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8. fejezet - Adatkezelési és 
lekérdezési műveletek 

1. 8.1 Bevezetés 

Sokan mondják, hogy az információrobbanás korát éljük. A tankönyv bevezetésében ezt megcáfoltuk mondván, 

hogy pontosabban adatrobbanásról van szó. Hiszen amint már tudjuk, az információ valamilyen cél érdekében 

értelmezett, feldolgozott, az adott helyzetben a felhasználó számára aktuális, tematikus adat. Amíg a 

„Térinformatika” tantárgy első félévét átfogó első hét modulban az adatbázisok felépítésének elveivel és 

módszereivel foglalkoztunk, addig a második félévben az adatbázis kezelése, elemzése, információk előállítása 

a fő cél. Ebben a tekintetben a második kötet „Az adattól az információig” címet viselhetné. Természetesen 

nagyon fontos az információk megjelenítése is. Ezt a hármas láncot szemlélteti a következő ábra. A 

megjelenítéssel a „Kartográfia” című tantárgy foglalkozik. 

 
8.1. ábra. A GIS 3 fő területe1: Adatbázisok felépítése (Geodatabase) – Adatkezelés, adatfeldolgozás, elemzés 

(Geoprocessing) – Megjelenítés (Geovisualization) 

Ebben a kötetben módszeres áttekintést adunk a GIS tipikus műveleteiről; lekérdezési, térbeli szerkesztési, 

elemzési funkcióiról. Az áttekintés természetesen nem lehet teljes, hiszen számos alkalmaznak a térinformatikai 

gyakorlatban, és ezek eszköztára ezernél is több műveletet tartalmaz. A kötetben ezek közül csupán a jellemző 

és fontosabb műveleteket tárgyaljuk. A műveletek szemléltetésére az ArcGIS szoftvert használjuk. 

Az információ a felhasználó által megfogalmazott kérdésre adott válasz. A térbeli információ előállítása során 

legáltalánosabban felvetődő kérdések közül néhányat említünk az alábbiakban, és a megválaszolásuk módszereit 

ismertetjük a félév során: 

 A kérdés jellege Példa 

• Helyre vonatkozó Mi található ezen a helyen? 

Mekkora és milyen irányú a lejtés? 

• Mérés, számlálás, számítás Mekkora területe, kerülete? 

Hány előfordulás van? 

• Visszakeresést célzó Mi jellemző ebben a környezetben? 

                                                           
1 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Three_views_of_GIS 
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Hol van a ...? 

• Útvonal kereső Melyik a legrövidebb út ...? 

Hogyan osszuk el...? 

• Trendelemző Mi változott azóta? 

Milyen tendenciák fedezhetők fel? 

• Modellezéssel kapcsolatos Mi történik, ha ...? 

Milyen irányba terjed? 

A térbeli műveletek csoportosítására sokféle lehetőség van. Az egyik csoportosítási lehetőség a művelet 

végeredménye alapján megkülönböztet olyan műveleteket, amelyek az adatbázis tartalmát változatlanul hagyják 

(pl. mérés a képernyőn), és olyanokat, amelyek az adatbázis felhasználásával új adatokat vezetnek le (pl. egy 

adott poligon területének és kerületének meghatározása), végül vannak olyanok, amelyek egy új fedvényt, 

esetleg egy új adatbázist állítanak elő (pl. a magyar közúti adatbázisból kimetszik valamelyik település 

úthálózatát). Egy másik lehetőség lehetne valamely kiválasztott szoftver moduljainak felépítését követni, de ez 

túlzott megkötöttség az elméleti bemutatáskor. 

Az általunk választott csoportosítás a gyakorlat oldaláról közelíti meg a kérdést; a második kötet moduljainak 

sorrendje és felépítése az egyszerű adatkezeléstől az összetett elemzéseken keresztül a térbeli döntések 

előkészítéséig, a lépésről-lépésre történő megértést hívatott segíteni: 

1. modul: Adatkezelési és lekérdezési műveletek 

2. modul: Alapműveletek 

3. modul: Elemzések 

4. modul: Interpoláció és domborzatmodellezés 

5. modul: 3D elemzés 

6. modul: Térbeli döntések 

7. modul: Szoftverek és alkalmazások 

Nyomban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a csoportosítások eredménye nem egyértelmű, életlen, elmosódott 

határokhoz vezet. Gyakran előfordul, hogy egy művelet több csoportba is sorolható, egy művelet egy adott 

szoftvercsaládon belül több helyen is megjelenik. Esetünkben a lépésről-lépésre építkezés miatt egy művelet 

több modulban is szerepel, először általában a legegyszerűbb, majd a fejlettebb, összetettebb alkalmazás. 

