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5. fejezet - Földhasználat monitoring
térinformatikai alapjai
1. 5.1. Bevezetés
Minden térinformatikai rendszer (GIS) a valós világban megfigyelt objektumok és folyamatok számítógépes
megvalósítása. Ezt a megvalósítást – amely egy folyamat – nevezzük modellépítésnek. Bármely GIS fontos
jellemzője, hogy a valós világot egy számunkra fontos szempontból ábrázolja. Ez nem újdonság, és onnan ered,
hogy minden szakma képviselője sajátos „szakmai szemüvegen” keresztül látja a világot. Ha egy kertész sétál a
városban, ő az ingatlanok határán lévő növényzetet veszi észre első sorban. Ha egy földmérő sétál a városban, ő
az ingatlanok határát egy absztrakt vonalnak tekinti, és a töréspontjait veszi észre első sorban. Ebből
következően minden modell tükrözi a tudásunkat illetve a megfigyeléseinket. Minden földrajzi információs
rendszer építésének első fázisa a valós világ egy minket érdeklő szeletének kiválasztása és átalakítása térbeli
illetve földrajzi modellé.

1. ábra Ez is egy modellje a valóságnak

2. 5.2. Térbeli modellek
2.1. 5.2.1. Mi a modell?
A modell definíciója sokféle lehet és változó, ahogy a következő idézet is mutatja:
A modell „... lehet egy elmélet, egy törvényszerűség, egy elképzelés vagy egységes elmélet. Lehet szerep,
kapcsolat vagy egyenletrendszer. Lehet az adatok szintézise. Földrajzi szempontból az a fontos, hogy a modell
tartalmazhat gondolatokat a valós világról, amelyeket térbe helyezve kapjuk a térbeli modelleket, időbe
helyezve kapjuk a történelmi modelleket.” (Hagget and Chorley, 1967). Széles körben elfogadott az a
meghatározás is, hogy a modell a valóság idealizált vagy leegyszerűsített mása. A földrajzi információs
rendszerek modelljei mindig egy probléma megoldására születnek. A megoldás érdekében kiemelik a
valóságból az adott feladathoz szükségesnek gondolt részeket. Ezen túl mindig része a modellnek egy
rendszerezett elgondolás, ami a választ ad(hat) a felvetett problémára. A térbeli modellezés tehát csak egy
összetevője a modellalkotási folyamatnak. Ebben a folyamatban a valós világ egyedei kapcsolatának földrajzi
adatai arra valók, hogy megértsünk és kezeljünk egy adott problémát. Ez lehet egyszerű probléma, például az,
hogyan jutok el egyik helyről a másikra a legrövidebb úton; de lehet olyan bonyolult is, mint a légkör
modellezése a globális felmelegedés megértése céljából. A modell tehát lehet nagyon egyszerű vagy nagyon
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bonyolult is, ezt a felhasználó szükségletei szabják meg. A modellekben az a közös, hogy egy keretet adnak a
valós világ folyamatainak megértéséhez, vagy ami még fontosabb, a folyamatok irányításához.
A modellalkotás egy folyamatos, közelítő eljárás. Ahogyan több tudást szerzünk a világról a modellünk
alkalmazásával, lehetővé válik a modellünk gyengeségeinek felismerése és a modell megváltoztatása. Fontos
megértenünk a modellépítés dinamikus természetét, mert ez emlékeztet arra, hogy a GIS használata egy
folyamat, amely nyitott a változásra és az átértékelésre.

2.2. 5.2.2. Térbeli modell építése
Mielőtt részletesen foglalkoznánk a térbeli modell építéssel, nézzünk meg három olyan modellezési típust,
amelyeket eddigi tanulmányainkból többé-kevésbé ismerünk:
• a térkép
• az építészeti modell
• a légifénykép
A térkép mint modell
A térképet azóta használja az emberiség modellként a térbeli adatok tárolására és megjelenítésére, mióta jeleket
tud rajzolni egy felületre. Az első térképeket a barlangok falára rajzolták növényi levekkel vagy karcolták
botokkal. A mi szempontunkból az a kérdés, hogyan használták a térképet a valós világ elemeinek kétdimenziós
megjelenítésére. Az ábra azt ábrázolja, hogyan juthatunk el egy településen a nevezetességekhez.
Ez az ábra egy érzékletes példája annak, hogyan használhatjuk a térképet, mint a valóság modelljét egy adott cél
elérésére. A vázlat alapján fogalmunk lehet arról, milyen messze van a kép közepe táján lévő székesegyház a
kiindulási pontunktól (nyíl). Előre el tudjuk képzelni, milyen objektumokat látunk az utunk során (jellegzetes
épületek), mikor merre kell fordulnunk az úton, és milyen épületekhez, tereptárgyakhoz képest fogjuk
megtalálni a székesegyházat. Ha csak egy kicsit ismerősek vagyunk a területen, illetve a szimbólumok
értelmezésében, oda fogunk találni. Az ábrán látható rajz valójában a valóság leegyszerűsítése, kivonata. A
valóság csak annyira van leegyszerűsítve, amennyire a térkép készítője szükségesnek találta ahhoz, hogy
odataláljunk. Más szóval a készítő létrehozott egy nagyon egyszerű, de nagyon hatékony modellt a valós
világról. Mint minden modell esetében, a hatékonyság itt is a felhasználó feltételezett tudásán alapul. A fenti
példában a készítő feltételezi, hogy tudunk olvasni, megértünk jelképeket és tudunk tájékozódni a térben a
felismert objektumok alapján. A feltételezett ismeret és a térbeli modellek megfelelő használata két olyan
kérdés, amely központi szerepet kap a GIS gyakorlati használatában.
Annak jobb megértéséhez, hogyan működik a térkép, mint a valóság két dimenziós modellje, figyeljünk meg
egy topográfiai térképet.
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3. ábra Topográfiai térkép részlet (onp.nemzetipark.gov.hu)
A térkép jeleket, formákat, vonalakat, színeket és szöveget használ a valós világ megjelenítésére. Ez a térkép
csak a „szükséges” egyedeket tartalmazza, mint utak, vasutak, házak, folyók, növényzet. A térkép minden eleme
csak megközelítése a valóságban található egyednek. Egy fát nem ott fogunk találni, ahol a térképre egy fa jele
rajzolva van. Az erdő körvonala sokkal bonyolultabb a valóságban, mint ahogyan a térképen látszik. Az utak a
valóságnak megfelelő helyen vannak, de szélességük eltúlzott. Ha lemérjük a térképről a szélességét, sokkal
nagyobb számot kapunk, mint ami reális. A térkép használata a látáson keresztül feltételezi, hogy tapasztalatunk
birtokában meg tudjuk érteni, hogyan nézhet ki a valóság. Minden térkép célja az, hogy információkat
közvetítsen. A közvetített információk típusa térképről térképre változik. A topográfiai térkép például kiváló a
tájékozódásra, túrázásra, közlekedés megszervezésére stb.
Az építészeti modell
Az építészeti modell vagy bármely más modell, amelyik a harmadik dimenziót használja a valós világ
megjelenítésében valószínűleg a legkönnyebben megérthető a térbeli modellek közül. Ennek az oka, hogy ez a
modell forma közelebb áll az emberi szemléléshez, mint a kétdimenziós térkép.
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4. ábra Építészeti modell (howardmodels.com)
Láthatjuk az épületeket úgy, mint a valóságban, egymáshoz való viszonyukat a térben és a tájképben.
Emlékezzünk vissza, hogy a jó modell egyik ismérve a képzeletünk megfelelő irányítása a tekintetben, hogy
asszociálni tudjunk valaminek a valós világban való megjelenésére. Az építészeket csak azért szokták kritizálni,
mert a tervezett építmény és a környezet viszonya csak annak megépítése után válik láthatóvá. Hasonló okokból
a modellépítés absztrakt természete fontos kérdéssé válik a GIS projektek fejlesztése során, mert csak
elképzeléseink lehetnek arról, hogy a GIS rendszerünk hogyan fog együttműködni a meglévő szervezetekkel, és
elkerülhetetlenül fel fognak merülni addig rejtett mozzanatok az információ kinyerése során. A fentiek miatt
számolni kell azzal, hogy a GIS tervezése dinamikus és fokozatosan terjeszkedő folyamat.
A légifénykép mint modell
A légifényképek a valós világot ábrázolják ugyanúgy, mint a térkép vagy az építészeti modell.
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5. ábra Légifénykép részlete (http://www.compumap.hu/fotomap.htm)
A térképeken és az építészeti modellben a vonalak, jelek, formák közvetítik a valós világ képét, a légifénykép
viszont eltérő árnyékokból, színekből és árnyalatokból áll össze. Az egyik megfigyelhető jellemző az, hogy az
egyedek közötti határok a légifényképen bizonytalanok, és lényegében szín- és/vagy árnyalatváltozásból állnak;
míg a térképi vagy építészeti modellen a határok sokkal pontosabban vannak meghatározva. Gondoljunk egy
épület éles sarkára vagy egy földrészlet egyenes határvonalára. El lehet gondolkodni azon, hogy az éles vagy a
bizonytalan lehatárolás áll-e közelebb a valósághoz. A légifényképet leginkább adatforrásként használják a
térinformatikában, és helyes értelmezése külön szakma.

2.3. 5.2.3. A térbeli kiterjedés modellezése
Az eddig tárgyalt három modelltípus mindegyike a valóság két komponensét modellezi:
• a térbeli kiterjedést: hol van valami
• a tematikus kiterjedést: a kérdéses hely vagy a kérdéses helyen lévő objektum jellemzői és esetleg egy
harmadik komponenst (ha van hozzá adatunk):
• az időtényezőt: az adatok alakulása az idők során
A térbeli modellek fejlesztésének központjában a térbeli adatok gyűjtésének kérdése áll. Ez általában
megfigyeléssel és méréssel történik. Itt azonban felmerül egy probléma: „ellentétben az általában elterjedt
információs rendszerekkel szemben, a földrajzi adatok tárolását megnehezíti, hogy tartalmazniuk kell adatokat a
földrajzi helyzetről, a lehetséges topológiai (szomszédsági) kapcsolatokról, a megfigyelt objektum jellemzőiről.”
(Burrough, 1987). Nézzük meg közelebbről, mit is tekintünk térbeli adatnak. Legjobb, ha az adat fogalmát
tisztázzuk először: az adatok értékek, számok, szövegek vagy szimbólumok, melyek egy bizonyos
összefüggésben jelentést hordoznak. Ennek tükrében a térbeli adatot tekinthetjük értéknek, számnak vagy
szimbólumnak, amely a valós világban megfigyelt egyed földrajzi tulajdonságait hordozza. A térbeli adatnak
speciális jellemzője egy mutató, amely leírja az egyed helyét a Föld felszínén. Az egyik leggyakrabban
alkalmazott mutató a postacím. Ez egy speciális, kódolt karaktersorozat, amely megadja minden ingatlan
helyzetét a térben. Szakmai körökben a másik gyakran használt mutató a geodéziai koordináta rendszer. Ebben
az esetben számok mutatják meg az egyed térbeli helyzetét. Mind a kétféle mutató térbeli vonatkozási rendszert
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valósít meg. Az adat definíciójára visszautalva láttuk, hogy az adat nem csak szám vagy szöveg lehet, hanem
szimbólum is. Ha visszagondolunk a topográfiai térképünkre, a tájékozódásunkat rengeteg szimbólum (jelkulcs)
segíti. Van azonban a térképen még egy térbeli adat, amely nem jelenik meg számként, szövegként vagy
szimbólumként, pedig fontos ahhoz, hogy valahonnan valahová eljussunk. Ezeket az adatokat topológiai
adatoknak nevezzük. Ez az adat tükrözi az egyik egyed viszonyát a másikhoz képest. A topológiai adat mondja
meg nekünk, mikor merre kell fordulnunk, mennyit kell mennünk, mi mellett haladunk el az egyik egyedtől a
másik irányába. A térinformatikában ezeket a tulajdonságokat befoglalásnak, szomszédságnak és kapcsolatnak
nevezik.
Az adatot és az információt meg kell különböztetnünk egymástól. Az adat az információ kódolt formája, míg az
információkat az adatokból vezetjük le, és problémamegoldásra használjuk.

2.4. 5.2.4. A térbeli modell számítógépes megvalósítása
Minden GIS projekt kiindulópontja annak a megalapozása, amit adatmodellnek hívunk. Ha valaki jártas az
adatbázis-tervezésben, ismeri az adatmodell fogalmát. Alapjaiban az adatmodell egy struktúra, amelyet a
számítógép arra használ, hogy utánozza a modellezni próbált probléma folyamatait. A térinformatikában az
adatmodellezés azt a folyamatot takarja, amikor földrajzi problémát számítógéppel próbálunk megoldani. Az
adatmodellt úgy is definiálhatjuk, mint az egyedek egy adott csoportjának és az egyedek közötti kapcsolatoknak
az általános leírását. Földrajzi fogalmakkal az egyed lehet, pl. ház, folyó vagy telek. Az egyed fontos
tulajdonsága, hogy egyértelműen azonosítható és a többi egyedtől megkülönböztethető legyen. A földrajzi
adatmodellben az egyedek közötti térbeli kapcsolatot kifejezheti a távoli szomszédság, a közös határvonal, a
bennfoglalás és az irány. Az egyedekhez és a kapcsolataikhoz egyaránt hozzárendelhetünk attribútumokat: a ház
mérete, ablakok száma, ajtók száma, színe, értéke, az építőanyag fajtája stb. A térbeli kapcsolatoknak is lehet
attribútuma, például a mértékegység. A távolságot kifejezhetjük az idővel vagy méterben egyaránt.
Az adatmodellezést összegezhetjük úgy is, mint az absztrakció fokozatait. Ezt a következő felsorolás
szemlélteti:
VALÓS VILÁG
Első szint
• térbeli egyedek
• pontok
• vonalak
• területek
• hálózatok
• felszínek
Második szint
Térbeli adatmodellek Raszter
Vektor
Elemi térbeli egység Raszternél=cella
Vektornál=pont
Harmadik szint
Adatszerkezet
Raszteres adatszerkezet
Vektoros adatszerkezet
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SZÁMÍTÓGÉPES MEGVALÓSÍTÁS
Fizikai tárolás (állományszerkezet – mágneses vagy optikai tárolás)
A fenti szinteken lefelé haladva egyre erősebben érvényesül a leegyszerűsítés és a generalizálás. A
térinformatikai rendszer felépítése során a tervezőnek tehát három szinten kell végighaladnia:
– első szint: kiválasztani a valós világból a minket érdeklő egyedeket, és eldönteni, milyen egyedtípussal
ábrázoljuk az adatmodellben;
– második szint: el kell dönteni, melyik térbeli adatmodellt (raszter vagy vektor) választjuk, mert a számítógép
csak így tudja megjeleníteni, tárolni és elemezni a térbeli egyedeket;
– harmadik szint: az „összeszerelés” fázisa, vagyis megadjuk a számítógép számára az adatmodellnek megfelelő
egyed létrehozásához szükséges adatokat.

3. 5.3. Térbeli egyedek
Elemi egyedtípusok
Bármely földrajzi jelenség a kétdimenziós térben három egyedtípus valamelyikével írható le: pontok, vonalak,
területek és tulajdonságok (attribútum adatok). Ezekhez már csak azt az információt kell hozzátennünk a
számítógép számára, hogy az elemi egyed a valóságban mit reprezentál (egy fa, vasútvonal, tó stb.).
Felszín és hálózat
A fentieken kívül van még két olyan egyedtípus, amelyik kiterjeszti a valóságot modellező képességünket. Ezek
közül az egyik a hálózat. A hálózatot úgy képzelhetjük el, mint egymáshoz kapcsolódó vonalak sorozatát,
amelyeken valami áramlik (anyag vagy információ). Hálózatnak tekinthetjük az utakat, amelyeken forgalom
áramlik. Hálózatnak tekinthetjük a vadak ösvényeit, amelyeken vadak közlekednek.
A másik egyedtípus a felszín. A felszínt pontok vagy helyek által definiált folyamatos egyednek tekinthetjük,
ahol a pontok mennyiségeket jelentenek, és ezek a mennyiségek lehetnek mérhető vagy minőséget jelző dolgok.
A felszínnel leírhatjuk a népsűrűség alakulását, a magasságokat vagy a hőmérséklet eloszlását.

