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6. fejezet - A térképek és a GIS 

1. 6.1 Bevezetés 

Ön a modulból megismeri, hogy térinformatikai környezetben hol jelennek meg a térképek, hogyan tudjuk 

ezeket alkalmazni, milyen problémát jelent a térképek készítésekor a nem megfelelően kiválasztott megjelenítési 

módszer. 

Ismereteket szerezhet továbbá a térbeli adatok természetével kapcsolatban. 

A modul célja, hogy 

áttekintést adjon a térképek és a GIS kapcsolatáról, 

bemutassa a GIS-hez kapcsolható különböző térképi használatokat 

bemutassa a GIS-ben elérhető automatikus osztályozási módszereket, melyekkel tematikus térképek készíthetők. 

A fejezet elsajátítása után Ön képes lesz: 

meghatározni a különböző térinformatikai térképi használatot, 

elkerülni a GIS funkciók nem megfelelő használatát tematikus térképek készítésekor, 

megvizsgálni a térinformatika nyújtotta elemzési lehetőségek alkalmazásával keletkezett térképek helyességét, 

összehasonlítani a különböző osztályozási módszerekkel készült térképeket és kiválasztani a legmegfelelőbb 

módszert. 

2. 6.2 A térkép, mint közvetítő 

A térképek a térbeli adatok megjelenítésére szolgálnak. A térképek elősegítik, hogy a felhasználók jobban 

megértsék a térbeli viszonyokat, összefüggéseket. 

A térképekről többek között a távolságokra, irányokra, területekre vonatkozó információra következtethetünk, a 

térképet szemlélve egyértelművé, világossá válnak a térbeli mintázatok. 

Az 1980-as évek óta a digitális térképkészítésben óriási előrelépés tapasztalható. A szakirodalomból (Zentai, 

2000) egyértelműen kitűnik, hogy a digitális térképkészítés alapvetően két irányban indult el. 

Az egyik irányzat képviselői, főként térképészek, a számítógépet, illetve a rajta futó szoftvereket, mint a térkép 

előállítására szolgáló eszközt használták fel. Ebben az esetben a legfontosabb szempont a térkép minősége, a 

megjelenítés magas színvonala volt. Ezek a szakemberek többnyire magas színvonalú grafikai programokat 

használtak térképeik elkészítéséhez. Természetesen itt meg kell említeni azt a problémát, hogy a számítógépes 

grafikus programok térnyerésével számos olyan térkép készült, amelyet nem szakember készített, így a 

térképszerkesztés és tervezés szabályait figyelmen kívül hagyva készülnek és látnak napvilágot térképek. 

A másik irányzat szereplői - főként a térinformatikai programok készítői, felhasználói - a térbeli adatok kezelése 

során a térképre, mint az eredményeik megjelenítésére szolgáló közegre tekintettek. Ebben az esetben a térkép 

minősége, az évszázadok során kialakult kartográfiai kommunikáció szabályainak betartása, nem volt elsődleges 

szempont, és a megjelenítést nagyban behatárolták a térinformatikai programban meglévő megjelenítésre 

alkalmazható funkciók lehetőségei. 

Manapság a határ nem húzható meg ennyire egyértelműen, hiszen számos térképész és térképész cég használ 

térinformatikai programot igényes térképek elkészítésére, mivel a térinformatikai programokat előállító cégek 

felismerték annak szükségességét, hogy az általuk tervezett és a program segítségével előállított térkép 

megfeleljen a térképtudomány által kialakított magas szakmai követelményeknek. 

A GIS egyik előnye abban rejlik, hogy a különböző forrásokból származó adatok integrálása viszonylag 

könnyen végrehajtható. A GIS képes kezelni, megjeleníteni és elemezni az integrált adatokat. 
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Ezekben az összetett rendszerekben a térképek már nemcsak mint végtermékek játszanak fontos szerepet, 

hanem a köztes elemzések eredményeinek megjelenítését is szolgálják. A papírtérképek a térbeli adatok 

tárolását és bemutatását jelentették, azonban a „képernyő” térképek megjelenésével funkcionális változás 

következett be. 

A térképészek számára az adatbázis-kezelés és a számítógépes grafika lehetőségei új dimenziókat nyitottak. 

Ezek a technológiák olyan új és alternatív megjelenési formákat eredményeztek, amelyek a korábbi 

papírtérképek ábrázolási lehetőségeivel szemben teljesen új megjelenítéseket is lehetővé tesznek. Itt elsősorban 

a háromdimenziós megjelenítési formára (lásd. Kar5 modul) és animációra gondolhatunk, de az egyik legújabb 

lehetőség az idő, mint negyedik dimenzió megjelenése a térinformatikai szoftverekben. Például az ArcGIS 10. 

verziójában, a réteg-tulajdonságok között újonnan megjelent az idő, mint leíró adat. Az időre vonatkozó 

adatokat tárolhatjuk az adatbázisban, akár egy időpillanatra vonatkozó leíró adatként, akár egy idő intervallumra 

vonatkoztatott információként. Ezek a változások azt is jelentik, hogy a térképek készítőinek ezeket az 

igényeket felismerve és kihasználva kell megtervezniük és elkészíteniük a térképeiket. 

GIS környezetben a térbeli elemzések gyakran a térképeken alapulnak és térképek jelentik a rendszer alapját is. 

A térképek ugyanakkor az elemzések közbenső fázisában is fontos szerepet játszanak, és amint már említésre 

került a végeredmény bemutatása is térképeken történik. 

 
6.1. ábra Térképek a térinformatikai környezetben (Kraak nyomán) 

GIS környezetben egyre fontosabb szerepet játszik a SDI (Spatial Data Infrastructure, a térbeli adat-

infrastruktúra). 

Ebben a környezetben például a megjelenítést az alábbi négy eltérő esetben alkalmazzák. 