A jelen modul célja a térbeli adatkezelési és lekérdezési műveletek áttekintése és alkalmazásának bemutatása. 

Ezek a műveletek minden térinformatikai alkalmazásban megjelennek, és az operátori szinten jelentkező 

feladatok megoldását szolgálják. Ebben a modulban foglalkozunk 

• helyzeti adatok alapján történő lekérdezésekkel, pontbeli jellemzők meghatározásával, lekérdezési 

tartományok megadásával, a képernyőn való mérés problémáival, a vizuális interpretációval, az adatszintek 

tulajdonságainak vizsgálatával; 

• leíró adatok alapján történő lekérdezésekkel, a gyakorisági ábra jelentőségével; 

• topológiai kereséssel; 

• adatbázis transzformációkkal: vonalak generalizálása, szelvények egyesítése, részekre bontás, poligonok 

egyesítése, változások átvezetése, vektor-raszter és raszter-vektor átalakítás, leíró adattáblázatok 

összekapcsolása. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 
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• meghatározni a térbeli adatbázis kezelésének operátori feladatait, 

• elmondani, mire használhatók az adatkezelési és lekérdezési műveletek, 

• megvitatni a térbeli adatbázis kezelésének módszereit, 

• orientációt adni a térbeli lekérdezések használatában. 

2. 8.2 Alapvetések 

Mielőtt hozzáfognánk az adatokból információkat levezetni, emlékeztetni kívánunk az 1. modulban a GIS 

funkcionális vázlatával kapcsolatban elmondottakra, az „adatgyűjtő – elemző – megjelenítő” részrendszerek 

kapcsolatára. 

 
8.2. ábra. Az adattól az információig 

Adatbázis 

Az elemzési folyamat közben nagyrészt az adatbázis adatait használjuk, bár a vezérlő funkciókhoz igénybe 

veszünk egyéb interaktív bemeneti eszközöket is. „Garbage In, Garbage Out”, vagyis „hibás adatokból hibás 

információk születnek”, mondják az informatikusok. A laikusok számára ez nehezen felfogható, hiszen a 

számítógép nem téved. Milyen gyakran hiszünk vakon az Internet híreinek. A szakemberek tudják, hogy a hibák 

vannak, védekeznünk kell a durva hibák ellen, de ezekkel együtt kell élnünk, kezelnünk kell a hatásukat. Az 

adatszintek metaadatai segítenek a felhasználhatóság vizsgálatában, de a levezetett információk esetében is 

gondoskodnunk kell arról, hogy megadjuk, azok mennyire megbízhatók, amennyiben szükséges metaadatleírást 

nekünk is kell készítenünk. A hibák terjedésének vizsgálatában a „Kiegyenlítő számítások” című tantárgyban 

tanult ismeretek jól használhatók. 

Gyakori hiba a túlzott pontossági igények támasztása. Ez már az adatigény megfogalmazásánál jelentkezhet. Ha 

ismerjük az információ elvárt megbízhatóságát, akkor ebből tervezni lehet az adatgyűjtéstől elvárt 

követelményeket. Pl. nem kell deciméteres pontosság, ha egy baleseti statisztikai elemzést kell készítenünk. 
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8.3. ábra. Az információ megbízhatóságának ésszerűtlen fokozása magas költségekkel jár! 

Információ 

A GIS kimenetén jelennek meg az eredmények, amit mi információnak szánunk, de ne feledjük, hogy az 

információ végül a felhasználó fejében keletkezik, miután értelmezte az általunk adott eredményeket. 

 
8.4. ábra. Az információ keletkezése 

Mondják azt is, hogy minél több információt adunk, annál megbízhatóbb lesz a döntés. Ez igaz, de a 

döntéshozók egy határ után, már nem képesek átlátni az információkat, ahogyan ez a következő ábráról 

leolvasható. 

 
8.5. ábra. Ne törekedjünk sok-sok információ előállítására, csak az optimális mennyiségre. 

Ha az adat érték, akkor az információ kincs. 