3.1. 5.3.1. Az egyed leképezésének problémái
Amikor modellt alkotunk, legalább három alapkérdéssel találjuk szembe magunkat: a valós világ folytonos
változásban van, a leképezés „méretarányának” meghatározása és az egyedek konkrét megjelenítése a
modellben.
A változó világ
A valós világ folyamatosan végtelenül bonyolult és folyamatosan változik, ezért nem könnyű eldönteni, hogy az
egyed leképezésére melyik alapobjektumot válasszuk. Néhány elszórt fát valószínűleg pontként lenne kedvünk
ábrázolni, de ha a kedvező körülmények miatt sűrűn kinőnek a fák, azt már erdőnek kell tekinteni, és az erdőt
határoló töréspontok alapján poligonként célszerű leképezni. Könnyen elképzelhető más olyan példa is, amikor
az egyed méreteinek vagy eloszlásának változása az idők folyamán új egyedtípus bevezetését indokolná. Például
néhány elszórtan növő fából (pontok) mikor lesz erdő (poligon)?
A méretarány
Jelen esetben nem egészen a hagyományos értelemben vett méretarányról van szó, hanem az adatbázis térbeli
kiterjedésének és az egyed leképezésének harmóniájáról (adatsűrűség). Ha az egész Magyarországot lefedő
környezetvédelmi adatbázist kívánunk létrehozni, azon a településeket valószínűleg pontként ábrázolnánk.
Másfelől a földmérési alaptérképen az utakat szélességüktől függetlenül poligonként ábrázoljuk, hiszen
ingatlan-nyilvántartási szempontból mindegyik önálló telek. Az ideális modellben persze teljes részletességgel
lenne jó ábrázolni az egyedeket az adatbázis kiterjedésétől függetlenül, erre azonban a mai hardver-szoftver
környezet nem ad lehetőséget, és talán nem is célszerű.

3.2. 5.3.2. Az egyed besorolása
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A valós világ jelenségeinek besorolása az egyedtípusok valamelyikébe mindig nehéz feladat, hiszen a
valóságban ezek nem tisztán jelennek meg. Klasszikus példa a földmérésben az elhatárolás problémája. Ha egy
erdőt poligonként akarunk modellezni, felvetődik a kérdés: hol az erdő széle?, vannak-e az erdő szélének
töréspontjai?, stb. Csak látszólag oldódik meg a probléma, ha térképről digitalizáljuk az erdőt, hiszen azt is
szubjektíven határolta el valaki, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy az elhatárolás után az erdő széle jogilag
tisztázott. Ez azonban sok térinformatikai alkalmazásban nem fő szempont. Élesen vetődik fel a kérdés pl.
akkor, ha a gazdákat az erdősítés arányában adókedvezmény illeti meg. Az egyedek leképezése azért is alapos
megfontolást igényel, mert a nem megfelelő besorolás a későbbi elemzéseket egy részét lehetetlenné teheti. Pl. a
vonalként ábrázolt utakkal nehéz területi műveleteket végezni.
A következő lépés a logikai modell megalkotása, amikor a valós világ egy egyedét objektummal helyettesítünk.
Az előbbi példa alapján az erdőfoltot zárt poligonnal helyettesítjük. Végül az utolsó lépésben létrehozzuk a
fizikai modellt, vagyis a poligont a számítógépben a koordinátáival ábrázoljuk.

3.3. 5.3.3. Az egyedek megjelenése a modellben
Míg az emberi szem és tudat hatékonyan ismeri fel a formákat és mintákat, a számítógép számára pontosan meg
kell adni az egyed leképezésének módját. A valós világ leképezésének ez a második fázisa. Két alapvető módon
tudja a számítógép ábrázolni a térbeli egyedeket: vektoros vagy raszteres módon. A vektoros ábrázolás ahhoz
hasonló, mint amikor egy mesekönyvben pontok vannak számokkal, és az a feladatunk, hogy a pontokat a
megfelelő sorrendben összekötve, kialakítsuk a jelenség összképét. A raszteres ábrázolás leginkább a Lego
játékhoz hasonlít, amikor az egyedet azonos nagyságú elemekből rakjuk össze, és a kockák eltérő színezése
különbözteti meg őket egymástól.

6. ábra A raszteres és a vektoros leképezés alapelve (http://www.cookbook.hlurb.gov.ph/book/export/html/203)
A kétféle leképezés a gyakorlatban egymás mellett él. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik „jobb”, mint a
másik. A helyes hozzáállás az, hogy az elvégzendő feladat célja határozza meg a modellben való megjelenítés
kiválasztását. Ez nem könnyű feladat, nincs kész recept, sok tapasztalat kell hozzá. A raszter-vektor döntés nem
jelent korlátozást (vagy-vagy), hiszen ugyanaz az egyed megjelenhet egy adatbázisban vektoros és raszteres
formában is.
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7. ábra A raszteres és vektoros megjelenítés fedvény szemléletben (Forrás: ESRI)
A térinformatika fejlődése során felmerült a harmadik dimenzió ábrázolásának és elemzésének szükségessége,
hiszen sok térbeli jelenséget befolyásolnak a terepviszonyok. Megjelent a térinformatikai adatbázisokban a
vektoros leképezés egy speciális formája a TIN (Triangulated Irregular Network = Szabálytalan háromszög
hálózat). Erről később még bőven lesz szó.

8. ábra A TIN modell szemléltetése (http://www.csiss.org/learning_resources/content/good_sa/)
Azért, hogy megkönnyítsük az egyedek megjelenítésével kapcsolatos döntést, összeállítottunk egy táblázatot,
amely különböző szempontok alapján hasonlítja össze a vektort, a rasztert és a TIN-t.

Vektoros
adatszerkezet

Raszteres
adatszerkezet

TIN adatszerkezet
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A modell célja A vektoros
adatszerkezet célja jól
elkülöníthető, jól
elhatárolható egyedek
ábrázolása.

Az adatok
forrása

Légifénykép
kiértékelés.

A raszteres
adatszerkezet célja
folyamatosan változó
jelenségek vagy a
földfelszín
ábrázolása.

A TIN adatszerkezet
célja olyan felszínek
ábrázolása,
amelynek pontjai
magassággal vagy
egyéb
tulajdonsággal, pl.
sűrűséggel
rendelkeznek.

Légifényképezés.

Sztereo
fotogrammetria.

Űrfelvétel készítés.

GPS mérés a terepen.
Térképdigitalizálás.
Raszter vektorizálás.

Digitális felszín
interpolálása.
Raszterizálás
vektorból.

Szintvonalak TIN-ből.

GPS mérés a
terepen.
Pontok digitalizálása
szintvonalas
térképről.

Szkennelt térkép,
Geodézia felmérésből. műszaki rajz vagy
fénykép.
CAD rajz importálása.

Konvertálás digitális
szintvonalakból.

Tárolás

Pontok: Y,X
koordinátával.

A raszter bal alsó
cellájának
koordinátái, a
Vonalak: összekapcsolt cellaméret és az adott
Y,X koordináták
cella sor – oszlop
sorozata.
értéke a raszteren
belül.
Poligon: zárt vonal.

A háromszög
sarokpontjainak
Y,X,Z (M)
koordinátája.

Az egyed
megjelenítése

A pont kicsi egyedeket A pont egyetlen
reprezentál.
cellának felel meg.

Egy pont Z (M)
értéke meghatározza
a felszín alakját.

A vonal hosszú,
A vonal olyan
keskeny egyedet jelenít szomszédos cellák
meg.
sorozata, amelyeknek
ugyanolyan értéke
A poligon síkbeli
van.
kiterjedéssel
rendelkező egyedet
A poligon a közös
reprezentál.
értékkel rendelkező
cellák régiója.

A vonal topológia
Topológiai
tulajdonságok követi a vonalak
egymáshoz
kapcsolódását.
A poligon topológia
leírja, hogy egy
vonaltól melyik
poligon van balra,
melyik jobbra.

A törésvonal hirtelen
változást jelez a
felszínben
(gerincvonal,
völgyvonal).
A vízszintes poligon
a természetes felszín
anomáliáját jelenti.

A szomszédos cellák Minden háromszög
könnyen
összefügg a többi
megtalálhatók a sor- háromszöggel.
oszlop index
változtatásával.
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Térbeli
elemzés

Topológiai műveletek
rétegek között.
Buffer (zóna)
generálás,
szomszédsági
vizsgálat.
Halmazműveletek
poligonokkal.

Térbeli egyeztetés.
Szomszédsági
vizsgálat.

Magasság, lejtés,
kitettség vizsgálata.

Felszínelemzés.

Szintvonal
levezetése
felszínmodellből.

Eloszlás elemzése.

Térfogat számítás.

Minimális költség
útvonal keresése.

Hossz- és
keresztszelvény
készítés.

Térbeli és logikai alapú
keresés.

Láthatósági elemzés.

Címek geokódolása.
Hálózatelemzés.
Térképi
megjelenítés

A vektor adat a legjobb A raszter a
a pontos, alakhű
legalkalmasabb a
megjelenítéshez.
képek, folyamatosan
változó jelenségek
Nem alkalmas
ábrázolására.
folyamatosan változó, Általában nem
elmosódó határral
alkalmas pontok és
rendelkező jelenségek vonalak ábrázolására.
ábrázolására.

A háromszögelés a
legalkalmasabb a
felszín részletgazdag
megjelenítésére.
A háromszögeket
színezhetjük a
magasság, lejtés,
kitettség
érzékeltetésére.

A térinformatika fejlődésével az egyedek leképezése és számítógépes modellezése megváltozott. A
térinformatikai modellezés közelíteni kezdett az objektum alapú modellhez, az adatbázis pedig közelíteni
kezdett a relációs adatbázis kezelés módszertanához. Előrebocsátjuk, hogy a térinformatikai adatbázis korszerű
megfogalmazásban egy olyan objektumorientált relációs adatbázis, amely kibővül egy speciális adattípussal,
mégpedig a térbeli (földrajzi) adatok típusával. A továbbiakban az objektumorientált modellezéssel fogunk
foglalkozni.

4. 5.4. A geoadatbázis adatmodell
A geoadatbázis adatmodell lényegét tekintve egy objektumorientált adatmodell. Az új adatmodell célja a
térinformatika szempontjából az volt, hogy intelligens egyedeket definiálhassunk és kapcsolatokat (relációkat)
teremthessünk a többi egyeddel. A geoadatbázis modell közelebb hozta egymáshoz a fizikai és a logikai
adatmodellt, vagyis kevesebb absztrakcióra volt szükség. Mint láttuk korábban, az absztrakció növekedése
csökkenti az adatmodellünk valósághoz való hűségét. A geoadatbázis adatmodell lehetővé teszi az egyedi
viselkedések definiálását programozás nélkül. A legtöbb tulajdonság definiálható öröklődési szabályok által
vagy előre definiált szabályokon keresztül (pl. a vízelzáró szerelvény csak a vízvezetéken lehet). Programot csak
akkor kell írni, ha az objektumok viselkedése nagyon különleges (pl. közlekedési hálózat modellje).

4.1. 5.4.1. Intelligens egyedek
Az előző bekezdésben megemlítettük az intelligens egyedeket. Mielőtt továbblépnénk a valós világ
modellezésében, nézzük meg, mi tesz egy egyedet intelligenssé. Bár a geoadatbázisban előfordulhatnak vektoros
adatok, raszteres adatok, felszínadatok és objektumadatok egyaránt, ebben a fejezetben a vektoros adatokon
mutatjuk be az egyedek intelligenciáját. Ennek magyarázata, hogy a térinformatikai adatbázisban az esetek
többségében nagy súllyal szerepelnek vektoros adatok.
Az egyedeknek van alakja
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Az egyedeknek – miután absztrakción esnek át – jól megkülönböztethető és leírható alakjuk van. A leíró adatok
táblájában ezt egy speciális mező tárolja, amelyet „geometria” néven ismerünk. A mező tartalma csak a
felhasználói felületen keresztül látszik, és szimbolikus bejegyzést tartalmaz (pont, vonal, poligon).
Az egyedeknek van vetülete
Az egyedek alakját koordinátákkal írjuk le egy y,x derékszögű koordináta rendszerben. A föld alakja azonban
nem sík, a legjobb megközelítésben geoid. A vetület megadja, hogy az egyed hol helyezkedik el a föld felszínén.
Az egyedeknek vannak leíró adatai
Az egyed saját tulajdonságait mezők tartalmazzák az attribútum táblában. A leíró adat alaptípusát tekintve lehet
szám, szöveg vagy egyéb (dátum, objektum azonosító vagy multimédiás adat).

Cím

Építés éve

Alapterület (nm)

Szobák száma

Kossuth u. 12.

1953

150

4

Az egyedeknek vannak alcsoportjai
Az egyedek összessége egyed osztályt alkot. Az egyed osztályok az egyedek homogén készletéből állnak, de az
egyedek között lehetnek jelentős alcsoportok. Az épületek alkothatnak egy ilyen osztályt, és alcsoportjai
lehetnek a lakóépületek, kereskedelmi épületek, ipari épületek. Az alcsoportok fokozott ellenőrzési lehetőséget
adnak az egyedek fölött a rájuk vonatkozó szabályok vagy az attribútum terjedelmek definiálása által.
Közlekedési példával élve, ha egy egyed a burkolatlan utak alcsoportjába tartozik, nem folytatódhat
autópályaként.
Az egyedeknek vannak térbeli kapcsolataik
A térben minden egyednek van valamilyen kapcsolata a többi egyeddel, semmi sem létezik önmagában. A
topológia segítségével fejezhetjük ki explicit módon ezeket a kapcsolatokat. Ezen túlmenően lehetnek
kapcsolatok nem térbeli objektumokkal, mint például a háznak a tulajdonosával.
A leíró adatokat kontrollálhatjuk
A leíró adatok gyűjtése során felléphetnek hibák (elírások, téves bejegyzések). Az ilyen hibák csökkentése
céljából az egyedhez hozzárendelhetünk attribútum terjedelmet. Ez lehet egy szám intervallum vagy az érvényes
kifejezések listája (pl. a művelési ágak neve). Ezen túlmenően az egyedhez hozzárendelhetünk alapértelmezett
leíró adatot, amely automatikusan megjelenik az attribútum táblában, amikor az egyedet létrehozzuk. Az
egyedek minden alcsoportjához rendelhetünk atribútum terjedelmet és alapértelmezett leíró adatot.

Alapterület (nm)
150

Szobák száma
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A szobák száma csak 0, 1, 2, 3, 4 vagy 6 lehet.
Az alapterületnek 30 és 300 négyzetméter közé kell esnie.
Az egyedeket szabályozhatjuk
Az objektumok a valós világban szabályokat követnek, amikor a helyükre kerülnek vagy helyet változtatnak.
Ezeknek a szabályoknak a segítségével ellenőrizhetjük, hogyan kapcsolódnak a hálózat részei (pl. az eltérő
átmérőjű csövek csak szűkítővel csatlakozhatnak), vagy kontrollálhatjuk, hogy egy ingatlannak hány
tulajdonosa lehet.
Az egyedeknek lehet topológiája
Az egyedek nagy részének pontosan meghatározható szomszédsági kapcsolataik vannak, amelyet a topológia
segítségével ábrázolhatunk. A földrészleteknek átfedés és hézag nélkül kell csatlakozniuk. Ezt a kétdimenziós
geometriát nevezik síkbeli topológiának. A hálózat vonalainak és szerelvényeinek hézag nélkül kell
csatlakozniuk. Ezt az egydimenziós geometriát nevezzük hálózati geometriának.