• A „rendezetlen”, jellemzően távérzékelt adatok megjelenítése. Ebben az esetben a megjelenítésnek elsősorban 

az adatok vizsgálatában és rendezésében van szerepe, hiszen meg kell állapítani, hogy mi jellemzi az 

adatkészletet, milyen minták fedezhetők fel benne. A hagyományos vizuális interpretációt már felváltotta a 

különböző szoftverek által végzett automatikus interpretáció, ahol azonban a tanuló terület kiválasztásának 

nagyon nagy szerepe van. Itt érdemes megemlíteni az úgynevezett SOM (self-organizing map) módszert, 

mely szintén segíthet az interpretációban. 

• A megjelenítés ugyancsak fontos eszköze az elemzésnek. Ebben az esetben az ismert adatok kezelésében, 

vizualizációjában segítheti a megértést, a térbeli mintázatok felismerését, a térbeli kapcsolatok megismerését. 
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Nagyon fontos, hogy különösen - amikor tervezői környezetben - több adatkészletet használunk az adatok 

megjelenítésekor ezek külön-külön térképen ábrázolva jól értelmezhetőek, de előfordulhat, hogy amikor már 

egy térképen jelennek meg - a nem megfelelő kartografálás eredményeként - a térkép, az elemzés köztes 

eredménye már nem igazán jól értelmezhető, ami sokszor az elemzés készítőjének is problémát okoz, 

bizonyos elemek beazonosítása esetén. (lásd 6.2 ábra). A térbeli elemzések során a különböző adatkészletek, 

például földhasználat, talajvíz, tervezendő út rétegeinek átlapolása, megadhatja ezen külön álló adatkészletek 

térbeli kapcsolatát. 

• A következő eset, ami kifejezetten az eredmények bemutatására, a végeredmény megjelenítésére szolgál. 

Ebben az esetben kiváltképp szükséges a térképészeti szabályok betartása. A végeredmény térkép általában 

egy olyan jól megszerkesztett térkép, melyet kifejezetten a felhasználó számára készítenek. 

• Az utolsó alkalmazás, inkább az adatbázis lekérdezésének lehetővé tétele, az adatbázis megjelenése olyan 

„geoportálokon”, melyek alapvető funkciója a térinformatikai adatok közzététele, „megjelenítése”. 

Ha a GIS-ben a megjelenítés ezen formáit vizsgáljuk (feltárás, elemzés, bemutatás, és közzététel), akkor 

egyértelműen látható, hogy a bemutatás térképészeti eszközei a legfejlettebbek (Robinson et al.1995), mivel 

amikor térképet állítunk elő, a megjelenítés során a kartográfiai szabályokat alkalmazzuk. Ezen szabályok 

azonban már nem minden esetben elérhetőek és alkalmazhatóak térinformatikai környezetben. Ami még 

rosszabb, hogy úgy is előállíthatunk térképeket, hogy nem ismerjük ezeket a szabályokat. Másként fogalmazva, 

ily módon már nem garantálható, hogy a kartográfiai szabályok ismerete nélkül is valóban hatékony, jól 

értelmezhető térkép készülhessen. 

Ezeket a szabályokat alkalmazhatjuk az elemzés fázisaiban is, ugyanakkor az a tapasztalat, hogy elemzés során 

rendszerint nem törődnek a térképek megjelenésével, hiszen az elemzést végzők úgyis „értik” a saját 

térképeiket, nem okoz gondot számukra a térképek értelmezése, ellenben ha egy kívülálló próbálná megfejteni, 

hogy pontosan mit ábrázol a térkép, nehézségekbe ütközne az értelmezés során. Sajnos sok esetben a sok 

átlapolás és egyéb térbeli művelet következtében, már az elemzést végző sem tud kiigazodni a térképen. 

A gyakorlati életben nagyon gyakran használjuk a térinformatikát például telephelytervezésre, hiszen ebben az 

esetben számos követelményt kell egyszerre figyelembe venni, ugyanakkor ilyenkor a sok feltétel és réteg 

számos problémát jelenthet a gyakorlatlan felhasználóknak. Az elemzés végeredményét bemutató térkép 

sokszor téves következtetéseket sugall és félrevezető lehet. 

Erre példa a következő feladat néhány megoldása: 

A feladat adott szelvényhatárokon belül, vagy adott településen optimális hulladéklerakó hely keresése volt. 

Legalább öt feltételt kellett felállítani, (belterülettől, pataktól bizonyos távolságban, úton megközelíthető legyen, 

vegye figyelembe a felszínborítottságot és a domborzati viszonyokat stb.). Átlapolások, térbeli műveletek 

segítségével meg kellett határozni azokat a helyeket, amelyek a támasztott feltételeknek eleget tesznek. 

A feladathoz a következő információk voltak elérhetők: 

• az OTAB adatbázis tartalmazta a vízfolyások, utak adatait; 

• az LCCover könyvtár a felszínborítást tartalmazta; 

• az ASTER felvételben található a DEM. 

Néhány példa a meghatározott feltételekre: 

• legyen távolabb a vizektől, mint 130 m; 

• legyen közelebb az úthálózathoz, mint 255m; 

• ipari területre essen; 

• területe legyen nagyobb mint 5000 m2 ; 

• a terület lejtése 0-3% közé essen. 
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6.2. ábra. Túl sok adat 

A 6.2. ábrán jól látható, hogy az elemzést végző személy elveszett az adatok halmazában. Ráadásul a jó 

megoldásként feltüntetett szín több rétegen belül is előfordul, a térkép olvasója teljesen tanácstalan marad a 

célnak leginkább megfelelő helyeket illetően. Az egyik legfontosabb gyakorlati tanács lehet, a műveletek 

sorrendjének eredményeként létrejött új rétegek megfelelő elnevezése, így az elemzést végző is képes követni az 

elemzési műveletek során végrehajtott parancsok logikus sorrendjét. Ennek hiányában nagyon nehéz 

következtetni arra, hogy bizonyos új rétegek hogyan keletkeztek és miért jöttek létre. Ezt követheti a megfelelő 

kartografálás. 

