3.10 Összefoglalás 

A valós világ túlságosan bonyolult közvetlen megértésünk számára, ezért modellezzük. Ebben a modulban Ön 

megismerte a valós világ modellezésének folyamatát, vázlatosan bemutattuk, hogyan épül fel a térinformatikai 

rendszer adatbázisa. Megismerte az adatmodelleket és az ezekhez kapcsolódó elveket és fogalmakat. A GIS 

meghatározó eleme az adatbázis. A hiányos vagy hibás adatbázis haszontalan vagy pontatlan eredményeket 

szolgáltat, ezért ismertettük az adatminőség mutatóit és a hibák kezelésének elveit. A ráfordítások nagy 

hányadát teszik ki az adatbázis létesítésének és karbantartásának költségei, ezért célszerű pontossági tekintetben 

is tervezni. 

Önellenőrző kérdések 

• Ismertesse a modell fogalmát, főbb típusait és a modellezés jelentőségét! 

• Ismertesse a modellezés folyamatát! Magyarázza el az egyes lépéseket! 

• Magyarázza el az elméleti és logikai modell közötti különbséget? 

• Sorolja fel a térbeli (földrajzi) adatok típusait! Adjon egy-egy példát! 

• Mutassa be a térbeli kapcsolatok főbb típusait! Adjon egy-egy példát! 

• Határozza meg a fedvény fogalmát! Adjon 3 példát fedvényekre! 

• Melyek a spagetti modell jellemzői? 

• Ismertesse vázlatosan a DAT logikai modelljét! 

• Melyek a topológiai modell jellemzői? 

• Magyarázza el raszteres adatmodell lényegét, ismertesse tulajdonságait! 
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• Mi a négyesfa modell lényege? Mutassa be egy ábrán a modellezési folyamatot! 

• Vázolja a mérési skálák típusait! Adjon egy-egy példát! 

• Határozza meg a DDM fogalmát! Csoportosítsa a domborzatmodelleket a támpontok eloszlása szerint! Mi a 

TIN hálózat? 

• Jellemezze a GIS hibákat! Milyen tényezők határozzák meg a GIS adatbázis minőségét? 

• Mi a metaadat, és miért fontos? Milyen fő elemekből áll az ArcCatalog metaadat készítő modulja? 

Feladatok 

• Készítsen egy vázlatot arra, hogyan modellezné a Nyugat-magyarországi Egyetem ingatlanait! 

• Készítse el az ArcCatalog metaadat készítő moduljával a GEO főépületéről készült digitális épületfeltüntetési 

vázrajz metadat leírását! 
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