Az egyedeknek összetett viselkedésük lehet
Az egyszerű (átlagos) viselkedésű egyedeknek van geometriai megfelelője, topológiai tulajdonságai,
kapcsolatai, attribútum terjedelme és meghatározott viselkedési szabályai.
Ha ennél bonyolultabb viselkedésű egyedekkel
továbbfejleszthetjük testre szabott egyeddé.

van

dolgunk,

az

egyszerű

viselkedésű

egyedet

4.2. 5.4.2. Példák az objektumok egymásra hatására
Bemutatunk néhány példát arra, hogy miért hasznos és mire ad lehetőséget az objektumorientált adatmodell.
Egyedek hozzáadása az adatbázishoz, és szerkesztésük
• Az egyedhez rendelt leíró adat beleesik egy előre definiált készletbe, és csak előírt értéket vehet fel. Jó példa
erre a földrészletek művelési ága. A művelési ágak számát és szabványos megnevezését jogszabály írja elő,
ezért nem lehetnek az adatbázisban erre vonatkozó eltérő megnevezések (pl. legelő helyett füves terület).
• Egy egyed a térben csak akkor helyezhető el, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Az italbolt nem lehet az előírt
távolságnál közelebb az iskolához, vagy egy út az autópályához csak felhajtón keresztül csatlakozhat.
• Bizonyos egyedeknek a természet által megszabott tulajdonságaik vannak. A víz mindig lefelé folyik.
• Az egyedek alakja gyakran szabályokat követ. Az épületek oldalai a legtöbb esetben derékszögben
találkoznak.
Az egyedek térbeli kapcsolatai
A világban minden egyed valamilyen kapcsolatban van a többi egyeddel. A térinformatika szempontjából ennek
a kapcsolatnak három formája van: a topológiai kapcsolat, a térbeli kapcsolat és az általános kapcsolat.
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Néhány példa ezek szemléltetésére:
• Ha egy vízvezeték-hálózatot szerkesztünk, a hálózat csöveinek találkozniuk kell, és a szerelvényeknek a
hálózaton kell lenniük. Ez teszi lehetővé, hogy végig követhessük a víz útját (a szoftver segítségével) a
hálózaton. Számos előre definiált topológiai szabály segíti a munkánkat, ha kapcsolódó hálózatot
szerkesztünk a térinformatikai szoftverben.
• Ha településszerkezeti térképet készítünk, fontos elkülöníteni, hogy mely épületek mely építési tömbbe vagy
szerkezeti terv szerinti övezetbe esnek. Lehetőségünk van megállapítani, hogy egy egyed a másiktól
valamilyen távolságban van, érinti azt, beleesik, illetve átfedi-e azt?
• Sok objektumkapcsolat nem jelenik meg a térképen, holott tudunk róla. Például a teleknek van tulajdonosa
(ez fontos tulajdonság), de a tulajdonos nem látható a térképen. A telket és a tulajdonost általános kapcsolat
köti össze.
Térképi megjelenítés
Az esetek egy részében szeretnénk eltérni a „korrekt” (a topológiából következő) térképi megjelenítéstől. Az
objektum-orientált szemlélet erre is lehetőséget ad. Lássunk erre néhány példát:
• Ha szintvonalakat rajzolunk a térképre, sokkal könnyebb a térképet olvasni, ha a szintvonalak magasságát a
szintvonalakat megszakítva írjuk fel, holott az adatbázisban a szintvonalak folyamatosak.
• Ha nagy méretarányú várostérképet rajzolunk, az akkor lesz szép, ha az útkereszteződésekben az utak sarkát
lekerekítjük, pedig a földmérési alaptérképen például nincs is valódi ív.
• Ha egy villanyoszlopról párhuzamosan különböző áramkörök futnak le (távolságuk gyakorlatilag nulla),
hasznos, ha a vezetékeket eltolással ábrázolhatjuk. Ugyanez vonatkozik a föld alatt egymás fölött húzódó
vezetékekre.
Interaktív elemzés
A térinformatikai térkép szinte hívogatja a felhasználót, hogy kiválasszon elemeket, lekérdezze
tulajdonságaikat, kapcsolataikat:
• rámutathatunk egy objektumra, és egy megjelenő űrlapon módosíthatjuk a tulajdonságait,
• egy elektromos vagy más hálózaton a hiba helyéről kiindulva kiválaszthatjuk a kapcsolódó
vezetékszakaszokat, szerelvényeket, az érintett fogyasztókat és a továbbiakban csak velük foglalkozhatunk.

4.3. 5.4.3. A geoadatbázis adatmodell előnyei
Az eddigi példák szemléltették, mennyire hasznos az objektumorientált szemlélet alkalmazása a valós világ
leírására. Az objektumorientált adatmodell segítségével az egyedeket a maguk természetességében ragadhatjuk
meg. Könnyebben kezelhetjük a sajátosságaikat, topológiai, térbeli és általános tulajdonságaikat. Definiálhatjuk
a többi egyedhez fűződő viszonyukat. A továbbiakban összefoglaljuk a geoadatbázis adatmodell fő előnyeit:
• A földrajzi adatok egységesített gyűjteménye. Minden, az adott munkához szükséges földrajzi adat egy
helyen, egy adatbázisban tárolható és kezelhető.
• Az adatbevitel és a szerkesztés sokkal precízebb. Kevesebb lesz a tévedés, mert beépített szabályok
gondoskodnak a topológiai és egyéb konzisztencia megőrzéséről. Sok felhasználónak már ez is elég ok a
geoadatbázis adatmodelljének használatára.
• A felhasználó sokkal kreatívabban definiálhatja egyedeit. A geoadatbázis adatmodell a felhasználói
modellhez közelítő egyedekkel dolgozik. Pontok, vonalak és zárt poligonok helyett a felhasználó
transzformátorokat, utakat és tavakat kreálhat.
• Az egyedeknek gazdagabb környezeti kapcsolatrendszere van. A topológiai leírás segítségével, a térbeli
megjelenítéssel és az általános kapcsolatok segítségével nem csak az egyed tulajdonságait ábrázolhatjuk,
hanem a környezetéhez való viszonyát is. Így meghatározhatjuk, mi történjen, ha az egyedet elmozdítjuk,
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megváltoztatjuk vagy töröljük. A környezeti kapcsolatrendszer segítségével megtalálhatjuk és vizsgálhatjuk a
kiválasztott egyedünkkel kapcsolatban lévő többi egyedet.
• Jobb térképet készíthetünk. Több ellenőrzésünk van az egyedek térképi megjelenítését illetően, és intelligens
térképrajzoló funkciókat használhatunk.
• Az egyedek megjelenítése a képernyőn dinamikussá válik. Az egyed a megjelenítéskor reagálni tud a
környezetében lévő egyedekre. Hozzá lehet rendelni az elemzési utasítást vagy az elemző eszközt az
egyedhez.
• Az egyedek alakja jobban követhető. A geoadatbázis adatmodell lehetővé teszi az egyedek alakjának a
valósághoz jobban közelítő ábrázolását. Az egyenes szakaszokon kívül rajzolhatunk köríveket, elliptikus
íveket vagy akár Bézier-görbéket is.
• Az egyedek sokaságának tárolása válik lehetővé. A geoadatbázis – alapelvéből következően – lehetővé teszi
nagyon sok egyed befogadását és tárolását szegmentálás vagy egyéb térbeli elkülönítés nélkül.
• Több felhasználó szerkesztheti a geoadatbázist egyidejűleg. A geoadatbázis adatmodell lehetővé teszi, hogy
több felhasználó szerkeszthesse egyidejűleg ugyan annak a földrajzi helynek az adatait, és kezelje a felmerülő
ellentmondásokat.
Természetesen a fenti előnyök egy része megvan a hagyományos adatmodellek esetén is, de ott van egy nagy
hátrány is: az említett előnyök csak külső programok megírásával aknázhatók ki. Az alapvető előny az
objektumorientált adatmodell esetében az, hogy keretet ad olyan intelligens objektumok definiálásához,
amelyek viselkedésükben és kapcsolataikban utánozni tudják a valós világ objektumait.
A geoadatbázis a földrajzi adatok négy formájának megjelenítését támogatja:
• vektoros adatok az egyedek ábrázolására
• raszter adatok a képek, raszteres tematikus adatok és felszínek ábrázolására
• TIN (Triangulated Irregular Network), vagyis szabálytalan háromszög hálózat a felszínek ábrázolására
• hely meghatározások (pl. postacím) és koordináták a földrajzi hely meghatározására
A geoadatbázis a felsorolt adattípusokat sztenderd (kereskedelmi) relációs adatbázis kezelőben tárolja (pédául
az ArcGis szoftver a Microsoft Access adatbázis kezelőt használja). Ez egyrészt azt jelenti, hogy a
térinformatikai adatok központilag kezelhetők informatikusok segítségével, másrészt a térinformatika
folyamatosan profitálhat az adatbázis-kezelés tudományának fejlődéséből.

5. 5.5. Adatgyűjtés
Adatmodellünket adatokkal kell feltöltenünk. Az adatgyűjtés megkezdése előtt fel kell mérnünk, hogy milyen
adatok állnak már rendelkezésünkre, melyek szerezhetők be kész formában, és melyeket kell magunknak
gyűjtenünk. Ebben a döntésben lehet segítségünkre az alábbi döntési diagram.
GIS felhasználásra alkalmas adat?
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9. ábra Az adatgyűjtés döntési diagramja

5.1. 5.5.1. Adatforrások
Ahogyan a fenti ábrából is kiderül, alapvetően készen kapható és általunk előállított adatokra támaszkodhatunk.
Nézzük meg, milyen módszerekkel juthatunk a térinformatikában felhasználható helyzeti és leíró adatokhoz.
Mielőtt folytatnánk, szögezzük le, hogy adataink elsődleges vagy másodlagos adatgyűjtésből származhatnak. Az
adatokat vagy közvetlenül szerezzük (ezt elsődleges adatgyűjtésnek is hívják), vagy valamilyen, már gyűjtött
adat felhasználásáról, további feldolgozásáról, átalakításáról van szó (másodlagos adatgyűjtés) [Detrekői Á.].
A közvetlen adatgyűjtésnek, bemérésnek a legrégibb módszere a terepi adatgyűjtés, a földi felmérés. Termékei
az analóg, manuálisan készült térképek, koordináta-állományok. Napjainkban a digitális felmérés gyakorlatilag
kiszorította az analóg térképeket, így a most készülő térképek szinte kivétel nélkül digitális térképek.
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10. ábra Földi felmérés digitális feldolgozása
(http://www.digikom.hu/szoftver/oktato/oktato.html#reszletpontok)
A geodéziában is jól alkalmazható, eredetileg katonai célú navigációs módszer, a GPS (a műholdakra alapozott
globális helymeghatározó rendszer), szintén ide tartozik.

11. ábra GPS vevő (http://www.otk.hu/cd02/5szek/ersekakos.htm)
Egyre inkább teret nyernek a térinformatikai adatbázisok helyszíni létrehozására, szerkesztésére szolgáló mobil
GIS eszközök.
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12. ábra Mobil GIS készülék
(http://www.esrihu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=217)
A fotogrammetriai és távérzékelési módszerek termékei a feldolgozott fényképek, ortofotók, származtatott
domborzatmodellek. További feldolgozás eredményei az osztályozott képek, illetve digitális térképek.

13. ábra Ortofotó és DDM kombinációja (http://www.geo.u-szeged.hu/~joe/rs/ruda_rekult.htm)
Az emberiség a digitális korszak megjelenéséig papírra rajzolta térképeit (analóg térképek). Hatalmas adat- és
tudásvagyon gyűlt össze ilyen formában. A térinformatikai adatbázisok talán legfontosabb forrása
(volumenében biztosan) az analóg térkép. Az analóg térképek digitális átalakítás (szkennelés), majd vektorizálás
útján kerülnek be a térinformatikai adatbázisba. A vektorizálásról egy későbbi fejezetben fogunk részletesen
szólni.

5.2. 5.5.2. A hagyományos – analóg – térképek fő típusai
Felmérési térképek: a cél a terep részletes és a valósághoz hű ábrázolása elsősorban a tulajdoni viszonyok
miatt, de műszaki célokra is használatos.
Tematikus térképek: a cél valamilyen természeti, gazdasági vagy társadalmi jelenség területi
elhelyezkedésének, megoszlásának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek ábrázolása,
Földrajzi térképek: vagy mindkét csoportra jellemző vagy teljesen egyedi ábrázolásmóddal bíró térképek (pl.
térképművek, atlaszok, domborművű térképek, falitérképek, turistatérképek, autótérképek, földgömbök stb.).
Nézzük meg, hogy e csoportosításból a felmérési térképek és a tematikus térképek hogyan bonthatók további
típusokra.
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A felmérési térképekhez elsősorban azok a térképek tartoznak, melyeket részletes, műszerekkel történő
geodéziai felmérés alapján készítettek, általában nagy méretarányban. Ezeket a térképeket alaptérképeknek
hívjuk, és három térképtípus tartozik ide:
1. Földmérési alaptérkép
Célja a földtulajdon nyilvántartása, a pontos birtok- és telekhatárok megjelölésével. Általában nagy
méretarányúak (1:1000, 1:2000 és 1:4000).
2. Topográfiai alaptérkép
Itt az alaptérkép méretaránya általában 1:10 000. Az alaptérképből további térképeket vezetnek le egészen 1:200
000 méretarányig. Magyarországról az új Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) keretében három
méretarányban írja elő a miniszteri rendelet topográfiai térképek készítését, mégpedig 1:10000, 1:25000,
1:100000. A topográfiai alaptérképek a földmérési alaptérképeknél kisebb méretarányú térképek, de ennek
ellenére a terep legpontosabb, legrészletesebb ábrázolását nyújtják. A topográfiai térképek a síkrajz mellett a
magassági viszonyokat is ábrázolják. Amíg az alaptérkép alak- és mérethelyes, addig a topográfiai térkép sok
alakzatának ábrázolásához egyezményes jeleket használ. Mindkét térkép jellemzője, hogy geodéziai, szögtartó,
kis hossztorzulású tényezőjű vetületeket alkalmaz.
3. Földrajzi térkép
Az EOTR létrehozása során a topográfiai térképek mellett új alaptérkép-rendszert is készítettek. Ezek
méretaránya kisebb, de még igen részletes ábrázolást tesznek lehetővé. Az alaptérképekből átszerkesztéssel
kisebb méretarányú levezetett térképeket is készítenek. Ebbe a csoportba tartoznak a földrajzi térképek is,
melyek nagy kiterjedésű területeket (országok, kontinensek és az egész Föld) ábrázolnak kis méretarányban. A
földfelszín nagyobb részét: megyét, országot ábrázoló térkép a földrajzi térkép. Itt földrajzi vetületeket
használnak szemben a topográfiai térképekkel. (Tágabb értelemben a földrajzi térkép fogalmán igen sokféle, a
földtudományokkal kapcsolatos tematikus térképet is értenek.)
Tematikus térkép végtelen sok változatban készíthető. Az ilyen térképek az ipar, mezőgazdaság, közlekedés
stb. területén az adatgyűjtés időszakára jellemző attribútum adatokat grafikonok, egyezményes jelek formájában
ábrázolják. Ezek közül csak néhány típust emelünk ki:
• litológiai (felszíni övezeteket ábrázoló) térképek
• rétegtani (sztratigráfiai) térképek
• tektonikai térképek
• geofizikai térképek
• geomorfológiai (a Föld felszínén található formákat és formacsoportokat ábrázoló) térképek
• éghajlati térképek
• talajtérképek
• gazdaságföldrajzi térképek
• környezetminősítő térképek

5.3. 5.5.3. Digitális térképek
A digitális térképek létrehozása viszonylag egyszerű térképező rendszerekkel is megvalósítható, ugyanakkor
már megfelelően strukturált eredményt szolgáltat. Más rendszerbe (pl. topológiai, tesszelációs,
objektumorientált) alakításuk a szoftverek konvertáló, szerkesztő moduljainak feladata. A magyar digitális
alaptérkép szabvány (DAT) is ezt az elvet követi.
A legfontosabb előnyök az analóg térképekhez képest (a teljesség igénye nélkül):
• a térképi adatbázis komplexitásának nincsen ábrázolási akadálya,
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• a térbeli adatbázis és annak megjelenítése külön válik, a képernyőn, illetve nyomtatón kirajzolt kép a térkép
egy nézete, amelynek tartalmát igényeink határozzák meg,
• a digitális térképnek a hagyományos értelemben nincsen méretaránya (mégsem tekinthetjük méretarányfüggetlennek, hiszen léteznek olyan nagyítási határok, amelyek túllépésének nincsen értelme),
• a változások vezetése könnyebben elvégezhető és azonnali szerkesztéssel megoldható,
• a térképi objektumokhoz leíró adatokat kapcsolhatunk,
• más digitális adatállományokhoz közvetve vagy közvetlenül felhasználható,
• a térképszerkesztési és számítási műveletek nagymértékben automatizálhatók, és komplex térképezési,
szerkesztési feladatok algoritmizálhatók.11
A digitális térképek előállítása alapvetően három csoportba sorolható:
• Földi felmérésből nyert adatok alapján. A digitális térképkészítés technológiája analóg társáét követi. A
pontok felrakásának a mérőállomásban tárolt és geodéziai számító programokkal feldolgozott pontok
beolvasása felel meg. A vonalzókkal, felrakókkal végzett szerkesztést itt a rajzszerkesztő megfelelő funkciói
helyettesítik. A digitális térképek az analóg térképekhez hasonlóan, általában csak a síkrajzot ábrázolják, a
magassági információkat, ha sor kerül rá, a pontok helyzeti adatai között tárolják. Az attribútum adatok és a
térképi elemek összekapcsolása már rendszerfüggő feladat.
• Fotogrammetriai kiértékelésből nyert adatok alapján. A térképek fotogrammetriai előállítása történhet
egy kép, egy ortofotó alapján síkrajzi kiértékeléssel vagy a sztereómodell vonalas kiértékelése alapján. Amíg
az ortofotó kiértékelésekor a létrejövő adathalmaz egy kétdimenziós vektorállomány, addig a sztereókiértékeléskor térbeli vektorokat mérünk és regisztrálunk, melyeket át kell számítani a térképezés vetületébe.
A vonalas kiértékelést támogató szoftverek két nagy csoportra oszthatók:
• Fotogrammetriai, távérzékelési, földmérési térképezést támogató célszoftverek (pl. ITR, ERDAS, DMS)
• Általános célú térképező rendszerek, melyekhez kiegészítő alkalmazásokat fejlesztettek ki az adott
térképezési folyamat támogatásához (pl. Microstation, AutoCad).
• Meglévő térképek digitalizálása alapján. Ezt az eljárást – a vektorizálást – egy későbbi fejezetben
tárgyaljuk.