 
6.3. ábra Hibás következtetés 
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A 6.3. ábra jobban áttekinthető, már csak a végeredmény látható a térképen, de a színhasználat itt is félrevezető, 

hiszen a telephely számára alkalmas területek pirossal jelennek meg a térképen, a külterület zöld foltként, ha 

nem olvassuk el a jelmagyarázatot, arra gondolhatnánk, hogy ez lesz a megfelelő terület a telephely számára. 

Ugyanakkor a jelmagyarázat és a térkép is „szűkszavú”. Nincs túl sok információnk arra vonatkozólag, hogy 

mik lehettek a kiindulási adatok és azokat hogyan vette figyelembe az elemző. 

 
6.4 ábra. Jó elemzés, rossz színhasználat 

A 6.4. ábra már sokkal több információt tartalmaz. Ugyanakkor a színhasználat itt sem megfelelő, hiszen a 

kiválasztott és a kritériumoknak nem megfelelő területek is hasonló színárnyalattal jelennek meg a térképen. 

Teljesen más a probléma természete, amikor olyan adatot elemzünk, aminek természetét nem ismerjük 

tökéletesen. Az adat-feltárás szakaszában a felhasználó nincs tisztában az adat természetével, így nagyon nehéz 

annak a megállapítása, hogy ebben az esetben hogyan működnek a kartográfiai szabályok, így bizonyos, hogy a 

vizualizáció módszereit sokkal pontosabban kell megfogalmazni. (pl. a tanuló területek meghatározása). 

Az előbbi probléma feloldásaként DiBiase 1990-ben vezette be (Kraak, 2003) a magán és a közösségi vizuális 

gondolkodás fogalmát. A magán vizuális gondolkodás esetén a felhasználók saját adataikkal dolgoznak, míg a 

közösségi vizuális gondolkodás esetén a térképészek által készített magas színvonalú térképekre gondolhatunk. 

Az első esetben az elemzés és a feltárás folyamatához kapcsolódunk, míg a másik esetben a fent említett 

bemutatási folyamatról van szó. Az elemzési fázis valahol a kettő között található. 

Az utóbbi évtizedben megfigyelhető, hogy a térképhasználat jelentősen megváltozott. Az új multimédiás 

megjelenítési módok, interaktivitás, saját adatok integrálása a korábban elkészített térképekhez, új kartográfiai 

eszközök és szabályok kialakítását igénylik. Ezek az új szabályok talán nem annyira korlátozóak, mint a régen 

kialakított térképi törvényszerűségek, azonban nem adhatnak annyi szabadságot, mint amit a technológia 
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lehetővé tenne. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a számítógépes grafika az interaktivitás, a térbeli 

szemlélet megváltozása, a multimédia, a 3D megjelenése tovább stimulálja a vizualizáció vizsgálatának 

tudományos megközelítését. Mint egy új diszciplínára, úgy tekinthetünk a geovizualizációra, ami a térbeli 

adatok hagyományostól eltérő megjelenítési módjainak vizsgálatával is foglalkozik. 

3. 6.3 Térbeli adatok 

A térbeli adatok definíciójával és jellemzőivel már találkozhattunk a térinformatikai tanulmányok során, ezért 

érdemes felidéznie az ott tanultakat. Ebben a fejezetben kifejezetten a megjelenítés szempontjából vizsgáljuk ezt 

a témakört. 

Mint már korábban tanulhattunk erről, a térbeli adatok különleges jellemzője, hogy olyan jelenségeket, 

objektumokat mutatnak be, amelyeknek a térben meghatározott helyük „címük” van. (Kraak, 2003). Ezek a 

térbeli jellemzők, mint pont, vonal, poligon megjeleníthetők és tárolhatók térinformatikai rendszerben. 

Amikor a térinformatikai rendszerben tároljuk a térbeli adatainkat a megjelenítés során egyúttal egy kartográfiai 

modellt is létrehozunk. Ebben a kartográfiai modellben, mint vonalak, foltok, mintázatok, szaggatott vonalak 

stb. jelennek meg a valós világ objektumai és jelenségei. Amikor az adatainkat egy térinformatikai rendszerben 

tároljuk, akkor a térbeli adatokhoz három főbb jellemzőt kapcsolhatunk (Kraak, 2003): 

• geometriai adat: megmutatja a helyet és kiterjedést, 

• leíró adat: az összes nem geometriai adat, 

• idő adat: megmutatja azt az időpontot, amikor a geometriai és a leíró adat érvényes volt. 

A kartográfiai modell létrehozásakor figyelembe kell venni az ún. tárgyi törvényszerűségeket. A tárgyi 

törvényszerűségek mutatják meg azt, hogy a valós világot milyen módon vonatkoztatjuk a térképi felületre. 

Ezek a tulajdonságok meghatározzák, hogy az adott objektumot vagy jelenséget milyen módon tároljuk és 

jelenítjük meg a térinformatikai rendszerben. 

Az ábrázolandó objektumokat (Klinghammer, 1985) tárgyi törvényszerűségek alapján csoportosíthatjuk: 

• diszkrét vagy folytonos, 

• minőségi vagy mennyiségi (abszolút vagy relatív), 

• statikus vagy dinamikus, 

• eredeti vagy levezetett. 

A diszkrét objektumok minden oldalukon lehatárolhatók és a határvonalaik koordinátákkal megadhatóak. 

Ilyenek a közvetlenül megfigyelhető objektumok egy része például egy ház, egy folyó, de szintén diszkrét 

objektumok az olyan képzetes vagy mesterségesen létrehozott objektumok is, mint például az országhatár, 

statisztikai egységek stb. A folytonos jelenségek általában olyan természetföldrajzi jelenségek, melyek értéke a 

térben folyamatosan változik. Ilyen például a domborzat, a hőmérséklet, de akár az évi csapadékmennyiség 

értéke is. Erről részletesebben a Kartográfia 2. moduljában olvashatunk. 