Az adat- és térképtárakban sokmilliónyi numerikus adat, térkép, légi- és űrfelvétel található. Ezek nagy része 

már digitalizált, a számítógépes rendszerek számára könnyen elérhető formában van. De a felhasználónak egy 

adott pillanatban elő kell keresni ebből az adathalmazból a számára fontos adatokat, és ezekből a kívánt 

információt elő kell állítani, majd a megfelelő formában elérhetővé kell tenni. Ettől válik az értékes adat 

kinccsé. Gondoljunk egy mentőautó navigációs rendszerére, ahol a leggyorsabb út megadása életet menthet! 

Fekete doboz 
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Egy térinformatikai rendszerből 1-2 órás ismerkedés után, már eredményeket kaphatunk. De ez a tévedések 

komoly veszélyével járhat. A hagyományos térképi elemzés során a hibák könnyen felfedezhetők. A GIS 

műveletek a képzetlen felhasználó számára - fekete dobozként - félrevezető eredményeket adhatnak. 

 
8.6. ábra. Ismerni kell a műveletek mögötti algoritmusokat! 

Toleranciák 

Az előző félévben már szó esett toleranciákról az adatgyűjtéssel kapcsolatban. A toleranciák beállítása az adatok 

lekérdezéskeor és elemzésekor is nagyon fontos! Ahhoz, hogy a rendszer választ tudjon adni erre az egyszerű 

kérdésre: Mi van itt? El kell végeznie egy geometriai keresést a megadott (x,y) helyen, a kérdéses adatszinten. 

Mivel a hely megadása legtöbb esetben kissé pontatlan (egérrel mutatunk rá), ezért az adott pont köré rajzolt 

(kereső sugárral megadott) elemi körbe eső pont(ok) vagy vonal(ak) kiválasztására kerül sor. 

 
8.7. ábra. Mi van itt? 

A kereső sugár értékét a beállított alapértelmezés (default) határozza meg, vagy magunk választjuk. Vigyázat, 

ha ez túlzottan nagy, akkor a körbe több pont vagy vonal eshet! Vannak rendszerek, amelyek ezek közül csak az 

első (Nem feltétlenül a legközelebb eső, hanem sorrendben az első!) előfordulást mutatják meg. Más rendszerek 

az összes előfordulásra megválaszolják a „Mi van itt? kérdést. 

A másik fontos tolerancia érték a „fuzzy” tolerancia. Erről is szó esett az előző félévben a topológia 

felépítésével (Clean) kapcsolatban. Most az átlapolási műveletek kapcsán ismét emlékeztetni szeretnék ennek 

hatására. A toleranciánál közelebb eső pontokat, vonalakat a gép azonosnak tekinti. Ennek révén poligonok 

tűnhetnek el az adatbázisból! 
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8.8. ábra. A fuzzy tolerancia hatása 

Az adatszint felépítésekor az ArcGIS automatikusan képezi a fuzzy toleranciát, de ha ez nem adott (például a 

TOL állományban), akkor a következő módon képződik 

• értéke 0.002, ha a fedvény kiterjedése (BND) 1 és 100 között mozog, 

• értéke a fedvény kiterjedésének 1/10,000 része (x ill. y (BND) közül a nagyobbat választja ki). 

Ebben a modulban az Update, a következő modulokban a Clip, Buffer, Erase, Intersect, Identity, Split és Union 

parancsok esetében kell a fuzzy tolerancia hatásával számolni. 

ArcGIS Desktop 9.3 

Amint említettük a műveletek szemléltetésére az ArcGIS Desktop 9.3 szoftvert használjuk, tekintettel arra, hogy 

a félévi gyakorlatok is ebben a környezetben történnek. Sok művelet van. Ezek közül néhányat van időnk 

ismertetni, de ezekkel már el lehet indulni. Általában több úton is el lehet érni ugyanazt az eredményt. 

Igyekezzünk ezt kihasználni, és magunkat is ellenőrizni. 

3. 8.3 Lekérdezés helyzeti adatok alapján 

3.1. 8.3.1 Pontbeli jellemzők 

Az adatok lekérdezése alatt a helyzeti és/vagy leíró adatoknak - szemlélési, olvasási célzattal történő - 

képernyőn való megjelenítését értjük. A lekérdezés folyamatában a „Mi van ebben a pontban?” kérdésre 

keressük a választ. Az adatbázis tartalma általában változatlan marad, a GI rendszertől azt várjuk el, hogy 

kérdéseinkre gyors, megbízható és könnyen értelmezhető választ adjon. Az új lehetőségekre jó példa a 

hipertérkép, amelyben a leíró adatok maguk is lehetnek további térképek, légifényképek, műszaki rajzok, 

multimédia elemek stb. A kérdés feltevésekor megadhatjuk, hogy csak a kiválasztott adatszintre, vagy 

valamennyi bekapcsoltra (All layers) kérjük a választ. 
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8.9. ábra. Mi van ebben a pontban? 