5.4. 5.5.4. Leíró adatok
Az leíró (attribútum) adatokat négy nagy csoportra oszthatjuk: a természeti adatokra, műszaki létesítményekkel
kapcsolatos adatokra, gazdasági adatokra, társadalmi adatokra.12
A fenti csoportoktól függetlenül az adatok lehetnek leíró jellegűek (pl. a földrajzi nevek), abszolút számértékek
(pl. a csapadék mm-ben), relatív számértékek (pl. a munkanélküliség rátája), intervallum értékek (pl. jövedelem
sávok). Az abszolút számértékeket tovább bonthatjuk a szerint, hogy a skála induló értéke zérus-e vagy
valamilyen más szám.
Más jellegű csoportosításra ad lehetőséget annak a vizsgálata, hogy az adatok valódi, interpolált, agglomerált
vagy képzetes georeferenciával kerültek-e meghatározásra.
• Valódi georeferencia esetén mind a leíró adatot, mind a meghatározás helyét valamilyen helymeghatározási
módszerrel meghatároztuk.
• Az interpolált georeferenciára jó példa a címillesztés, a GIS szoftverek jól ismert művelete, mely az
útkereszteződések koordinátái alapján interpolálja a házszámmal megadott épület elhelyezkedését.
• Agglomerált georeferenciával rendelkeznek az országos, megyei vagy városi gazdasági vagy népességi
adatok. Ezek az adatok tehát egy területegységre összegzik az elemi adatokat.

11
12

Engler Péter – Végső Ferenc: Digitális adatgyűjtés, DLG jegyzet, 1998.
Engler Péter – Végső Ferenc: Digitális adatgyűjtés, DLG jegyzet, 1998.
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• Képzetes georeferenciáról akkor beszélünk, ha a kérdéses leíró adat egyáltalán nem vagy csak részben
kötődik a megadott földrajzi helyhez. Példaként említhetjük azokat a termelési statisztikákat, melyek nem a
termelés, hanem a cég bejegyzési helyét adják meg georeferenciaként.13
El szoktunk feledkezni az adatgyűjtés időpontjának feljegyzéséről. Sok adat esetében azonban ez fontos, így
akkor is rögzítsük, ha nem tervezzük a felhasználását a geoadatbázisban. Ne feledjük el, hogy a térinformatikai
adatbázisból levezetett információ - kevés kivétellel (pl. felszíni formák) - csak arra az időpontra igaz, amikor az
adat megszületett.

5.5. 5.5.5. A leíró adatok formái
A leíró adatok előfordulhatnak papíron vagy digitális formában. A papír alapúakat digitalizálni kell. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a papíron olvasható adatokat egy szoftver segítségével begépeljük egy szöveg
állományba (lista fájl), táblázatkezelőbe vagy adatbázis-kezelőbe. Az így digitalizált leíró adatok már
közvetlenül vagy közvetve bekerülhetnek a térinformatikai adatbázisba. A hibák csökkentése érdekében az
adatrögzítők előre kialakított párbeszéd ablakba gépelik be az adatokat. Így elkerülhetők a típushibák (szám
helyett szöveg) és a terjedelem hibák (néhány nullával több, vagy negatív EOV koordináta).
Felsoroljuk a leíró adatok leggyakoribb digitális megjelenési formáit:
• Szöveg állomány. A „mezőket” (oszlopokat) tizedes pont, vessző, tabulátor jel választja el, a „rekordokat”
soremelés.
• dBase állomány. Ezt a legtöbb térinformatikai rendszer tudja olvasni. A dBase nem támogatja a raszter
adattípust, a BLOB adattípust és a topológiát leíró adattípust.
• Microsoft Access. Az OLE DB típusú adatbázis kapcsolaton keresztül elérhető. Ez azt jelenti, hogy nincs
szükség az adatbázis beolvasására, hanem hozzákapcsolódva az SQL protokoll szerint leválogathatunk
adatokat és felhasználhatjuk saját céljainkra.
• Microsoft Excel. Ugyanaz vonatkozik rá, mint a Microsoft Access-re.
• Egyéb, OLE DB-n keresztül elérhető adatbázisok (Oracle, Ingres stb.).
• Geoadatbázis leíró táblája. A térinformatikai szoftver saját formátuma, natív felhasználás.
Meg kell említeni egy esetet, amikor az attribútumokból térbeli egyedek születnek. Az adatgyűjtés során
gyakori, hogy pontszerű egyedek koordinátáit lista formájában kapjuk:

14

Egy speciális szoftver funkció felismeri, hogy a második és a harmadik oszlop koordináta (mindegy mi a neve),
és a helyzeti adatokat felrakja egy rétegbe:

13
14

http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t38.htm#tip
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_tables_and_attribute_information
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14. ábra Térképezés lista alapján
(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_tables_and_attribute_infor
mation)

6. 5.6. Adat átalakítás
Az adatintegráció következő lépése az adat átalakítás. A fejezet elején található döntési diagramból sejthető,
hogy a meglévő vagy beszerzett adataink ritkán használhatók fel közvetlenül, átalakítás nélkül céljainkra.
Szükség lehet földrajzi adataink konvertálására, vektorizálására, transzformálására és vetületi átszámításokra.

6.1. 5.6.1. Konverzió
Konvertálásról ebben az értelemben akkor beszélünk, ha a meglévő adataink digitálisak ugyan, de az általunk
használt szoftver nem tudja értelmezni. A mai digitális világban talán a szövegszerkesztők állományai a
leginkább kompatibilisek egymással. Ahogy nő a valóság megközelítésének foka, úgy csökken a hordozhatóság.
A térinformatikai rendszereknél a modellezés szintjén is eltérések lehetnek. Már a rajzprogramok (CAD) sem
könnyen cserélnek egymással adatokat, a térinformatikai szoftvereknél még bonyolultabb a helyzet. A
konvertálás mechanizmusa első ránézésre egyszerű: az egyik formátum adattípusait (geometria és esetleg
attribútum) megfeleltetjük a másik formátum adattípusaival, és végrehajtjuk az átalakítást. A megfeleltetés
módja lehet egy mindenki által elfogadott köztes formátum. A CAD programok világában ilyen a DXF
(Drawing eXchange Format = rajz adatcsere) formátum. Ilyenkor a konverzió menete a következő CAD1 ->
DXF -> CAD2. A teljes körű, sikeres konvertálás ritka. A konvertálás során geometriai és attribútum
adatvesztés szokott fellépni. Itt attribútum alatt a konvertálandó egyed minőségi jellemzőit értjük (szín,
rétegnév, vonalvastagság, blokkba ágyazódás stb.). A geometriai adatok kevésbé sérülnek Az egyenes, a kör, a
szín stb. minden rajzprogramban ugyanaz. Az előfordul, hogy más a neve vagy a szerepe az adatbázisban. A
logikai adatok már sérülékenyebbek, előfordul, hogy nem is sikerül maradéktalanul megőrizni. Ilyen adat a
rétegkiosztás (ezt a legtöbbször a felhasználó maga alakíthatja ki), topológiai információ stb. A veszteségeket a
konverzió paraméterezésével mérsékelhetjük. A paraméterezés során megfeleltetjük egymásnak a két formátum
komponenseit. Gyakran kell intézkednünk arról is, mi legyen azokkal az elemekkel, amelyeknek a másik
rendszerben nincs megfelelőjük.
Formátumuk nem csak a szoftver állományoknak vannak, hanem a készen kapható digitális térbeli adatoknak is.
Ha ilyet vásárolunk, szintén tisztában kell lennünk az adatkészlet belső fogalmi rendszerével (Magyarországon
ilyen a DAT adatformátum). Minden térinformatikai szoftver megadja a támogatott formátumok listáját.

6.2. 5.6.2. A raszter-vektor konverzió
Mielőtt a részletekre rátérnénk, foglaljuk össze a raszter és a vektor világának lehetséges kombinációit.
A raszter-vektor átalakítások lehetséges eseteit a következő táblázat mutatja:

Hová →

Vektor

Raszter
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Honnan ↓
Vektor

Adatá–tvitel

Megjelenítés

Raszter

Vektorizálás

Képfeldolgozás

A megfelelő műveleteket az őket leggyakrabban használó eljárások neveivel azonosítottuk.
A vektor-vektor átalakítást legtöbbször adatátvitel során, a különböző adattárolási formátumokat használó
rendszerek között használjuk (ezt tárgyaltuk az előző fejezetben).
A raszter-raszter átalakítás igénye esetén képfeldolgozó programot használhatunk, de a legtöbb térképező,
kiértékelő programnak is része a különböző raszter formátumok egymásba alakítása.
A vektor-raszter átalakítás gyakorlatilag a vonalas elemek és a közöttük lévő területeknek a területektől függő
színű pixelekre bontását jelenti. Ez könnyen programozható, sokkal nehezebb kérdés a fordított művelet, a
raszter-vektor átalakítás.
Az adat átalakítás gyakran jelentkező formája a raszter-vektor konverzió. Említettük, hogy tömegesen fordul elő
papírtérképek, ortofotók vektorizálása.

15. ábra A raszter – vektor átalakítás lényege
(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Representing_features_in_a_raster_dataset)
A leíró adatokat is gyűjthetjük „vektorizálás” útján. A bevitt adatokat tárolhatjuk kép formájában is (amely a
helytárolást tekintve nagyon gazdaságtalan megoldás), de fel is dolgozhatjuk a szöveget. A szövegértésre,
felismerésre használt célprogramokra ugyanaz igaz, mint a vektorizálásra, ezt a technológiát optikai karakter
felismerésnek hívják (OCR, ICR, OCR = Optical Character Recognition, ICR = Intelligent Character
Recognition). A jó paraméterezés, a rendszer tanulási képességei az emberi beavatkozás mértékét elfogadhatóra
csökkentik.

16. ábra Az optikai karakter felismerés sémája (http://www.dataentryindia.com/image_scanning/ocr_icr.php)

6.3. 5.6.3. Vetületi átszámítás
Az adatintegráció során a különböző forrásból származó helyzeti adatokat egységes vetületi rendszerbe vagy
egységes koordináta rendszerbe kell átszámítani.
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19

A térképi adatok nagyon sokféle vetületben állnak rendelkezésre. A földrajzi vetületek a Föld egész felszínét
ábrázolják. A földrajzi vetületek között általában vetületi egyenletek segítségével történik az átszámítás.

17. ábra Átszámítás két vetület között
(http://www.kartografie.nl/geometrics/coordinate%20transformations/coordtrans.html)
Az átszámítás menete: egyik vetület koordinátái -> alapfelületi koordináták -> másik vetület koordinátái.
A vetületek között nem lehet vetületi egyenletekkel átszámítást végezni, ha nem egyezik meg az alapfelület. Ez
a helyzet Magyarországon a régi vetületek (Sztereografikus, Henger) és az EOV között. Ilyenkor a két vetület
közös pontjai alapján polinom segítségével történhet az átszámítás.

18. ábra Átszámítás közös pontok segítségével
(http://www.kartografie.nl/geometrics/coordinate%20transformations/coordtrans.html)
Előfordul, hogy az adatunk Földközéppontú (geocentrikus) koordináta rendszerben születik (WGS). Ilyen a GPS
elsődleges koordinátája. Ezt át kell számítani valamilyen vetületi rendszerbe.

19

http://www.kartografie.nl/geometrics/coordinate%20transformations/coordtrans.html
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19. ábra Áttérés geocentrikusról vetületi koordinátákra
(http://www.kartografie.nl/geometrics/coordinate%20transformations/coordtrans.html)
Az adatintegráció során szükség lehet áttérni az egyik sík koordináta rendszerről a másikra. A továbbiakban
ismertetjük a síktranszformációkat és jellegzetes térinformatikai felhasználásukat.

6.4. 5.6.4. Transzformációk
Hasonlósági (Helmert) transzformáció
A hasonlósági transzformáció során eltolást, elforgatást és méretarányváltást végzünk, a szögek változatlanul
maradnak. Ezt a transzformációt gyakran használjuk helyi koordináta rendszerben meghatározott pontok
egységes (pl. országos) rendszerbe való átszámításakor.

20. ábra Helyi és országos koordináta rendszer (http://eki.sze.hu/ejegyzet/ejegyzet/ottofi/8fejezet.htm)
A hasonlósági transzformáció paramétereinek meghatározása minimálisan két közös pontot (négy koordinátát)
igényel.
Affin transzformáció
Az affin transzformáció a hasonlósági transzformáción túl megengedi a két irányú méretarány változtatást. A
térinformatikában gyakran használjuk beszáradt papírtérképek digitalizálásakor, mert a régi térképek papírja
általában a koordináta rendszer két irányában eltérő méretváltozást mutat.
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21. ábra Papír térkép digitalizálása (http://www.jaketa.hu/software/didger/didger_reszl.html)
Projektív transzformáció
Ha centrális vetítésből származó geometriával állunk szemben, akkor a projektív transzformációval tudunk
áttérni a centrális koordináta rendszerről a vetületi koordináta rendszerre.

22. ábra A centrális vetítés elve (http://knol.google.com/k/e-g-8-thales-theorem#)
A térinformatikában például a légifényképek transzformálására használjuk a projektív transzformációt. Négy
pont meghatároz egy centrális kapcsolatot.

23. ábra Légifénykép (http://www.freshbrook.org/pages/aerial_photo)
Gumilepedő transzformáció (rubbersheeting)
A gumilepedő transzformáció – amint a neve is mutatja – a konform transzformációk után maradt torzulások
kiküszöbölésére szolgál. Ilyen torzulások (helyi hibák) vannak a domborzatot ábrázoló légifényképen projektív
26
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transzformációja után, a földi felmérés hibái miatt vagy a nagyon rossz állapotú (pl. foltszerűen elázott) régi
térképeken. A gumilepedő transzformáció során az eredeti felszín részei mozaikszerűen mozognak. A közös
pontok a helyükön maradnak. A közös pontok környezetében lévő elemek kevésbé, a távoliak jobban
elmozdulnak eredeti helyükről.

24. ábra A gumilepedő transzformáció hatása
(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_spatial_adjustment)

7. 5.7. Térinformatikai elemzés
A fejezetnek nem célja, hogy megtanuljunk bármely térbeli elemzés céljára algoritmusokat kitalálni és
megvalósítani, ez nem is a mi dolgunk. Sokkal inkább az a cél, hogy képet kapjunk a lehetséges elemzési
eljárásokról, ezek alapelveiről és hátteréről. Ez a tudás arra lehet jó, hogy az általunk kitalált, vagy készen kapott
adatbázist minél hatékonyabban tudjuk újabb információk előállítására használni. Amikor egy adott célra GIS-t
tervezünk, mintegy „visszafelé” indulunk el: egyrészt megvizsgáljuk, hogy a cél elérése érdekében milyen
adatokra van szükségünk, másrészt felmérjük, hogy a kiválasztott GIS rendszer elemzési lehetőségeivel választ
tudunk-e adni a felmerülő kérdésekre. Egy rosszul végigvitt elemzés a legjobb adatbázisból is hamis
következtetésekre vezethet. Tudnunk kell, hogy bár a térbeli elemzéseknek kialakult módszerei és elméleti
háttere van, a mai GIS rendszerek egyike sem tartalmazza az összes lehetséges elemzési módot. A térbeli
elemzés a GIS-ben úgy működik, mint a játékok között a Lego: az építőkockák mindenki számára adottak és
egyformák, a végeredmény azonban nagyban függ a játszó személy fantáziájától. A GIS elemző funkciói főleg
azáltal fejlődnek, hogy a felhasználók újabb és újabb ötleteit a fejlesztők folyamatosan beépítik rendszereikbe.
Sőt, a legjobb fejlesztők olyan felhasználókból lesznek, akik megtanulva egy adott GIS programozását, a valós
igényeknek megfelelő elemzési lehetőségeket képesek programozni. (Ez nem tévesztendő össze az un.
felhasználói felület kialakításával. Ez csak azt jelenti, hogy egy általános célú GIS rendszer funkcióit „elrejtjük”
olyan menürendszer mögé, amit jól definiált ismétlődő feladat végrehajtása miatt alakítottunk ki. A felhasználói
felület arra jó, hogy védje az adatbázist és lehetővé tegye a rendszer operátori szintű kezelését).