A minőségi jellemzők leíró adatként jelennek meg az adatbázisban, mint név, tulajdonság (pl. talajtípus) stb. A 

mennyiségi jellemzők számok, amelyek lehetnek abszolút értékűek (pl. az országok népessége), és relatív 

viszonyított számadatok (pl. népsűrűség, ahol a lakosság számot egy adott területhez viszonyítjuk). 

Statikusnak tekinthetők azok az adatok, melyek egy meghatározott időintervallum alatt mind fizikai, mind leíró 

tulajdonságaikban változatlanok maradtak, míg dinamikusak azok az objektumok és jelenségek, melyek az adott 

hosszabb megfigyelési időszakban vagy a helyüket vagy leíró adataikat változtatják. 

Az ún. eredeti adatokat valamilyen adatnyerési folyamat során állítottuk elő (geodéziai felmérés, statisztikai 

adatgyűjtés) vagy már létező térképeket, adatsorokat használtunk fel arra, hogy azokból további adatokat 

nyerjünk (legegyszerűbb példa lehetne az adatbázisban történő lekérdezés, vagyis megadott szempontoknak 

megfelelő leválogatás során nyert adatokból létrehozott új réteg). 
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Az adatbázis létrehozása során, a későbbi megjelenítés szempontjából lényeges, hogy a különböző típusú leíró 

adatok is jelenjenek meg. Amikor a leíró adatokat vizsgáljuk, megpróbáljuk mérni és kategorizálni ezeket. A 

szakirodalomban (Kraak 2003, Márkus 2009) számos leírást olvashatunk, az ún. mérési skálákról (névleges, 

sorrendi, intervallum, arány), melyek segíthetnek abban, hogy az adatokat jobban megértsük és meg tudjuk 

jeleníteni. 

Napjainkban a térinformatikai rendszerekben is egyre inkább fontos az idő szerepe. Az adatok, mind a 

geometriai, mind a leíró adatok változhatnak az idővel. A térinformatika egyik fontos eszközévé vált az idősoros 

adatok kezelése. A térbeli adatok elemzése azonban csak akkor lehetséges, ha azokat szimbólumok, jelek, 

pontok vonalak, szaggatott vonalak, színek stb. segítségével megjelenítettük. A számítógépes grafika 

fejlődésével, a 3D-s megjelenítés lehetővé válásával, az objektumok egy újabb jellemzőjét is ki tudjuk fejezni, a 

háromdimenziós térbeli kiterjedést. 

3.1. 6.3.1 Térbeli viszonyok 

Az objektumok térbeli viszonya a térképen történő ábrázolás segítségével válik láthatóvá. A térbeli viszony 

elsősorban az ábrázolni kívánt objektum és a földi koordinátái közötti viszonyra utal, de utalhat az objektum és 

leíró adatainak kapcsolatára is. 

Ha megjelenítjük az objektumok kategóriáit, világossá tehetjük a közöttük meglévő térbeli kapcsolatokat (pl. 

folyóhálózat és mezőgazdasági terület). Ezáltal képesek vagyunk a mintázatok felismerésére, illetve a térbeli 

trendek (pl. a városi beépített terület növekedése) megértésére. Ha a geometriai és a leíró adatokat együttesen 

vizsgáljuk, rájöhetünk arra, hogy milyen módon befolyásolja az adott hely az objektumok tulajdonságait és a 

különböző jellemzővel bíró objektumok milyen hatással vannak egymásra. Szintén nagyon fontos az 

objektumok egymáshoz viszonyított térbeli helyzete is (szomszédság, bennfoglalás). 

Ezeken az elsődleges térbeli viszonyokon kívül további kapcsolatok is definiálhatók. A másodlagos viszonyok 

között megemlíthető a vonalas vagy felületi viszonyítási, illetve referencia rendszerhez fűződő kapcsolat. Egy 

statisztikai felületre vonatkoztatott lakosságszám, vagy az egy úthálózaton tartózkodó autók száma (Kraak, 

2003). További térbeli viszonyok jöhetnek létre, ha a magasság és az idő dimenzióit is hozzákapcsoljuk az 

objektumokhoz. 

4. 6.4 GIS és a térképi megjelenítés 

Korábban a térképészek bizonyos mennyiségű adat felhasználásával készítették térképeiket. Ma nagyon sok 

szakterület használ térinformatikai rendszereket adatainak az elemzésére, tárolására. Így a térképkészítés és 

értelmezés interdiszciplinárissá vált. A másik fontos jellemző, hogy a korszerű tervezés, környezeti 

hatásvizsgálat stb. során rendkívül sok adat egyidejű használata szükséges, a megfelelő vizsgálathoz és 

tervezéshez. Ez egyértelműen a térinformatikai rendszerek fejlődéséhez vezetett, és ebben a közegben a 

térképészeti tudás felhasználása egyértelműen a megfelelő megjelenítésre koncentrálódik. 