Pont a poligonban 

Ha poligonokat tartalmazó adatszintre keresünk, akkor a gépnek az ún. „pont a poligonban” vizsgálatot kell 

elvégezni. A vizsgálat úgy történik, hogy a kérdéses ponton keresztül a koordináta-tengellyel párhuzamos 

vonallal elmetszi a poligon határait. Majd a metszéspontokat ill. a kérdéses pontot koordinátáik alapján sorba 

rendezi. Ha a kérdéses pont sorszáma páros, akkor a pont belül van, ha páratlan, akkor kívül van a poligonon. 

 
8.10. ábra. Pont a poligonban vizsgálat (Forrás: UNIGIS) 

3.2. 8.3.2 Lekérdezési tartomány 

Lekérdezési tartomány generálása alatt azt a műveletet értjük, amelyben helyzetileg pontok, vonalak, téglalapok, 

körök vagy tetszőleges poligonok formájában definiálhatjuk azokat a földrajzi helyeket, amelyeket metszetni 

kívánunk a valamely adatszinttel, kiválaszthatjuk az erre eső objektumokat. A nagy adatbázisokban végzett 

munkát meggyorsítja, ha az érdeklődési terület adatait leválogatjuk, és az elemzéseket csak ezen az 

adatkészleten végezzük el. 

Az objektumok kiszelektálása leggyakrabban érinti (intersect vagy passtrough) vagy tartalmazza (within) 

módban történik. Az előbbi esetben minden objektumot kiválasztunk, amelyet a lekérdezési ablak érint; a 

második megoldásban csak azokat az objektumokat, amelyek teljes egészükben az ablakra esnek. A további 

lehetőségeket szemlélteti a következő ábra. 
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8.11. ábra. A lekérdezési relációk hosszú sora között választhatunk. 

A lekérdezési relációk részletes magyarázata megtalálható az ArcGIS on-line súgójában2. A következő ábra az 

„intersect” reláció lehetséges eseteit mutatja. 

 
8.12. ábra. Az „intersect” lekérdezési reláció magyarázata 

                                                           
2 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=251&pid=247&topicname=Using_Select_By_Location 
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8.13. ábra. Mely települések érintkeznek nagyvizekkel? Vonalak és poligonok kapcsolata 

Válasszuk ki a tervezett radarállomáshoz 50 km-nél közelebb eső településeket! A következő ábrán a poligonok 

kiszelektálása érinti (intersect) módban történt, vagyis minden objektumot kiválasztottunk, amelyet a 

lekérdezési ablak (itt 50 km sugarú kör) érint. Ha ezt a tartalmazza (within) opcióval hajtjuk végre, vagyis csak 

azokat a poligonokat keressük, amelyek teljes egészükben az ablakra esnek, akkor a kiválasztott terület közel 

felére csökken. El kell döntenünk mire van valóban szükségünk! 

 
8.14. ábra. Adott környezetbe eső poligonok kiválasztása (intersect) 

A kiválasztott halmaz bővíthető egy tetszőleges részhalmaz hozzáadásával. A kiválasztott objektumok ellentett 

halmaza általában egy kapcsolóval kiválasztható (azon objektumok halmaza, amelyek eddig nem voltak 

kiválasztva – Switch Selection). A kiválasztott objektumokból egy új adatszint képezhető (Create Layer From 

Selected Features). A leíró adattáblával tetszőleges jelentések készíthetők. Így például kilistázható valamely 

adatszinthez tartozó leíró adattábla tartalma, az adatokat a táblázat valamely oszlopa szerint sorba rendezhetjük, 

vagy lekérdezhető a képernyőn látható grafikus tartalom mögötti leíró adattartalom. 
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8.15. ábra. Adott téglalapra eső poligonok kiválasztása (intersect) 

Kiválasztási feltételként megadhatjuk az objektumok tulajdonságaival (leíró adataival) kapcsolatos elvárásainkat 

is (például: Keressük azokat a poligonokat, amelyek művelési ága rét vagy legelő, és területe nagyobb, mint 5 

ha). A kiválasztást végezhetjük fokozatos közelítéssel is, amikor a szelekciós parancs ismételt kiadásával egyre 

szűkítjük vagy bővítjük a halmazt. 