7.1. 5.7.1. Fogalomértelmezés
A bevezetőben két fogalmat használtunk, amelyek eltérő környezetben mást jelenthetnek: a fedvény és a térbeli
műveletek. Mivel ezek a fogalmak többször megjelennek a modulban, hasznos egy rövid meghatározást
megadni.
Fedvény: a GIS-ben adatok összefüggő halmaza, mely geometriai és leíró adatokat egyaránt tartalmazhat. A
számítógép képernyőjén mint „térkép” vagy mint az adatbázis geometriai részének virtuális képe jelenik meg.
Elnevezése változó: hívják „képnek”, „térképnek”, „fedvény”nek” stb. a GIS rendszer terminológiájától
függően.
Térbeli műveletek: olyan elemzési eljárások, amelyeket egy időben egy vagy több fedvényen hajtunk végre.
Egyszerű térbeli művelet: egy időben egy fedvényen végrehajtott művelet.
Összetett térbeli művelet: egy időben több mint egy fedvényen végrehajtott művelet.

7.2. 5.7.2. A térbeli műveletek érzékeltetése
Tegyük fel, hogy ki kell választanunk egy kempingezésre alkalmas területet adott szempontrendszer alapján. A
továbbiakban a megoldás konkrét lépéseit foglaljuk össze:
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1. A feladat megoldásához szükséges adatok összegyűjtése. Az adott esetben ez a következőkből áll(hat):
talajtérkép, az utakat ábrázoló térkép, a vízfolyásokat ábrázoló térkép és a tulajdonjogokat tükröző térkép.
2. A fenti témák digitálissá tétele digitalizálással vagy meglévő digitális adatok konvertálásával. Ez a művelet
már négy fedvényt fog eredményezni az adatbázisunkban annak ellenére, hogy többségük egy térképről,
illetve adatbázisból származhat (pl. földmérési alaptérkép és ingatlan-nyilvántartási adatok). Legyen a
fedvények neve: „talaj” (poligon típusú), „vizek” (vonal típusú), „utak” (vonal típusú), „tulajdon” (poligon
típusú).

talaj

utak

vizek

tulajdon
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1. A megfogalmazott cél értelmében válasszuk ki azokat a területeket, amelyek a város tulajdonában vannak.
Ezzel a „tulajdon” fedvény poligonjait két csoportba soroltuk: az egyikbe a város tulajdona került, a másikba
az összes többi. A válogatás eredménye egy új fedvény, a neve: „tulajdon1”.

tulajdon1
1. A következő lépésben a „talaj” fedvényből ki kell választani a kötött, mezőgazdaságilag nem művelt
területeket. A 3. pontban vázolt módon előáll a „talaj1” fedvény, amely már csak az adott szempontból szóba
jöhető poligonokat tartalmazza.

talaj1
1. Ezután fedésbe kell hozni a „tulajdon1” és „talaj1” fedvényeket. A további elemzéshez ki kell választani
azokat a poligonokat, amelyek egyidejűleg füvesek és a város tulajdonában is vannak. A művelet eredménye
egy poligon típusú fedvény: „várositalaj”.

városi talaj
1. A célkitűzés értelmében csak a főúttól maximum két kilométerre lévő területek jöhetnek szóba. A további
elemzéshez tehát az utat „ki kell terjeszteni”, azaz meg kell rajzolni azt a sávot, amelynek minden pontja az
út tengelyétől 2 km-nél közelebb van. Erre a GIS-ekben a BUFFER (sávképzés) művelet szolgál, amelynek
eredménye a fenti követelményt kielégítő poligon. Ez is új fedvényt eredményez, neve: „útbuff”.
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útbuff
1. A fentihez hasonló módon az élővizek körül meg kell rajzolni azt a sávot, amely 20 méter széles. Az új
fedvény poligon típusú, neve: „vízbuff”.

vízbuff
1. Ha az „útbuff” fedvényből kitöröljük a „vízbuff” fedvény által lefedett részt, egy olyan alakzatot kapunk,
amelyen belül bármely pont nincs messzebb az úttól, mint két kilométer, és nincs közelebb egyik
vízfolyáshoz sem, mint 20 méter. Az új poligon típusú fedvény neve: „közeltávol”.

közeltávol
1. Most már a „várositalaj” és a „közeltávol” fedvények összevetítésével meg lehet állapítani, hogy melyek
azok a városi tulajdonú kötött talajú területek, amelyek az adott zónán belül fekszenek. Az eredmény egy
poligonokat tartalmazó fedvény lesz, a neve: „lehetséges”.

lehetséges
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1. Az utolsó szempont alapján ki kell válogatni azokat a „lehetséges” foltokat, amelyek területe nagyobb, mint
két hektár. A feladat több módon is megoldható: a topologikus rendszer nyilvántartja a leíró adatok között a
területet, és ez alapján egy SELECT utasítással kiválaszthatjuk a megfelelőket; vagy a képernyőn megmérjük
a foltok területét. Ez már nem feltétlenül eredményez új fedvényt, hanem mondjuk más színnel satírozzuk be
a megfelelő foltokat.

az eredmény
1. Az eredményt térképi formába öntjük (méretarány, keret, megírások, őrkereszt stb.), és mellékeljük hozzá a
kiválasztott területek listáját a helyrajzi számokkal, területtel, tulajdonos nevével, címével, művelési ággal
stb. együtt annak a bizottságnak, amelyik végül a rostán fennmaradt területek közül választani fog.
A jobb áttekinthetőség végett alábbiakban folyamatábrán foglaljuk össze az elemzés lépéseit:
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A földrajzi analízis lépéseit az alábbiakban lehetne összefoglalni:
• az elemzés céljainak és feltételeinek megállapítása
• az adatok előkészítése a térbeli elemzéshez
• az térbeli elemzés végrehajtása
• a leíró adatok előkészítése a táblázatos (lista) elemzéshez
• a leíró adatok elemzésének végrehajtása
• az eredmények értékelése és megjelenítése
• szükség esetén az elemzés finomítása új adatok vagy szempontok bevonásával
Az eddig ismertetett eljárás viszonylag egyszerűnek látszik, fel kell vetni azonban néhány kérdést:
• Az út két kilométeres körzetének kijelölése valóban sávképzés? Mi a teendő, ha az utat nem egy vonallal,
hanem poligonként ábrázoltuk?
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• Mit kell tenni, ha a bizottság újabb szempontokat bevonását írja elő?
• Mi van, ha az egyes térképi alapadatok eltérő vetületben vannak?
• Hogyan lehet kiküszöbölni a térképek geometriai problémáit (pl. beszáradás)?
• Milyen gondot okozhat, ha az egyik fedvény tartalmilag és pontosságilag eltér a többitől? Integrálhatok-e
eltérő térképműből származó adatokat (pl. 1:4 000-es külterületi és 1:10 000-es topográfiai térkép)? Ha ezt
teszem, az hogyan hat a végeredményre?
• Mi a teendő, ha úgy látszik, hogy egy elemzési feladat megoldására több funkció is alkalmas a GIS
rendszerben; illetve az adott elemzéshez nem találunk kapásból parancsot? Változtat-e az eredményen, és
mennyiben, ha a megoldást más úton közelítem meg?
Ezek a kérdések persze nem olyan bonyolultak, mint amilyeneknek elsőre látszanak. Sok kérdésre megkapjuk a
választ a többi modulban, sok kérdésre ennek a modulnak a hátralévő részében.
A következő fejezetben olyan műveleteket ismertetünk, amelyeket egy fedvényen hajtunk végre.

7.3. 5.7.3. Egyszerű térbeli műveletek
7.3.1. 5.7.3.1. Bevezetés
Az olyan műveleteket, amelyeket egy fedvényen belül hajtunk végre, egyszerű térbeli műveleteknek nevezünk.
Sok GIS felhasználónak egy időben csak egy fedvényre (témára) van szüksége.
Képzelje el, hogy Ön egy központi tűzoltóállomás diszpécsere, akinek rendelkezésére áll a körzetéről egy GIS
rendszer a bevetések szervezéséhez. A feladat az, hogy egy telefonbejelentés alapján meghatározza a tűz helyét
és a bevetésre alkalmas egységeket minél hamarabb a helyszínre küldje.
Az első feladat a bejelentés alapján a tűz helyének megállapítása és a környék kinagyítása a képernyőn. A hely
megtalálásának módja attól függ, hogy a bejelentő milyen adatokat tud közölni. Ha a lakásból telefonál, a
keresés történhet a postacím alapján. Ha utcáról telefonál, akkor el tudja mondani a kereszteződések neveit. Ha
külterületen tartózkodik, akkor lehet, hogy meg tudja adni egy jellegzetes ponttól (templom) a távolságát.
Ilyenkor a mérés és a sávképzés parancsokat használhatjuk. Miután behatároltuk a helyszínt, meg kell keresni a
legközelebb eső tűzoltóállomásokat és a legrövidebb úton a helyszínre kell küldeni őket. Erről az alegységeknek
egy rövid leírást kell adni (hol van a tűz, mi ég? stb.).
Foglaljuk össze, a feladat megoldása során milyen térbeli műveleteket használtunk:
• keresés egy szempont szerint
• nagyítás a fedvényen
• távolságszámítás
• sávképzés
• legrövidebb út megtalálása

7.3.2. 5.7.3.2. Távolság, terület és kerület mérése
A címben jelzett fogalmak nem tűnnek ismeretlennek a számunkra. Hogy mégis foglalkozunk vele, annak az az
oka, hogy a mennyiségek mérési módja és a kapott eredmény eltérő a vektoros és a raszteres GIS esetében. A
vektoros GIS-ekben a távolságot a két megmutatott pont koordinátái alapján a Pitagorasz-tétel segítségével
számítja ki a program. A kerület számítása nem más, mint az egyenes szakaszok hosszának összeadása. A
területszámítás a jól ismert trapezoidokra bontás alapján működik. A távolságok számítása sok esetben
alkalomszerűen történik (a képernyő két tetszőleges pontja között), de pl. a topologikus vektoros GIS már a
topológia felépítése után kiszámítja és tárolja a hosszakat, területeket, kerületeket az egyedtípustól függően.
Ennek az az előnye, hogy a geometria megváltoztatása (földrészlet megosztása) azonnal tükröződik a
területekben és a kerületekben, másrészt az így tárolt leíró adatokat mint adatbázis-elemeket keresésre is
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használhatjuk (melyek a 2000 négyzetméternél kisebb telkek a faluban?). Ha elosztjuk a lakosok számát a
lakótelkek összterületével, megkapjuk a népsűrűséget, stb.
Nézzük meg, mi a helyzet raszteres GIS használata estén!
Próbáljuk meg az alábbi ábrán jelzett A és B pontok közötti távolságot meghatározni!

B

A
Nem is olyan egyszerű. Nincs olyan egyértelmű megoldás, mint a vektoros rendszerben a Pitagorasz-tétel.
Éppen ezért előfordulhat, hogy ugyanazon két pont között más lesz a távolság attól függően, hogy az általunk
használt GIS rendszer milyen szabályt követ. Van olyan rendszer, amelyik a raszterpontok közepét köti össze, és
ebből számít távolságot. Van olyan, amelyik a raszterpontok oldalait követve jut el egyik pontból a másikba (ez
a „Manhattan-távolság”, amit New York belvárosának alakjáról neveztek el). Belátható, hogy a fenti ábrán a két
módszerrel eltérő értéket kapunk.
A kerületszámítás a raszter GIS-ben következetes: körbejárjuk a kérdéses poligont, megszámoljuk, hogy hány
pixelt érintettünk, és ezt megszorozzuk egy pixel oldalának hosszával. Hasonlóan egyszerű a területszámítás is:
a területet alkotó pixelek összegét megszorozzuk egy pixel területével. A távolság, a kerület és a terület
számítását befolyásolja a raszterpont mérete. Könnyű elképzelni, hogy egy kis pixelekből álló raszter sokkal
precízebben tud ábrázolni egy átlós egyenest, mint egy nagy pixelekből álló. Mivel maga a raszteres ábrázolás is
közelítés, a hossz számítása is inkább becslés. Gondoljunk vissza például az előző fejezetben megismert 50%-os
szabályra.

7.3.3. 5.7.3.3. Keresések
A leggyakrabban alkalmazott GIS funkciók. A kiindulási helyzet általában egy képernyőtérkép, amely alapján a
térképi elemhez tartozó leíró adat(ok)hoz szeretnénk hozzájutni.
Az alábbi fő módszerek használatosak:
1. Az egérrel vagy kurzorral egy egyedre mutatva, megjelenik a hozzá kapcsolódó leíró adat.
2. Az egérrel vagy a kurzorral több egyedre mutatva megjelenik mindegyiknek a leíró adata.
3. A megfelelő parancs alkalmazásával kiemeljük a monitoron (plotteren) az azonos tulajdonságú egyedeket.
4. Az egérrel vagy a kurzorral a képernyőn „bekerítjük” a minket érdeklő egyedeket, amelyeknek azután
megjelenik a leíró adata. A kiválasztó ablak lehet kör, téglalap, sokszög stb.
5. A grafikus kurzor és az adatbázis-kezelő egyidejű használatával összetett keresést végzünk: megkeressük a
város tulajdonában álló, két hektárnál nagyobb területeket.
Ez csak egy válogatás, ezen kívül számos keresési eljárás ismeretes. Általában kétféle alapvető keresés van:
1. leíró adat alapján – „mi ez?...”
2. térbeli helyzet alapján – „hol van?...”
Dangermond (1983, p. 41) szerint öt keresési típus van: keresés a képernyőn, ablakolás, keresés ablakkal, több
fedvényben való keresés és leíró adatok visszakeresése logikai feltételek alapján. Az első három nem igényli a
leíró adatokat, de nagyon hasznos az adatbázis későbbi elemzéséhez a minket érdeklő szelet kiválasztásánál. Ha
leíró adatokat is ki akarunk nyerni az adatbázisból, az utolsó két módszernek van jelentősége. A logikai
feltételek segítségével – amelyet Boole-algebraként ismerünk – összetett kereséseket hajthatunk végre. A logikai
feltételek: AND (ÉS), OR (VAGY), NOT (NEM) és XOR (VAGY-VAGY)
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3.1 ábra A logikai feltételek szemléltetése
A logikai feltételeken alapuló kereséseket nem csak egy fedvényen belül, hanem fedvények között is
alkalmazhatjuk. A logikai műveletek a GIS adatmodell egyedein (pont, vonal, poligon) is végrehajthatók
(képzeljünk a körök helyére poligonokat), ezért erre később még részletesen visszatérünk.