A GIS lehetővé teszi, hogy különböző adatgyűjtések (geodéziai felmérés, távérzékelés, papírtérkép stb.) során 

keletkezett térbeli információkat integráljunk, sőt lehetséges egyéb más, térbeli információkat csak közvetve 

tartalmazó adatok (pl. statisztikai adatok településekre vonatkoztatva, címadatbázisok) összekapcsolása. Maguk 

a térinformatikai szoftverek lehetővé teszik, hogy ezeket az adatokat együtt kezeljük, függetlenül attól, hogy a 

pontosságuk, az előállítás során végrehajtott generalizálás (erről részletesen olvashatunk a Kar4. modulban), a 

méretarányuk nem egységes. A térképészek is hasonló módon dolgoztak a különböző adatforrásból származó 

térképekkel, de az évtizedek során megtanulták, hogy hogyan lehetséges egy egységbe forrasztani a heterogén 

adatforrásból származó információkat, úgy, hogy a valósághoz legjobban illeszkedő végeredményt kapják. A 

GIS használói közül azonban sokan elfelejtik azt a tényt, hogy jóllehet a szoftver sok mindent lehetővé tesz, így 

eltérő pontosságú, méretarányú térképeket kezel egyszerre, amelyek együttes, átalakítás nélküli alkalmazása, az 

elemzések során téves információhoz vezethet. Képzeljük el, hogy egy ipartelep helyét szeretnénk megtervezni, 

a tervezéshez 1:10000-es topográfiai térképet használunk, de a talajviszonyokat egy 1:50000-es térképről 

vesszük át. Egyértelmű, hogy olyan fontos talajjellemzők maradhatnak feltáratlanul, melyek a kivitelezés során 

problémát jelenthetnek. Természetesen a való életben ezek a tervezési feladatok sokkal bonyolultabbak, hiszen 

jóval több adatot kell felhasználni és számos előírásnak megfelelően kell a feladatokat elvégezni. 

4.1. 6.4.1 Jellemző elemzési feladatok a GIS-ben 
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Amint az előzőekben említettük a GIS fontossága abban rejlik, hogy képes együtt kezelni különböző 

adatbázisból származó térbeli- és nem térbeli adatokat. A térinformatika segítségével feltehető kérdéseket már 

megismertük térinformatikai tanulmányaink során. Vizsgáljuk meg, milyen szerepet játszanak a térképek ezen 

folyamatok során. 

• Mi van ott? (Azonosítás): A térképre kattintva egy név, vagy koordináta, vagy egyéb információ jelenik meg. 

A kérdésre térképek nélkül is kaphatunk választ, de a térképek segítségével sokkal hatékonyabban. 

• Hol van? (Hely): Erre a kérdésre is kaphatnánk válaszként egy koordinátajegyzéket, de sokkal érthetőbb, ha 

térképen megjelennek a kérdés kritériumainak megfelelő helyek. 

• Mi változott? (Trend): Például egy városiasodást bemutató térképen látható, hogy hogyan épült be a város két 

meghatározott időpont között. 

• Melyik a legjobb út? (Optimális útvonal): A kérdés egy bizonyos hálózatra épül, például úthálózatra. A 

kérdést követően megjelenik a térképen a legrövidebb, leggyorsabb, leggazdaságosabb út. 

• Mi a kapcsolat...? (Mintázat): általában ennek a kérdésnek a feltevésekor igen bonyolult folyamatról van szó, 

és több különböző forrásból származó adat összevetése történik. Erre példa lehet a lokális mikroklíma 

kialakulása és a környezetében található gyárak elhelyezkedése közötti összefüggés megjelenése térképeken. 

• Mi történik ha? (Modellek): Ez a kérdés a tervezéshez és az előrejelzés folyamataihoz kapcsolható. Hogyan 

kellene megváltoztatni a közösségi közlekedést, hogyha a várostól északnyugatra egy újabb lakóparkot 

tervezünk? Milyen legyen ennek a kapacitása? 

 
6.5. ábra Tipikus GIS kérdések, melyekre a térképek adnak választ 

A GIS fejlődését több tudományterület befolyásolta, melyeknek más-más a háttere és igénye (pl. erdészet, 

földnyilvántartás). Ezekkel az igényekkel folyamatosan bővítették a GIS szoftvereket, így például a különböző 

statisztikai elemző funkciókkal, a számítógéppel segítetett tervezés elemeiig (CAD) sok különböző funkció 

épült be a szoftverekbe. Ez a folyamat napjainkban is tart. (Legutóbb az ESRI felhasználói konferencián 

jelentették be, hogy az ArcGIS kiegészül az ENVI szoftverrel, mely kifejezetten raszteres adatok kezelésére és 

elemzésére szolgál, ezzel szemben eddig az ArcGIS a vektoros adatok kezelésére volt optimalizálva). 

Minden szervezetnek és felhasználónak olyan GIS-re van szüksége, mely olyan speciális funkciókat tartalmaz, 

mely segíthet a felhasználó feladatainak megoldásában. Ilyenek pl. adatbevitel (digitalizálás, validálás), 

adatkezelés (geometriai konverziók, generalizálás, osztályozás), adatnyerés (kiválasztás, térbeli és statisztikai 

elemzések), adatmegjelenítés (grafikus megjelenítési funkciók. 

A kartográfia a GIS szakértők számára is alapvető támogatást jelenthet. 

De mit jelenthetnek a térképek a felhasználók számára a GIS-ben: (Zentai, 2000, Kraak, 2003) 

• direkt vagy indirekt grafikus felhasználói csatoló a GIS-hez, 
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• vizuális index, 

• felfedezés: a térképek, mint a vizualizáció formái segíthetnek az adatok „vizuális felfedezésében”(mintázat és 

korreláció) és az eredmények vizuális közvetítésében, 

• A kimeneti fázisban az asztali térképkészítésben használt ún. „design” szoftverek előnyben részesülnek a 

jelenlegi GIS szoftverek kimeneti térkép termékeihez képest. 

Ez utóbbi problémát felismerve számos térinformatikai szoftvergyártó cég törekszik a térképkészítésben fontos 

funkciók fejlesztésére. Például a karunkon használt egyik szoftvert, az ArcGIS-t fejlesztő ESRI cég egy ún. 

„Cartography tools” modult fejlesztett ki. 