7.3.4. 5.7.3.4. Keresés a raszteres GIS-ben
Az előző fejezetben feltettük a keresések két alapvető kérdését:
1. leíró adat alapján – „mi ez?...”
2. térbeli helyzet alapján – „hol van?...”
A raszteres rendszerben ezek a kérdések így néznek ki:
1. Mi a kiválasztott pixel tartalma?
2. Melyik pixel rendelkezik a keresett tulajdonságokkal?
A válasz módja függ attól, hogyan kódoltuk a raszteres adatainkat (kódolatlan, futáshossz, Morton, Peano,
négyesfa stb.). Az első lépés ugyanis az, hogy a tömörített állományt vissza kell fejteni, vagyis megmondani,
hogy a kérdéses raszter elem hol van a földrajzi valóságban.
1. Mi a kiválasztott pixel tartalma ?
A válasz a következő lépések alapján adható meg:
• válasszuk ki a kérdéses képpontot az egér vagy az y,x koordináták megadásával,
• a tömörítési eljárás algoritmusát használva keressük meg a pixelhez tartozó értéket a raszter adatbázisban,
• olvassuk ki ezt az értéket, és jelenítsük meg a monitoron, egy állományban vagy egy rajzon.
1. Melyik pixel rendelkezik a keresett tulajdonságokkal?
Ennek megállapításához egy tömörítetlen raszter állomány esetében soronként és oszloponként meg kell
vizsgálni minden pixelt értékét és megjeleníteni azokat, amelyek eleget tesznek a keresési feltétel(ek)nek. A
tömörített állományok esetében természetesen itt is közbejön az a művelet, amikor a tömörítési eljárás
algoritmusa alapján járjuk végig a képpontokat (pl. a négyesfa leveleit).
Eddig a keresési funkciókat tekintettük át, amelyek a tapasztalatok szerint a legtöbbet használt funkciók még
akkor is, ha a GIS amely előtt a felhasználó ül, sokkal fejlettebb keresési eljárásokra is képes lenne. Vannak
azonban olyan összetett problémák (lásd a jelen fejezet elejét), amikor csak más eljárásokkal jutunk eredményre.
Az egyszerű térbeli műveletek egyik nagy családja az, amikor egy egyed környezetét akarjuk vizsgálni.
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Szomszédsági vizsgálatok
Az eddigiekben alkalmazott keresések nem hoztak létre új információt, csak a meglévőeket adták vissza, esetleg
válogatás után. Az egyik fő egyfedvényes művelet, amelyik új információt hoz létre, és maga is térbeli egyed a
zónaképzés vagy idegen szóból a bufferelés. A létrehozás maga egyszerű: a kiválasztott egyed körül létrehozott
alakzat a zóna vagy buffer. Az alábbiakban szemléltetünk néhány zónatípust:

11. terület – küső többszörös
zóna
12. terület – belső állandó szélességű
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zóna
13. terület – belső változó szélességű
zóna
14. terület – belső többszörös zóna
Bár mindegyik GIS tud zónákat képezni, általában egyik sem képes valamennyi variációra. Ahelyett hogy
elméleti kérdésekbe merülnénk, felsorolunk néhány példát a zónák alkalmazására:
• szeméttelep elhelyezésénél a védőzónák helyének kijelölése
• az út mellett a váltózó intenzitású zajok sávjainak kijelölése
• nyomvonalas létesítmény kisajátításakor az igénybe vett terület határának kijelölése és a kisajátítandó terület
kiszámítása
• fák lombja által takart területek kiszámítása stb.
Bármilyen egyszerű a zónaképzés elve, a számítástechnikai kezelése nem az. Alapvetően a vektoros és a
raszteres rendszerben is az egyedtől való euklidészi távolság alapján számítják a zóna vonalát. A raszteres
rendszerben azonban láttuk, hogy egy pontról el kell dönteni, hogy az adott pixelhez tartozik-e vagy sem. Vajon
célravezető az 50%-os szabály, vagy a dominancia elve? Vagy valamennyi érintett pixelt vegyünk bele a
zónába? A gyakorlatban általában a Manhattan-távolságot alkalmazzák. A vektoros rendszerben egyszerű a
zónaképzés, viszont probléma adódhat az összetett alakzatok körüli zónák képzésénél:

a közös részt el kell távolítani !
A zónaképzés mint művelet egyszerű, ha megmondják, hogy mekkora távolságban kell a zónát kialakítani. Itt is
– és látni fogjuk, hogy később is – abból adódik a probléma, a mindennapi életben a kérdések indirekt módon
vetődnek fel:
• van-e másik üzlet a kiválasztott hely KÖZELÉBEN?
• a kiválasztott terület KÖZEL van az autópályához?
• a kiválasztott ponttól RÖVID TÁVOLSÁGBAN található-e buszmegálló?
• a kérdéses terület TÁVOL van-e a folyótól?
Az ilyen esetekben a GIS-t használó személy feladata, hogy a köznapi fogalmakat tisztázza és lefordítsa olyan
GIS parancsokra, amelyek eredménye a feltett kérdésre helyes választ ad.
Szomszédsági és osztályozó műveletek a raszteres GIS-ben
A raszteres rendszerekben a zónaképzésen kívül nagy szerepük van a szomszédsági műveleteknek. Ezen
műveletek nagy részét a távérzékelt adatok feldolgozása során fejlesztették ki. A szomszédsági művelet lényege
az, hogy egy pixel értékét megváltoztatjuk a szomszédságában található pixelek értékei alapján. A művelet
eredménye attól függ, hogy a szomszédok közül hányat és milyen elvek alapján veszünk figyelembe. Ezt az
eljárást általában szűrésnek nevezik.
Az osztályozás lehet a felhasználó által felügyelt vagy felügyelet nélküli. A felügyelt osztályozás esetében a
felhasználó maga állapítja meg az új osztályokat, ezzel kézben tartva a képpontok átsorolását. A felügyelet
nélküli osztályozás esetében egy algoritmust használunk, amely a kérdéses pixel értékét az összes többivel
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összehasonlítja, így az új osztályok kialakulását nem lehet befolyásolni. Az alábbi ábrán egy felügyelt
osztályozás menete látható:

A fenti ábra „a” részén a pixelekhez rendelt értékek a következőket jelentik:
1. – ipari terület
2. – lakott terület
3. – szántó
4. – erdő
5. – víz
Az új osztályok a következők lesznek:
1. – városi terület
2. – mezőgazdasági terület,
ahol az új 1-es osztály tartalmazza a régi 1. és 2. osztályt, az új 2-es osztály magába foglalja a régi 3., 4. és 5.
osztályt. Az új adatbázis ez alapján már a városi és vidéki terület elkülönülését fogja ábrázolni. Mint látjuk, az
osztályozás eredménye független a szomszéd értékétől.
A szűrés – amely a szomszédoktól függően megváltoztatja a pixel értékét – egy típusa a felügyelet nélküli
osztályozásnak. A szűrőt a kérdéses pixelt körülvevő pixelek alkotják. A szűrő méretét és típusát a felhasználó
szabja meg. Ha egy pixel értékét megváltoztattuk a szűrővel, akkor a szűrőt odébb visszük egy képpontnyival,
és a következő pixelnek is új értéket számítunk. Az alábbi ábrán néhány szűrőtípust mutatunk be. A szűrés
eredményét mindig ugyanabból a raszter adatbázisból vezettük le:

27. ábra Minimum szűrő (a bal oldali 2-es körül ez a legalacsonyabb szám)
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28. ábra Maximum szűrő (nem kell magyarázni)

29. ábra Átlagszűrő (a bal oldali 2-es körüli számok átlaga)
Az utolsó előtti szűrőt pl. élkiemelésre, kontrasztfokozásra is használják, az utolsó pedig kontrasztkiegyenlítésre
alkalmas.

7.3.5. 5.7.3.5. Néhány megfontolás az egyszerű térbeli műveletekkel
kapcsolatban
Az eddig leírt műveletek a GIS-ben a leggyakrabban használt műveletek közé tartoznak. Ráadásul igen sok
esetben nem is képzett felhasználók hajtanak végre térbeli kereséseket. Ennek illusztrálására a következő
oldalakon mellékeljük az American Express hitelkártya rendszer Interneten hozzáférhető, tehát bárki által
használható kereskedelmi GIS rendszerének működését szemléltető lapokat. A rendszer feladata, hogy egy a
felhasználó által megadott hely környezetében lévő pénzkiadó automatákról térképi és írásos tájékoztatót adjon.
Az adatlap kitöltése után a rendszer kirajzolja a környék automatáit, majd kérésre kirajzolja a kiválasztott
automata környékét nagyobb méretarányban.

A rendszer tervezőjének ilyen esetekben néhány problémát figyelembe kell venni:
1. Adatelérés: az adatelérés sebessége kritikus lehet riasztórendszereknél, vagy olyan felhasználók esetében,
akiknek nem érdekes a rendszer belső működése, csak választ akar minél hamarabb (turista információs
rendszer).
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2. Elővigyázatosság: mit csinál a GIS program lekérdezéskor az adatokkal? Mint láttuk bizonyos mennyiségek
számítása nem problémamentes a különböző GIS-ekben. A nem szakember felhasználók számára illik
tájékoztatást adni arról, hogy a keresés eredménye milyen megszorításokkal értelmezhető.
3. Az eredmények értelmezése: hogyan sikerült a természetes nyelven megfogalmazott problémát GIS
funkciókra lefordítani? Mint korábban láttuk, sok távolságra, relatív helyzetre vonatkozó kérdést meg lehet
válaszolni a sávképzés műveletének ügyes alkalmazásával. Sok GIS-nek igen korlátozott képességei vannak
a logikai feltételekkel való keresés alkalmazására. Általában is elmondható, hogy ma még nincs
szabványosan definiált Földrajzi Kereső Nyelv, amelyikkel minden kérdést sztenderd parancsokká lehetne
transzformálni.

8. 5.8. Összetett térbeli műveletek
8.1. 5.8.1. Bevezetés
Az összetett térbeli műveletek a GIS-ben a következőket jelentik:
• két vagy több fedvény közötti művelet
• az objektumorientált GIS-ben két vagy több objektum közötti művelet
• egy GIS fedvény és egy külső adatbázis között végzett művelet
A GIS-nek talán a legnagyobb erőssége a különböző fedvények közötti műveletek lehetősége. A fedvények
közötti műveletek során azonban ügyelni kell arra, hogy nehogy a körtét az almával hozzuk fedésbe. Miben
térhet el két ugyanazt a területet ábrázoló fedvény?
• Adatminőségben és helyzeti pontosságban – a már digitális állományokról nem mindig lehet tudni, hogy
milyen adatgyűjtési eljárás alapján készültek, milyen pontossági előírások betartásával. Amennyiben a
pontossági eltérések ismertek, a legtöbb GIS tartalmaz parancsokat a javítások végrehajtására (beszáradás
kiküszöbölése stb.)
• A generalizálás fokában – már utaltunk rá, hogy eltérő térképműből származó fedvényeket csak nagyon
megfontoltan lehet együtt elemezni.
• A vetületi rendszerben – csak azonos vetületben lévő térbeli adatok geometriai kombinálása megengedett.
• Adatszerkezetben – az esetek többségében nincs más lehetőségünk, mint azonos adatszerkezetű (raszterest a
raszteressel, vektorost a vektorossal) fedvényeket összevetni. Vannak kivételek, az újabb GIS-ek lehetőséget
adnak a raszter-vektor együttes elemzésére.
• Koordináta-rendszerben.

8.2. 5.8.2. Átlapolás
8.2.1. 5.8.2.1. Az átlapolás jelentősége
Ha visszatérünk a fejezet elején levezetett példához, láthatjuk, hogy az átlapolás alapvető művelet. Az átlapolás
egyike azon funkcióknak, amely megkülönbözteti a GIS-eket a CAD rendszerektől.
A zónaképzés műveletét is gyakran követi egy átlapolás. A zóna ugyanis a pontot és a vonalat kiterjeszti a
síkban poligonná, amit fedésbe lehet hozni másik poligon típusú fedvénnyel.

8.2.2. 5.8.2.2. Módszerek az átlapolásra
Az átlapolásra alkalmazott módszer függ az alkalmazott adatbázis típusától. A vektor GIS-ben az átlapolás a
legidőigényesebb és legszámításigényesebb feladat. A raszter GIS-ben relatíve egyszerűbb, hatékonyabb és
gyorsabb. Nézzük meg közelebbről a különböző eljárásokat, és hogy mi történik két fedvény átlapolásakor!

8.2.3. 5.8.2.3. Átlapolás raszterben
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A raszter átlapolása nagyon egyszerű. A bemenő fedvények pixeleinek értékéből képezzük az eredmény
fedvény pixeleinek értékét. Az alábbiakban leírunk néhány lehetőséget:
Ha a bemenő pixelértékek a és b, az eredmény legyen c.
1. c=a+b
2. c=a*b
3. c=a-b
4. c=a/b
5. ha a>b akkor c=a – azaz az eredményt valamilyen reláció szabja meg
6. ha b>10 akkor a=b egyébként a=a – azaz az eredményt valamilyen logikai feltétel szabja meg
7. az eredmény pixel értéke lehet egyedi kombinációja is a bemenő pixelekének
8. az eredményt meghatározhatja valamilyen függvény is (súly, korreláció stb.)
Bármilyen egyszerű is a fedvényeket kombinálni, mindig meg kell gondolni, hogy mi a valódi értelme a
kombinációnak.
Raszter átlapolási problémák
Csak hasonló jelentésű pixelértékeken lehet átkódolás nélkül műveleteket végezni. Betűket számokkal
összeszorozni nemigen lehet. Hasonlóképpen ügyelni kell a kódok mögötti tartalomra. A lejtőkategóriát ne
osszuk el a lakosság számával.
Nézzük meg, hogy milyen kódtípusok vannak:
• Név típus – jelentés nélküli kód, csak a megkülönböztetésre szolgál, mint pl. a telefonszám vagy a talajtípus
száma.
• Sorrend típus – kifejezi az egyed helyét valamely skálán, de nem fejezi ki az egyedek közötti távolságot ezen
a skálán. Ha a városokat lakosság szerint rangsoroljuk, akkor tudjuk, hogy a másodiknak kevesebb lakosa
van, mint az elsőnek, de nem tudjuk, mennyivel.
• Intervallum típus – egyenlő osztásközű mérőszám, mint pl. a hőmérséklet adat. Nem fejezi ki az egyed
arányait a skálán. Nem mondhatjuk, hogy a 20 fok kétszer olyan meleg, mint a 10.
• Arány – ez nem csak az egyedek közötti intervallumot, hanem a sorrendet is kifejezi. Ez a mutató már
megmondja, hogy a második helyezett város mennyivel kisebb lélekszámú, mint az első.
Unwin (1981) az alábbiakban foglalta össze az egyes típusokkal végezhető műveleteket:

Típus

Művelet

név

megszámlálás, hasonlóság felismerése

sorrend

sorrend megállapítása

intervallum

összeadás, kivonás, különbség,
egyenlőség

arány

összeadás, kivonás, osztás
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Vigyázni kell az átlapolással, ha a két fedvényen eltérő a pixelek mérete. Ilyenkor a nagyobb pixelmérettel bíró
fedvényből olyan információt nyerhetünk amely „pontosabb”, mint az adatgyűjtési pontosság. Egy 50x50 m-es
felbontású műholdképet nem lehet fedésbe hozni egy 10x10 m-es felbontású raszter állománnyal.

8.2.4. 5.8.2.4. Vektor átlapolási műveletek
Mielőtt két vektoros fedvényt átlapolunk, meg kell győződnünk róla, hogy mindkettő topológiailag korrekt.
Csak így lesz az eredmény fedvényünk is topológiailag helyes. A következő ábrán szemléltetjük két poligon
fedvény átlapolását.

Amint látjuk, nem csak új geometriai szituáció állt elő, hanem a leíró adatok új kombinációja is.
A továbbiakban a vektoros átlapolások három típusát ismertetjük:
• pont a poligonban – az a művelet, amikor pl. az ország településeit szétválogatjuk megyénként
• vonal a poligonban – az a művelet, amikor pl. az ország úthálózatát szétválogatjuk megyénként
• poligon a poligonban – amikor meg akarjuk tudni, hogy melyik földrészletbe mennyi esik az egyes
talajtípusokból.

A vektoros átlapoláskor is adódnak problémák. A leggyakoribb probléma az ún. „forgács” poligonok
keletkezése. Gondoljunk arra, hogy egy település határa két fedvényen származhat különböző adatforrásokból,
eltérő eljárással digitalizálva. Az átlapoláskor az alábbi ábrán látható szituáció jöhet létre:
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Az így keletkezett nem valódi poligonoktól meg kell szabadulni a további elemzések végrehajtása előtt. Sok
GIS rendszer elég intelligens ahhoz, hogy felismerje ezeket a poligonokat. A valódi és a hulladék poligonok
közötti eltérést az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Valódi poligon

Hulladék poligon

változó méret és alak

kicsi, hosszú, keskeny

általában több mint két
határa van

általában csak két vonal
határolja

a szomszédok leíró adatai
véletlenszerűen
különböznek

leíró adatai a két szomszéd
adatai között váltakoznak

általában három vonal
metsződik a határukon

általában négy vonal
metsződik a határukon

Ha a hulladék poligonokat megtaláltuk, szokás szerint a középvonalukkal helyettesítjük őket.
Adódik még egy nem túl jelentős probléma az átlapoláskor. Az átlapolás eredményeképpen keletkező fedvény
jóval több tárolóhelyet kívánhat, mint az a kettő együtt, amelyeket átlapoltunk, hiszen a két poligonrendszer
egymást sok-sok kis poligonra oszthatja.
A fedvények átlapolásakor egy eredmény fedvény keletkezik, amelyet majd átlapolunk egy másik átlapolásból
származó fedvénnyel. Könnyű belátni, hogy minden átlapolási művelet okoz valamilyen torzulást az eredeti
adatokban. Ez a torzulás létrejön a geometriai viszonyokban és a leíró adatokban egyaránt. Itt is érvényesül az a
hatás, amit a raszteres rendszereknél ismertettünk. Az átlapolások számának növekedésével az eredmény
megbízhatósága rohamosan csökkenhet.
A következő ábrán szemléltetjük az átlapolási műveleteket:
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(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3)

8.2.5. 5.8.2.5. Raszter-vektor átlapolás
A mai rajzprogramok esetében gyakori lehetőség a vektoros rajz megjelenítése raszteres háttér előtt. Ez azonban
nem igazi átlapolás, hiszen a két fedvény között semmilyen adatintegrációra nem kerül sor, más szóval a
művelet után egyik adatszerkezetben sem történik változás.
Mélyebb foka az integrációnak az az eljárás, amikor az adatbázis egy részét raszteres formában háttérként
használják a GIS rendszerben, és ezt a hátteret időnként kicserélve képernyőn való digitalizálással a vektoros
fedvények tartalma felújítható. Az ilyen típusú átlapolás fő oka általában az, hogy a teljes vektoros adatbázis
biztosításának kezdeti költsége és időigénye igen magas; illetve a felújításhoz használt adat gyűjtése eleve
raszteresen történik (pl. légifényképezéssel). Ezt a megoldást szívesen alkalmazzák a közműrendszereknél vagy
a városirányításban.
Akkor beszélhetünk valódi vegyes (hibrid) rendszerekről, ha az átlapolás közben folytonos raszter-vektor,
vektor-raszter átalakítás történik. Ezek a rendszerek még fejlesztési stádiumban vannak, elsősorban a kutatásitudományos szférában jelentek meg.