 
6.6 ábra. A térképészeti megoldások támogatása ArcGIS-ben 

A „Cartography tools” funkcionalitását kifejezetten bizonyos térképészeti problémák GIS környezetben történő 

megoldására dolgozták ki. A modul funkciói közé tartozik többek között a névrajz (annotáció), maszk készítése, 

az egyes objektumok egyszerűsítése, és térbeli sűrűségük csökkentése, a jelek finomítása és kezelése. Ez az 

eszköz képes kezelni bizonyos grafikai problémákat a szimbolizált jelekkel kapcsolatban. Ezen kívül az ArcGIS 

lehetőséget biztosít például arra is, hogy az adatbázisunkban tároljuk a jelkulcsra vonatkozó információkat. Ezt 

a „Representation” funkcióval oldhatjuk meg. Ennek segítségével az adatbázis kiegészül két oszloppal. Az egyik 

oszlop tárolja a felülírásra (Override) vonatkozó adatokat, a másik tárolja az ábrázolásra vonatkozó szabályokat 

(RuleID). Így akár több térképet is létre tudunk hozni egy adatbázis felhasználásával és az adatokat nem kell 

többszörösen tárolnunk. 

5. 6.5 Térképek a döntéshozatalban 

A döntéshozó (DSS - Decision Support System) rendszerekben földrajzi objektumokkal kapcsolatosan hozzuk 

meg a döntéseinket, tehát ez a döntés egyfajta vizuális döntés is. A térképekkel folytatott megfelelő munka, a 

helyes analízis és ezek interpretálása a GIS használat egyik fontos eleme. A döntéshozatal során egy másik 

nagyon fontos tényező az, hogy a GIS képes kombinálni és integrálni olyan adatokat, melyek méretaránya, 

adattartalma, forrása, és térbeli felbontása (nem ugyanazokat az adatszinteket ábrázolja, például az egyik 

adatforrás megyékre, a másik településekre vonatkozatva tartalmaz leíró adatokat) eltérő, vagy különböző akár 

különböző fogalmakat leíró adattartalom is egy rendszerbe kerülhet, amiket tulajdonképpen nem is lehetne 

egymással összevetni. A szoftver képes kezelni ezeket az adatok és különböző térinformatikai műveleteket is 

végre tud hajtani rajtuk és közli az eredményt, ami igazából hamis végeredményhez vezet. 
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A térképészek évszázadokon át foglalkoztak azzal, hogy a különböző típusú és forrású adatokat 

egybeszerkesszék, és ma már birtokában vannak annak a tudásnak, mely lehetővé teszi, hogy a különböző 

adatforrásból származó adatokat átformáljuk. Különböző transzformációs és modellezési eljárásokat dolgoztak 

ki (pl. generalizálás), amelyek figyelembe veszik az adatforrások különbözőségét, és olyan eredményhez 

juttatnak, mely valódi adatintegrációt tesz lehetővé. (Kraak, 2003) 

Egy, a földrészletekkel kapcsolatos döntéshozatali rendszerben megadhatjuk, hogy milyen pontosan lettek 

felmérve a földrészletek, majd meg kell vizsgálnunk annak a valószínűségét is, hogy mennyire jól lettek ezek a 

földrészletek kategorizálva vagy osztályozva (például a földrészletre jellemző felszínborítottság vagy 

földhasználat alapján). Ezt követően a térinformatikai szoftverben ehhez az adathoz integrálhatjuk pl. a 

csapadékviszonyokra vonatkozó adatokat, mely valószínűleg nem a földrészletek felmérésének idejére 

vonatkozik (ezt tovább bonyolíthatja az a tény, hogy a csapadékviszonyokra vonatkozó adatot meghatározott 

számú ponton mérték, és a fennmaradó területre interpolálták). Vajon milyen pontosnak tekinthető a két 

adatszint korrelációja, figyelembe véve az adatok pontosságát, az osztályozás során elkövethető hibákat, a 

különböző időpontból származó adatokat és az interpolációi hibáit? Ma egy magas szintű térinformatikai 

rendszer képes arra, hogy a döntéshozót tájékoztassa az adatszintekben rejlő hibákról, azért, hogy ezeket a 

döntéshozatalban figyelembe vehesse. 

6. 6.6 Térképkészítés térinformatikai szoftverrel 

A térinformatikai szoftverek alkalmazásánál nagyon fontos ügyelnünk arra, hogy ne csak egyszerűen a 

szoftverre hagyatkozzunk: ismernünk kell a parancsok mögött rejlő funkciókat is. Az alfejezetnek nem célja a 

szoftver ismertetése. Karunkon a térinformatikai gyakorlatok során az ArcGIS szoftvert használjuk, ezért az 

alfejezetben leginkább ennek a funkcióira hagyatkozunk. Az alfejezetnek nem célja annak ismertetése, hogy 

hogyan lehet tematikus térképeket készíteni a szoftver segítségével, ezzel kapcsolatban bővebb információt a 

Building Geodatabase 5 és 6. moduljából nyerhetünk. A cél, hogy rávilágítsunk arra, hogy a szoftver 

funkcióinak minden ismeret nélküli alkalmazása szintén félrevezető lehet. Az ábrázolási módszer kiválasztása 

előtt feltétlenül szükséges az adatbázis, illetve az abban tárolt leíró adatok vizsgálata. Ezt követően eldönthetjük, 

hogy az adott leíró adat minőségi, vagy mennyiségi jellemzőt takar. Minden GIS szoftverben lehetőség van 

minőségi és mennyiségi adatok bemutatására. A minőségi jellemzők bemutatására az ArcGIS-ben a 

LayerProperties /Symbology/ Categories funkciót használjuk. Itt meg tudjuk adni, hogy melyik mezőt vesszük 

alapul az ábrázoláshoz (Value Field), valamint hozzáadhatjuk a mezőben tárolt értékeket is (Add All Values). 

 
6.7. ábra. Minőségi jellemzők bemutatása 
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A mennyiségi értékek bemutatását szolgálja a 6.8. ábrán is látható „Quantities” és „Charts” funkció. 

 
6.8. ábra. Mennyiségi értékek ábrázolására szolgáló funkciók az ArcGIS-ben 

A „Quantities” parancs segítségével felületkartogram (Graduated colors), jelkartogram (proportional symbols), 

pontszórásos (Dot density) térkép készíthető, valamint a jelmódszer segítségével be lehet mutatni a jelnagyság 

változtatásával az ábrázolt objektumhoz tartozó mennyiségi értékeket is (Graduted symbols). 