9. 5.9. Megjelenítés
9.1. 5.9.1. Bevezetés
A megjelenítés az a folyamat, amikor az előző fejezetben ismertetett elemzés eredményét közölni akarjuk
valakivel. A megjelenítés kritikus pontja a GIS eredményes alkalmazásának, hiszen tudjuk, hogy a legjobb
elemzést is elrontja a rossz vagy ügyetlen megjelenítés; sőt helytelen következtetések levonására is alkalmat ad.
A megjelenítés önmagában is szubjektív, hiszen részben a készítő személy gondolkodásán, fantáziáján múlik a
megjelenítés formája, kinézete. A megjelenítés egy megközelítésben esztétikai tényezők által befolyásolt
folyamat. Jól ismerjük ezt a jelenséget amikor száz vagy több száz éves térképet nézegetünk. A megjelenítés
maga többféleképpen is definiálható:
• a képalkotás lelki folyamata,
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• az ötletek képi formába öntése, illetve a számítógépes képtervezés kérdései,
• adatoknak és objektumoknak számítógépes megjelenítése a jobb megértés és a valóság modellezése végett.
A szakirodalomban a tudományos megjelenítés a legelterjedtebb elnevezés arra az esetre, amikor összetett
adatbázisból képi megjelenítést készítünk általában elemzés, döntéshozatal céljára. Az embernek természetes
adottsága, hogy képekkel fejezze ki magát (ezt teszik a festők, grafikusok). A hétköznapi ember is gyakran
rajzol, amikor egy jelenséget vagy folyamatot akar szemléltetni. Az utóbbi években megnőtt a képi közlés
jelentősége. Az egyik oka ennek az, hogy a számítógép segítségével könnyen és gyorsan lehet képeket
létrehozni készítésükhöz előre gyártott sablonokat használtak pl. betű- vagy jelkulcssablon).
Amikor egy térképet nézegetünk, szinte fel sem tűnik, hogy mennyi szabály és tapasztalat összegződik a
térképben. Eltűnődhetünk, hogy miért úgy helyezték el a megírásokat, ahogyan vannak, miért az adott
vonaltípusokat, színeket, jeleket alkalmazták, miért 4:3 a harmonikusnak érzett térkép oldalainak aránya? A
következő fejezetekben ezeket a kérdéseket próbáljuk megvilágítani.

9.2. 5.9.2. A kartográfia
A GIS megjelenítési módjainak tárgyalása előtt hasznos néhány szót ejteni a kartográfiáról, mint a
térképtervezés tudományáról. A kartográfia szabályai – melyek érvényesek a számítógépes térképkészítés
esetében is – sok évszázad tapasztalatai alapján alakultak ki.
Minden GIS rendszer tud valamilyen megjelenítést produkálni. Ez lehet egy diagram a színes monitoron, egy
vázlat a lézernyomtatón vagy egy térkép a rajzgépen. A megjelenítést alapkérdésként kell kezelnünk, mert főleg
a felhasználók azok, akik a késztermék oldaláról fogalmazzák meg az igényeiket. Azt is mondhatjuk, hogy a
megjelenítés kérdései visszahatnak a GIS tervezésére is. A GIS megjelenítések tervezésekor a hagyományos
kartográfiai alapelvek mint keret szolgálnak. A megjelenítés hatásának megítélésekor nem számít a mögöttes
adatszerkezet, az a fontos, hogy a térkép mit közöl a szemlélővel.

9.3. 5.9.3. A térképtervezés
A térképtervezés összetett folyamat, amit nem könnyű részeiben tárgyalni. Mégis elkülöníthető két terület, a
térképi elemek és a tervezés maga.
A térképi elemek:
– a grafika
– a megírások
– a színek
A tervezés:
– a kartográfia alapelveit takarja.
Gondoljunk bele, hogy mi az a többletinformáció, amit a térkép elmond nekünk az írásos információval
szemben. A földmérési alaptérkép tökéletesen ábrázolható, mint pontszámok, koordináták, összekötési
információk halmaza egy lista formájában. Mik azok az információk, amiket egy ilyen formátumú „térképen”
nem látunk? Nem látjuk rajta a helyszíni viszonyokat: hogyan helyezkednek el a szomszéd telkek, hol vannak
közel azonos nagyságú telkek, hol vannak közel azonos alakú telkek, egyutcás falu, sugárutas város stb. Ezek a
térkép belső információi. A térkép szolgál külső információval is: a koordinátarendszer, a keret, a feliratok stb.
Ezek az információk a térképi objektum minőségéről is felvilágosítást adnak. Pl. ez a földrészlet szántó, vagy pl.
a térkép pontosságáról a kereten kívülre írt készítési szabályzat neve és a készítés technológiája ad tájékoztatást.
A kartográfia problémája abban áll, hogyan lehet kifejezni az ábrázolási módszerekkel a lehető legtöbb
információt. A problémának két szintje van: hogyan jelenítsük meg a sorrendiséget, és hogyan jelenítsük meg az
eltérő jelleget a térképen.
A fentiekhez társul az ún. alaptérkép kérdése. Alaptérképen azt a térképet értjük, amelyik kifejezi a térbeli
kapcsolatokat, és alkalmas további térképek előállítására. Az alaptérképnek elvileg csak a térbeli relációkat kell
ábrázolni, megjelenésében azonban semlegesnek kell maradnia (földmérési alaptérkép). Az egyes jelenségek
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kiemelése a tematikus térképek feladata (közműtérkép, talajtérkép stb.). Tapasztaljuk ugyanis, hogy már egyes
elemek vastagabb vonallal való rajzolása különböző emberekben különböző képzeteket kelt.
A sorrendiség kifejezésére a térképen olyan rajzi elemeket alkalmaznak, amelyeknek magukban is van
rangsoruk. A grafikus elem kifejezheti az érték változását, mint világosból a sötétbe való átmenet, vagy
kifejezheti a nagyság változását a méretével. Mindenesetre a grafika méretének változásával célszerű követni a
mennyiség változásának irányát (egyszerűbben: nagyobb dolgot nagyobb jellel ábrázolunk). Mivel a színeknek
nincs sorrendje, ezért nem célszerű őket mennyiségi átmenetek kifejezésére használni. Ennek az elvnek a
megsértését láthatjuk a mélységi-magassági térképeken, csak mivel megszoktuk, nem zavar minket, nem
gondolunk bele, hogy a magasabb hegy miért barnább mint az alacsonyabb.
Nézzük meg, milyen következményei vannak, ha a fenti elveket nem alkalmazzuk. A következő ábrán a telkek
eltérő árait eltérő jelekkel ábrázoltuk.

Az alábbi ábrán ugyanazt a jelet használtuk, de a jel mérete arányos a telek árával.

Az első ábrán látható térkép csak egy kérdésre tud „válaszolni”: az adott helyen mekkora a telek ára. Hogy
megkeressük a legdrágábbat (ami nem kell nekünk), át kell nézni a térképet és gondolatban kell elkészíteni az
ársorrendet. Egy sor kérdésre viszont nem tud válaszolni: hol van egy keresett ár? Hol van a legolcsóbb telek?
Ez a típusú ábrázolás csak az egyes telkek szintjén ad felvilágosítást, a teljes térkép vonatkozásában nem. Ezt
nevezhetnénk olvasni való térképnek. A második ábrán méretezett grafika van. Rögtön látjuk az árak eloszlását
a területen. Nem csak a telkek árát mutatja meg, hanem az ársorrendjüket is. Itt együtt látjuk a topográfiai és a
számszerű viszonyokat. Ez lehetne a beszélő térkép.

9.4. 5.9.4. Grafikatervezési kérdések
A grafika tervezésének tárgyalása során érintjük a grafikus jelek természetét, foglalkozunk a megírások és a
színek alkalmazásának kérdésével.

9.4.1. 5.9.4.1. A térképi jelek
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A legtöbb GIS-nek korlátozott lehetőségei vannak a térképi jelek kirajzolásának területén. Általánosságban
elmondható, hogy a raszteres és a tudományos célú GIS-ek szinte elhanyagolják ezeket a kérdéseket. Még a
fejlettebb rendszerek (pl. Arc/Info) kartográfiai képességei sem igen érik el mondjuk a kézi rajzzal elérhető
változatosságot és esztétikai színvonalat.
A térképen ábrázolandó jelenségek egy része létezik a valós időben és térben. A jelenségek másik része
(szintvonal) fizikailag nem létezik, hanem az ember ruházza fel a természetben lévő jelenséget ezzel a
tulajdonsággal. A jelenségek ábrázolása kartográfiailag pontok, vonalak, területek és térfogatok tervezését
jelenti. Az, hogy az adott jelenség hogyan kerül ábrázolásra, függ attól, hogy milyen a jelenség természete,
milyen tulajdonságát akarjuk kifejezni, és milyen méretarányban dolgozunk.
Két alapvető dolgot kell megfontolnunk, amikor a jelenséget jelkulccsal helyettesítjük:
1. Különálló és folyamatos jelenségek
Sok jelenség különálló. A vaddisznók különállók, mert két szomszédos vaddisznó között nincs több vaddisznó.
A vaddisznó csordának azonban beszélhetünk a népességéről, ami már felfogható folyamatos jelenségként. Az
egyes vaddisznókat ábrázolhatjuk pontokként, a csordát viszont satírozott foltként. Az eső mennyiségét diszkrét
pontokban mérjük, de mivel tudjuk, hogy mindenütt esik, ezért a térképen folyamatos felületként ábrázoljuk.
Probléma akkor merülhet fel, ha diszkrét jelenségeket folyamatosként ábrázolunk, majd később azt képzeljük,
hogy a jelenség az ábrázolt területen mindenütt létezik.
1. Összemérhetőség
A mérhetőségnek négy kategóriáját állíthatjuk fel: méret, sorrend, intervallum és arány. Ezek egyre összetettebb
tulajdonságokat reprezentálnak, ezért az ábrázolásuk méretarányán változtathatunk, de a típusán nem. Az
említett tulajdonságok meghatározzák az ábrázolási módot is. Bár a grafikus leképezés módja nincs
egyértelműen szabályozva, vezérfonal létezik. A szokásos ábrázolási módok láthatók az alábbi két táblázatban.
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A következő ábrán azt szemléltetjük, hogyan tükröződhetnek az intenzitások a jelkulcsokban:

A fenti minták bizonyos hagyományokat követnek. Az igazi probléma az általános minták helyes alkalmazása
egy konkrét feladatban.

9.4.2. 5.9.4.2. A megírások
A térképi feliratok tekintenek vissza a legnagyobb múltra. A betűtípusok és alkalmazásuk a nyomdászatban
gyökerezik. A megírások alkalmazása a térképen nem csak esztétikai, hanem elhelyezési és kommunikációs
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kérdés is. A megírás nem csak információt közöl a nézővel, hanem alkalmas egyedek, csoportok
tulajdonságainak kifejezésére is. Aki olyan szövegszerkesztőt használ, amelyik rajzolja a képernyőre a betűket,
az tudja, hogy betűtípusok és stílusok százai közül lehet válogatni. Ennek természetesen nem csak előnye van. A
számítógépes írás elterjedésével sok túlzsúfolt, agyoncicomázott dokumentummal találkozhatunk. Éppen ezért a
térképkészítésnél kerülni kell a cikornyás, a másoláskor vagy kirajzoláskor összeolvadó betűtípusokat. Sokkal
fontosabb a szöveg jó elhelyezése és az általa takart terület helyes kiválasztása. Az a jó felirat. amelyik
„megmutatja”, hogy melyik térképi elemhez tarozik.

9.4.3. 5.9.4.3. A színek
A színek alkalmazása teszi a térképeket és a GIS elemzéseket gyorsan átláthatóvá, könnyen érzékelhetővé. A
színek gyönyörködtetik a szemet, kifejeznek sorrendeket, struktúrát. A színek alkalmazása és megítélése
meglehetősen szubjektív, sokszor csak annyit tudunk mondani egy térképre nézve, hogy ez szép vagy nem olyan
szép. Szinte csak a színek helytelen alkalmazásáról tudunk konkrét dolgokat mondani.
Az alakzatok különbségét gyakran fejezik ki színekkel. A színek kontrasztjával ki tudunk fejezni
intenzitáskülönbségeket. Adott színekkel a kiegészítő színeik adnak harmonikus összképet. A hasonló
árnyalatok alkalmazása a szemlélőt ösztönösen is csoportosításra készteti, sőt érzelmeket kelt benne. A világos,
meleg színeket szívesebben nézzük, mint a sötét vagy hideg árnyalatokat.
A fenti megfontolásokon túl kialakult a színeknek egy hagyományos jelentése a térképészetben:
• a víz kék
• a meleg területek pirosak, a hidegek kékek
• a sárga és a sárgásbarna száraz, sivatagos területet jelent
• a földfelszín barna
• az élő növényzet zöld
A színek árnyalatait gyakran használják fokozatok, arányok kifejezésére (vízmélység stb.). Ezeket azonban
elővigyázatosan kell alkalmazni. Az árnyalatok a különböző személyekben különböző érzeteket keltenek, ezért
eltérő következtetésekre jutnak a színek mögötti adatok megítélése tekintetében. Nagyon hasznos, ha az eltérő
színekhez határoló vonalakat alkalmazunk, amelyek vezetik a szemet. Ilyenek a magassági és mélységi
szintvonalak. Imhof nyomán a színek alkalmazásának fő szabályait a következőkben foglalhatjuk össze:
1. A tiszta, világos, erős színek nagy felületen alkalmazva elnyomhatják a mondanivalót, de kiemelésre is
használhatók semleges háttér előtt, ha módjával alkalmazzuk őket.
2. A fehér sávokkal elválasztott világos színek nagy területen alkalmazva nem kívánt hatást kelthetnek.
3. A nagy hátterek színének semlegesnek (szürke) kell lenniük, hogy ne nyomják el az előtérben lévő
kisterületű színes foltok hatását. A szürke árnyalataival kevert színek nagyon jó hátteret adnak.
4. Ha a kép két vagy három nagy területet ábrázol mindössze, a látvány „széteshet”. Ilyenkor a főtémához
tartozó területeket érdemes satírozni, hogy ne vesszenek el a háttérben.