Ezen módszerek mindegyikéhez lehetőségünk van arra, hogy különféle módon osztályozzuk az adatainkat. 

Az ArcGIS-ben hét osztályozási módszer közül választhatunk: 

• Natural Breaks (természetes töréspontok), módszer (Jenk-féle optimalizációval, variancia minimalizálás) az 

osztályok közötti töréspontok automatikusmeghatározásával alakít ki osztályokat. 

• Equal Interval (egyenlő intervallum módszer) módszer alkalmazása esetén az osztályok értékkészletük szerint 

azonos szélességűek lesznek. 

• Defined Interval (meghatározott intervallum módszer), módszer alkalmazása esetén az intervallum értéket mi 

állítjuk be és ehhez a program kiszámítja, hogy hány osztályt hoz létre. 

• Quantile (kvantilis): módszer szerint minden osztályban azonos számú elem lesz. 

• Standard Deviation (szórás) módszer kiszámítja az átlagot és ez alatt és fölött azonos szórástartományú 

osztályokat alakít ki. 

• Geometrical interval (mértani sor módszer), olyan módszer, ahol az osztályok közti határok értékei mértani 

sort képeznek. 

• Manual (kézi) módszer, ahol az osztályok közti határokat tetszőlegesen állíthatjuk be. 

Az osztályok száma (Classes) is megválasztható: 1-32. 

Ahhoz, hogy eldöntsük, melyik módszert akarjuk használni, ismernünk kell az adatainkat és azt, hogy igazából 

mit szeretnénk bemutatni a térképen. Ebben segíthet a Classification menüben található hisztogram. 
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6.9. ábra. Hisztogram 

A hisztogram x tengelyén a felvett adatértékek szerepelnek, az y tengelyen pedig az arra vonatkozó érték, hogy 

egy adott oszlopban (annak száma – 10-100 közötti – a Columnsben adható meg) hány elem szerepel. A kék 

függőlegesek pedig az osztályozási algoritmus és az osztályok számának megfelelő osztályhatárok értékeit 

mutatják, melyek a jobb szélső szövegdobozban (Break Values (%)) is megjelennek. A kézi beállításnál 
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(Method/Manual) írhatóak be az általunk választott értékek

 

Ha összehasonlítjuk a különböző osztályozási módszereket, akkor egyértelműen látható, hogy ugyanaz az 

adattartalom teljesen máshogy jelenhet meg. Például ha a Natural Breaks módszert összevetjük a Quantile 

módszerrel, azt láthatjuk, hogy Quantile módszer esetén, az osztályozás téves következtetések levonását idézheti 

elő. Nekünk kell eldöntetnünk a jelenség ismeretében, hogy melyik osztályozás adja az optimális eredményt. 

Jelen esetben olyan területek kerültek egy csoportba például, melyeknél a mennyiségi adatok különbsége akár 

több, mint kétszeres. Ezt leellenőrizhetjük az attribútum táblából (SUM – Sort Ascending). 



 A térképek és a GIS  

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

s  

A „Charts” funkcióval háromféle diagramtípust készíthetünk el: tortadiagram, ha térben is adunk kiterjedést a 

diagramnak vagy kördiagram (Pie chart), oszlopdiagram (Bar Chart) és osztott oszlopdiagram (Stacked Chart). 

A tortadiagramot olyan esetben érdemes alkalmazni, amikor egy adat több adat százalékos eloszlásából adódhat 

össze. Például az össznépesség és a különböző iskolai végzettségűek összetétele: ez esetben a tortadiagram 

nagysága jelképezi az össznépességet, a körcikkek az egyes iskolai végzettségűek arányát az össznépességen 

belül. Hasonló módon használhatjuk az osztott oszlopdiagramot. Az egyszerű oszlopdiagram egy adat évenkénti 

változását tudja jól kifejezni. Sajnos ezeket a módszereket sokszor összekeverik és tortadiagrammal ábrázolják 

egyazon adatnak az évenkénti változását, aminek igazából nincs sok értelme. 

7. 6.7 Térképszerkesztés térinformatikai szoftverrel 

A térinformatikai szoftvereknek az alább felsorolt tervező elemeket kell tartalmazniuk: (Vozenilek, 2005). 

• a térképtervezés automatizációja, 

• általános tervezési variációk modellezése, 

• különböző „design” a térképtermékek előállításához, 

• képszerű domborzatábrázolás, illetve egyéb térbeli kiterjedéssel rendelkező felületek ábrázolása és 3D-s 

modellezése, 

• különböző térképészeti termékek integrálásának lehetősége, ideértve a távérzékelt adatokat is, 

• papír térképek nyomatatásának, illetve digitális vagy elektronikus térképek publikálásának lehetősége. 

7.1. 6.7.1 A térinformatikai szoftverek alkalmazásának hátrányai 

A GIS-ben még mind a mai napig nem megoldott bizonyos, a kartográfusok szempontjából fontos 

térképtervezési, szerkesztési funkciók elérése. A szoftverekben felkínált jelek minősége és mennyisége még 

mindig nem megfelelő. Továbbá a saját jel szerkesztése és tervezése a térinformatikai programon belül nem 

valósítható meg. Ha egyéni jelkulcsot szeretnénk tervezni, akkor valamilyen kiegészítő programot kell 

használnunk és az ott megtervezett jeleket át kell konvertálnunk térinformatikai programunkba. Térképészeti 

szempontból még mindig problémát jelent, hogy a legtöbb számítógépes grafikai programban elérhető Bézier-

görbe, a GIS-ben még mindig nem használható. 
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6.12. ábra. Bézier-görbe 

A vonalas, strukturális vagy felületi jelek alkalmazásának lehetősége sem érhető el. Szintén problémaként 

jelentkezik a színpaletták nem kielégítő tárháza, illetve az overprint beállítási lehetőségek hiánya. 