9.4.4. 5.9.4.4. A térképi elemek és a vizuális sorrend
Mindenki tapasztalhatta már, hogy egy térkép nézegetésekor nem egyszerre fogjuk fel a térkép teljes tartalmát.
Bizonyos jelenségek hamarabb a szemünkbe ötlenek, mint mások. Ez a dolog – a vizuális sorrend – leginkább a
kontraszttal függ össze. A kontrasztosabb térképi elemről úgy érezzük, hogy a többi felett vannak. Ezt fejezi ki
az alábbi ábra:
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A vizuális sorrendet ezen kívül befolyásolja még a szín, a kontraszt, a relatív méret és a befoglaló idom alakja.
(Nagy körben egy kis kör kisebbnek látszik, mint önmagában). A kartográfiában már régóta alkalmazzák a
vizuális hatást. Ismert eljárás a vizek ábrázolására a vignettálás. Ebben az esetben az önmagukban nem
kiemelkedő határvonalakat a közöttük lévő rész színárnyalatának megváltoztatásával teszik jelentősebbé.
Általánosságban is leszögezhetjük, hogy a térképünk hierarchiájának helyes megválasztásával orientálni tudjuk
a térkép szemlélőjét. Ez természetesen csak a kevés témát tartalmazó térképnél egyszerű. A vizuális sorrend
megválasztása leginkább a térkép céljától függ. Minél általánosabb tartalmú egy térkép, annál nehezebb a
vizuális kiemelés (pl. a topográfiai térkép vizuálisan sokkal egysíkúbb, mint egy tematikus térkép, ahol mondjuk
a földrészlethatárokon kívül csak a téglagarázsokat ábrázoltuk). Az alábbi táblázat útmutatót ad a jelek
hierarchiájáról:

9.4.5. 5.9.4.5. A térkép megkomponálása
Az eddigiekben a térkép felépítésének a hierarchiáját tárgyaltuk. A térképnek azonban van egy síkbeli
szerveződése is, amit szintén meg kell tervezni.
A térkép-kompozíció az intellektus, a látvány, az esztétika és a gyakorlatiasság ötvözete. Az alábbi elvek
vezérlik a komponálást:
• a célnak kell meghatároznia a kompozíciót
• a térképnek fel kell kelteni a térképet olvasó figyelmét
• érvényesülnie kell az esztétikai szempontoknak
• a kompozíciónak kell összefogni a megjelenített elemeket
• érvényesülnie kell a hagyományoknak és a szabványoknak.
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A sok szempont közül csak hármat ragadunk ki: az egyensúly, a fókusz és a belső struktúra kérdését.
Az egyensúly
A látvány kiegyensúlyozottságát a térképi elemek alakja, mérete, elhelyezése szabja meg. Ebben a
vonatkozásban harmóniáról beszélhetünk, ha a térképi elemek nem nyomják el a térkép egyéb mondanivalóját.
Az egyensúly elérését tapasztalatok segítik. Például tudjuk, hogy a térképnek van geometriai középpontja és
optikai középpontja. A geometriai középpontot a térkép sarkainak összekötésével kapjuk. Az optikai középpont
az a hely, amely köré a térkép elemeinek többsége csoportosul, mintegy vonzza a szemet. Az optikai
középponttól távolabb eső elemek automatikusan hangsúlyosabbá válnak. A szabályos oldalú térképi elemek
szintén hangsúlyosabbak szabálytalan alakú társaiknál a kompaktabb megjelenésük miatt. A vörös domináns
szín, ezért növeli az ábrázolt elem súlyát stb.
A fókusz
Gondolnunk kell arra is, hogy az emberek többsége a térkép bal felső sarkára néz először, és az optikai
középponton keresztül halad a jobb alsó sarok felé. A legfontosabb üzeneteket tehát lehetőleg ebben a
struktúrában kell elhelyezni.
A belső struktúra
Ebben az összefüggésben a belső struktúra alacsonyabb szintet jelent a térképkomponálásnál. Arról van szó,
hogy meg kell határoznunk az eltérő grafikai elemek viszonyát. A jól strukturált térképre mondják, hogy
harmonikus. A harmóniát leginkább a rosszul megválasztott kitöltő jelekkel lehet rontani, amire példa az alábbi
ábra:

Az alapelvek tisztázása után nézzük meg, hogyan valósulnak meg a konkrét GIS-ek esetében.

9.5. 5.9.5. Térképi megjelenítés térinformációs rendszerekben
Az előző fejezetben nagy vonalakban megismerkedtünk a klasszikus kartográfia kérdéseivel. A probléma a
mindennapi gyakorlatban az, hogyan ültessük át és hogyan használjuk helyesen a kartográfiai alapelveket az
adott GIS rendszer lehetőségein és kötöttségein belül.

9.5.1. 5.9.5.1. A térképi elemek
Szimbólumok
A legtöbb GIS-nek igen korlátozott képességei vannak a jelek kirajzolása területén. Erre jó példa az IDRISI
vagy a SPANS. Ezek jellemzően raszteres rendszerek, amelyekben a jelkulcsok nem játszanak túl nagy szerepet.
A legtöbb vektoros GIS-nek rögzített alakú és méretű jelkulcs magyarázata van, és még a fejlett rendszereknek
is – mint a SYSTEM 9, Arc/Info vagy a GenaMap - korlátozott lehetőségei vannak a nyomdai térképekhez
viszonyítva. Az egyik legfontosabb korlátozás, hogy nincs lehetőség a jelek generalizálására, pedig pontosan a
GIS rendszerek azok, ahol a legkönnyebb méretarányt váltani.
Minden GIS-ben van pont, vonal és területkitöltő szimbólum. Ezeket általában az egyedek leíró adatainak
szimbolizálására használjuk (pl. az utak rendűségét elkülöníthetjük vonaltípusokkal). Általában elmondhatjuk,
hogy a GIS-ek képesek kifejezni arányokat a szimbólumaikkal. Sok GIS képes a szimbólumait méretezni, de
már kevesebb van, amelyiknél a szimbólum mérete dinamikus kapcsolatban van a hozzá tartozó leíró adattal. Ha
tehát egy út rendűsége megváltozik az adatbázisban, az nem tükröződik automatikusan a képernyőn a
szimbólum megváltozásában. Ilyenkor a korrekciót kézzel kell elvégezni. A mennyiségi változások
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megjelenítésére szinte egyetlen eszköz a színek és színárnyalatok változtatása, csak éppen az előző fejezetben
állapítottuk meg, hogy a színek nem igen alkalmasak mennyiségi átmenetek megjelenítésére.

9.6. 5.9.6. Tematikus térképek készítése
A tematikus térképek készítése az attribútum adatok alapján történik. Az alábbiakban bemutatunk néhány
tematikus térképtípust.
Egyszerű megjelenítés

(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Megjelenítés kategóriák (egyedi tulajdonságok) alapján

( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Megjelenítés mennyiségek alapján (osztályozás)
Egyforma osztály intervallumok
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( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Megjelenítés mennyiségek alapján (osztályozás)
A felhasználó által megadott osztály intervallumok

( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Megjelenítés mennyiségek alapján (osztályozás)
Kvantálás (minden osztály egyforma számú egyedet tartalmaz)

( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Megjelenítés mennyiségek alapján (osztályozás)
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Természetes osztályhatárok megadása (Jenks módszer – egy csoportba gyűjti a leginkább hasonló egyedeket,
maximalizálja a csoportok közötti különbségeket)

( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Megjelenítés mennyiségek alapján (osztályozás)
Mértani határok (normál eloszlású adatok esetén minimalizálja az egyedek közötti változékonyságot az
osztályon belül)

( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Megjelenítés mennyiségek alapján (osztályozás)
Normál eloszlás alapján történő osztályozás (az osztályon belül minimális az eltérés a középértéktől)
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( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Mennyiségek megjelenítése színskála alapján

( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Mennyiségek megjelenítése a jelek mérete alapján

(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Mennyiségek megjelenítése intenzitással

(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )
Mennyiségek arányának megjelenítése diagramokkal
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( http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3 )

9.7. 5.9.7. Szintvonalas térképek
Sok GIS rendszer képes szintvonalakat rajzolni. Ezeket általában pontszerűen rendelkezésre álló mérési
adatokból produkálják valamilyen interpolációs módszerrel. Sok raszteres és vektoros rendszer képes a
szintvonalas térkép feldolgozása alapján lejtés és/vagy kitettségi térképet szerkeszteni. A GIS-ben a
szintvonalakat leggyakrabban a felszín három dimenziós ábrázolásához használják, de alkalmasak bármilyen
koncentráció kifejezésére is.

9.8. 5.9.8. Feliratok
A GIS-eknek korlátozott feliratozási képességeik vannak. Az egyszerű raszteres rendszerekben egy betűtípus
van, egyféle méretben, elforgatási lehetőségek nélkül. A fejlettebb GIS-ekben lehetőség van betűtípusok és
méretek széles skálájának használatára. A probléma a feliratok intelligens elhelyezésével van, főleg ha a felirat
egy adatbázismező tartalma is egyben. Egyre fejlettebb megoldások vannak az ilyen esetekre. Hasonlóképpen
probléma a vonalas elemet követő feliratozás (pl. egy kanyargó folyó neve), és annak megoldása, hogy a
feliratok ne takarják egymást. Ami egy nagyításban egész jól néz ki, egy kicsinyítés után kétségbeejtő látványt
nyújthat.
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( dr. Végső Ferenc : GIS/LIS és alkalmazásai )

9.9. 5.9.9. Színek
A GIS-ekben rendelkezésre álló színek választéka nem szokott problémát okozni. Az elterjedt színmélységek a
következők:
• 8 bit 256 különböző szín
• 16 bit 65 536 különböző szín
• 24 bit 16 777 216 különböző szín
• 32 bit 4 294 967 296 különböző szín
Az emberi szem nem képes 16 millió különböző szín megkülönböztetésére. Így a 24 és 32 bit mélységű
színábrázolás jelentősége inkább technikainak nevezhető.
A hagyományos térképek esetében, amelyeket a GIS megpróbál utánozni, 32 szín használata messze elegendő.
A problémát az szokta okozni, ha a rendelkezésre álló rajzeszköz nem képes elegendő színárnyalatot
megjeleníteni.

9.10. 5.9.10. A térinformációs térképi megjelenítés lehetőségei és
korlátai
Az eddig leírtak alapján képet alkothattunk arról, miért néznek ki a GIS rendszerben alkotott térképek szerényen
a kartografálással létrehozott térképekkel szemben. Két fő oka van annak, hogy a kettő még meglehetősen
messze áll egymástól. Az egyik ok az, hogy azok az állomások, amiken az adatok átmennek – digitalizálás,
szkennelés, tárolás, elemzés, szimbolizálás – általában mind elvesznek egy kicsit az eredeti gazdagságból.
Ennek nem feltétlenül az alkalmazott hardver-szoftver eszközök az okai, hiszen sok közülük képes a valósághű
megjelenítésre. Sokkal inkább a ma rendelkezésre álló GIS-ek képességei korlátozzák a lehetőségeket.A másik
ok a GIS-ektől elvárt funkciókban rejlik. Minden GIS-től elvárjuk – és ezért hajlandóak vagyunk fizetni is –,
hogy az adatbázist a képernyőre rajzolja, és ebben nagyítani, mozogni tudjunk, és az eltérő kategóriákat eltérő
színekkel meg tudjuk jeleníteni. Sok GIS-ben, főleg a tudományos, kísérleti célra kialakított rendszerekben
ennél többre nem is nagyon van szükség, hiszen a végeredményt ritkán akarjuk kartográfiai minőségben
megjeleníteni. Minél jobban meg akarjuk közelíteni a kartográfiai minőséget, annál drágábban kapjuk a
rendszert, hiszen a kartográfus szakértelmét kell(ene) a GIS-be beprogramozni.

9.11. 5.9.11. Különleges megjelenítési módszerek a GIS-ben
Eddig szinte csak rossz híreket olvashattunk. Nevezetesen arról, hogy a térképtervezésben állandó
kompromisszumokat kell kötnünk, szinte lehetetlen elérni a kartográfiai színvonalat. Van azonban néhány
terület, amelyen a GIS természetéből adódóan túlszárnyalja a hagyományos térképeket. Az egyik ilyen a
rugalmasság. Lehetetlen hagyományos eszközökkel annyiféle tematikus térképet előállítani rövid idő alatt, mint
GIS-el. A másik a dinamika. A hagyományos térképek felújítási ciklusa az adatgyűjtéstől eltekintve is hosszú.
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Minden térképmű eléri azt a pontot, amikor a változások rárajzolása szinte használhatatlanná teszi. Mivel a GIStérképet mindig közvetlenül az adatbázisból vezetjük le, ott ilyesmi elő sem fordulhat. Harmadszor a GIS olyan
megjelenítési lehetőségeket tesz lehetővé, amelyek a hagyományos eszközökkel nem megoldhatók. Ezek közül
ismerjünk meg néhányat:
• a terepmodell alkalmazása
• animáció
• a valóságélmény fokozása

9.11.1. 5.9.11.1. A harmadik dimenzió
A valóság jobb megértéséhez nagyban hozzájárul, ha az egyedeket az eredetihez hasonló, vagyis térbeli
környezetükben látjuk. Könnyebb elképzelni a vezetékek egymáshoz való helyzetét, ha térben látjuk őket.
Könnyebb elképzelni az eljutás nehézségeit egyik pontból a másikba, ha közben látjuk a domborzatot is. Ez
természetesen némi gyakorlattal szintvonalak segítségével is megy, de ne feledjük, hogy a GIS-ek egy része
nem földmérők számára készül. A láttatáson kívül további fontos funkciói vannak a terepmodellnek:
• metszetek képzése
• összeláthatóság vizsgálata
• térfogatbecslés
A három dimenziós megjelenítéshez a GIS-ben valahogyan modellezni kell a felszínt (és itt nem feltétlenül a
természetes felszínről van csak szó). Erre számos eljárás van, amire itt nem térünk ki. A lényeg az, hogy a
felszínt valamilyen matematikai felülettel helyettesítik (négyszög, háromszög). A háromdimenziós megjelenítés
függ az adott rendszer képességeitől. Az egyszerűbb GIS-ek színkódolt árnyalatos ábrázolással keltik a térhatást.
A leggyakoribb eljárás a modell lapjainak perspektív ábrázolása és árnyékolása a nézőpont és a fényforrás
helyének függvényében. Még jobb ábrázolás érhető el a felszín fényképének vagy űrfelvételének a felszínre való
ráterítésével. Hasonlóképpen ráteríthetjük a felszín modelljére a lejtőkategóriák színkódolt képét.

30. ábra Domborzatra terített ortofotó
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31. ábra Kitettség ábrázolása
(http://termtud.akg.hu/okt/10/2/105.htm)

9.11.2. 5.9.11.2. Animáció
Mint már fentebb írtuk, a GIS többet jelent, mint papírtérképek reprodukálását. A GIS képes arra, hogy az
időbeli változásokat megjelenítse, legyen az a múlt vagy a modellezett jövő. A megkomponált jelenetek
mozgatásának kezdetben a hardvereszközök lassúsága volt a legfőbb akadálya. Az animáció akkor élethű, ha a
másodpercenként megrajzolt képek száma megközelíti a mozgókép sebességét. Az animáció a GIS-ben
természetesen nem csak szemléltetést jelent, hiszen a képek sorrendjét bármely változó meghatározhatja. Fel
kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a legtöbb GIS alkalmazásban az adatbázisnak nem része az idő, mint
leíró adat. A legtöbb GIS adatbázisa egy adott időpontra vonatkoztatva statikus, a legtöbb esetben az
adatfelvétel időpontját rögzítik. Lényeges kérdés az időbeni felbontás helyes megválasztása. Két időpont között
bekövetkező eseményeket nem tudunk egyszerű módon interpolálni, így a felbontás alá eső események nem is
jelenhetnek meg az animációban.

9.11.3. 5.9.11.3. A valóságélmény fokozása
A valóságélmény fokozásának egyik módja a felületek minél élethűbb megjelenítése a fények és a textúrák
alkalmazásával. Ez a terület a GIS-ek esetében még gyerekcipőben jár, és főleg a terepfelszín megjelenítésére
vonatkozik. A legegyszerűbb módszer a perspektíva bevonása az ábrázolásba. Fejlettebb rendszerek a hatás
fokozására alkalmazzák a távolsági ködöt, vagy az egyes részobjektumok önálló mozgatását (pl. a fák
hajladoznak, az ábrázolt tűz csóvája a szél irányába hajlik stb.). A valóságélmény fokozható – mint az előző
fejezetben írtuk – fényképek mint textúrák alkalmazásával.
A valóságélmény fokozása fontos lehet a repülésszimulálásnál, a tájtervezésnél, a reklámcélú megjelenítésnél.
Így a környezet olyan nézőpontból és olyan körülmények között is látható, ahogyan másként nehezen. Az ilyen
feladatoknál ki lehet használni az embernek azt a képességét, hogy részlátványokból, jelzésszerű elemekből a
tudatában össze tud rakni egy valósághű képet.
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32. ábra A valóság érzékeltetése
(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3)

10. 5.10. Összefoglalás
Ebben a modulban a térinformatikai modellezéssel foglalkoztunk. Végigjártuk azt az utat, amíg a célkitűzéstől a
valós világ modellezésén keresztül eljutunk a számítógépen használható térinformatikai adatbázisig.
Megismerkedtünk a modellezés korábbi módszereivel. Megnéztük, hogyan lehet leképezni a valós világ
egyedeit a szoftverek számára is érthető módon. Részletesen megismertük az objektumorientált modellezés
módját.
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