További fontos probléma a generalizálás kérdése. Ez egy olyan folyamat, amit még egyelőre nem lehetetett 

automatizálni és mindenképpen a térképész tudását, gyakorlatát kívánja az, hogy a generalizálás megfelelő 

legyen. 

A nevek, a tipográfia szintén fontos elemét képezik a térképeknek. Ha az adatbázis tartalmaz erre vonatkozóan 

információkat, ez alapján dinamikusan címkézhetjük az egyes objektumokat. A címkézéssel kapcsolatban több 

probléma felmerülhet. Egyrészt, ha több vonalszegmensből áll egy objektum - például egy folyót több 

vonalszakasz digitalizálásával hoztak létre - akkor mindegyik szakaszhoz kerülhet felirat, ugyanakkor a 

címkézésnél nem tetszőleges a név elhelyezése, hanem előre megállapított séma alapján történik, ami a 

nagyításnál folyamatosan változhat. Ezért a térinformatikai szoftverrel készülő térkép esetén a folyamat 

legvégén ún. annotációvá alakíthatjuk a címkéinket. Az annotáció esetén egyedileg szerkeszthetjük a feliratokat 

is. A grafikus szoftverekkel ellentétben a névírásnál még mindig problémát jelent az ívre illesztés, hiszen a 

térinformatikai szoftverekben még nem megoldott ez a funkció. 

A legalapvetőbb két színkeverési módszer az RGB és a CMYK. Az RGB színkeverés esetén a monitor és a 

szkenner színhelyes képet ad, ugyanakkor a nyomtatás esetén a CMYK színkeverési módszert alkalmazó 

eszközöket használunk. A GIS-ben főként monitor kompatibilis színrendszerekkel találkozhatunk, ugyanakkor a 

nyomtatás során a színrendszerek közötti nem megfelelő konverzió komoly problémát jelenhet. 

7.2. 6.7.2 A térinformatikai szoftverek alkalmazásának előnyei 

A térinformatikai szoftverek alkalmazása sokszor megkönnyíti a térképkészítését menetét, hiszen az 

elemzéseket követően sok automatikus funkció elérhető, ami könnyebbé teheti főként a tematikus térképek 

előállítását. Ugyanakkor törekednünk kell arra, hogy megértsük, mi történik egy-egy funkció alkalmazásakor az 

adatokkal. Ha ezekkel tisztában vagyunk, akkor kedvezően ki tudjuk használni a térinformatikai szoftverekben 

rejlő tudásbázist térképeink készítésekor. 

A térinformatikai szoftverek számos előnyei közül itt olvashatunk néhányról (Vozenilek, 2005): 

• számos előre megtervezett jelkulcs elérhető, amit könyvtárstruktúrába rendezve tesz elérhetővé a program, 

• színpaletták- és különböző szerkesztési funkciók segítségével jelek tervezhetősége, 

• szimbólum csoportok mentése, és felhasználásának lehetősége más adatkészletekhez (pl. a *.lyr fájlok), 

• 3D-s felületek modellezése, 

• a nyomtatási kép szerkeszthetősége és tervezésének lehetősége (pl. ArcGIS-ben a Layout View-ban 

lehetőségünk van északjelet, mértéklécet, jelmagyarázatot automatikusan generálni), 

• bármilyen típusú térképi adatok összekapcsolására és beillesztésére is lehetőségünk van, 
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• az adatbázis tartalmától függően bármilyen jelkulcsot és tematikus érképet létrehozhatunk, 

• multimédia elemek kapcsolása a térképekhez (video készítése, képek tárolása az adatbázisban, hyperlinkek 

kapcsolása leíróadatként), 

• különböző méretarányú és tartalmú térképek integrációja, 

• a térinformatikai elemző eszközök alkalmazásának lehetősége (overlay műveletek, mely a régi 

fóliatechnológiához hasonlítható). 

Ezen számos az előbbiekben felsorolt előny ellenére, a korábban felsorolt hátrányok miatt a kartográfusok arra 

kényszerülnek, hogy más megoldást keressenek a térkép végső fázisának előállítására. Ez tulajdonképpen a GIS 

és DTP (Desktop Publishing) technológiák együttes alkalmazását jelenti. Az átkonvertáláshoz valószínűleg 

mindenképp szükséges lehet vagy egy beépített konvertáló programra vagy esetleg egy külön, erre a célra 

készített konvertáló programra, mint például a GeoMedia MapPublisher (Vozenilek, 2005). 

8. 6.8 Összefoglalás 

A modulból megismertük a térképek és a térinformatika kapcsolatát. Megtapasztalhattuk, hogyan készülnek a 

tematikus térképek térinformatikai környezetben, és hogy mire kell ügyelni az egyes ábrázolási funkciók 

használata közben. Láthattuk a térinformatikai szoftverekben alkalmazható osztályozási módszerek közti 

különbségeket. Átfogó képet kaptunk a térinformatikai környezetben történő térképkészítés több problémájával 

kapcsolatban, ugyanakkor ismereteket szerezhettünk arra vonatkozóan milyen előnyök származhatnak a 

térinformatikai környezetben történő térképkészítésből. 

Önellenőrző kérdések: 

Milyen problémák jelentkezhetnek, ha térképeinket egy térinformatikai szoftverrel készítjük? 

Hogyan tudjuk kihasználni a térinformatikai szoftverek funkcióit a térképkészítés során? 

Hogyan ábrázolhatjuk az objektumok minőségi leíró adatait? 

Milyen módszerekkel lehet bemutatni egy objektumhoz tartozó mennyiségi tulajdonságra vonatkozó leíró 

adatokat térinformatikai szoftver segítségével? 

Hogyan jellemezhetjük a térinformatikai szoftverekben elérhető különböző osztályozási módszereket! 
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