 
8.16. ábra. Interaktív kiválasztás 

3.3. 8.3.3 Mérés a képernyőn 

A képernyőn méréseket is végezhetünk. Lemérhetők az egyes pontok koordinátái, meghatározható a kiválasztott 

vagy kijelölt pontok közötti távolság, lekérdezhető az egérrel körbejárt folt területe stb., vagyis minden adat 

mérhető a képernyőn, amit a hagyományos grafikus térképen korábban mértünk. Lényeges különbség, hogy 

amíg a grafikus térkép hordozóanyaga (a papír) időben változtatja méretét (torzul), addig az adatbázis (és így a 

képernyő képe is) torzítatlan marad. A kijelzés élessége (az ábrán Length = 342.34567890) megtévesztheti a 

gyakorlatlan felhasználót. A kijelzett koordináta vagy más érték pontossága általában ettől eltérő. Ezt nekünk 

kell eldöntenünk. 
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8.17. ábra. Távolságmérés 

További problémát jelenthet a megjelenítés méretaránya, melynek összhangban kell lennie az adatok helyzeti 

pontosságával. Ha ennél kisebb méretarányban mérünk, akkor a mérés pontossága elmarad az elérhető 

pontosságtól. A méretarányt erősen növelve a mérés pontossága jóval meghaladhatja az adatok pontosságát, ami 

félrevezető lehet. 

Ne feledjük tehát, hogy a mért érték megbízhatósága függ a mérés pontosságától és az adatbázis helyzeti 

adatainak megbízhatóságától. A mérés pontosságáról legegyszerűbben ismételt mérésekkel győződhetünk meg. 

3.4. 8.3.4 Vizuális interpretáció 

Az ember és a számítógép erőforrásainak megosztásának egyik véglete, amikor mindent a számítógép szolgáltat 

automatikusan (például terület kimutatást készít). A másik véglet, amikor a gépet csak megjelenítésre 

használjuk, és az információkat mi magunk állítjuk elő a kép értelmezésével (interpretációjával). Az ember sok 

esetben egyszerűbben talál megoldásokat, mint a számítógép (A 12. modulban mutatunk példát arra, hogyan 

keressük meg a perspektív képek szemlélésével a domborzatmodellek hibáit). 

 
8.18. ábra. Településszerkezet vizsgálata 

A GIS programok általában rendelkeznek a képernyő ablakának gyors mozgatási funkciójával, amely 

megszünteti a hagyományos térképek szelvényhatárokkal kapcsolatos problémáit, egyszerűen teszi lehetővé 

nagyobb adatbázisból a képernyőn látható területen kívül eső részek átvizsgálását. Az adatbázis törésmentesen 

nézegethető. 

A következő ábra egy pesti bankfiók számlatulajdonosainak lakhely szerinti eloszlását mutatja. Látható, hogy a 

számlatulajdonosok a közelben lévő bankfiókot választják. De mit jelent a „közelben”? Valószínűleg nem a 

légvonalbani távolság a megfelelő mérőszám! Erre a későbbiekben még visszatérünk. Miért van a budai oldalon 

egymás közelében sok számlatulajdonos? A kérdések megválaszolása részletesebb elemzéseket igényel. 
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8.19. ábra. Egy bankfiók számlatulajdonosainak lakhely szerinti eloszlása (Forrás: GeoX) 

A következő három ábra egy-egy tipikus példát mutat a vizuális interpretáció alkalmazására. 

 
8.20. ábra. Űrfelvételek értelmezése (Forrás: Google) 

Az űr- és légifelvételek jól egészítik ki a vektoros adatbázist, sokkal részletgazdagabb képet mutatnak a 

valóságról. 
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8.21. ábra. Domborzat vizuális elemzése 

A domborzat szintsávos ábrázolása a vizsgálatokba új dimenziót hoz. Segítségével az árvíz-veszélyességre, az 

erózióra hajlamos területek kiválaszthatók. A domborzatmodellezéssel a 11. modulban foglalkozunk. 

 
8.22. ábra. Iskolai végzettség eloszlása (Forrás: GeoX) 

Az ábra Budapest lakosainak iskolai végzettségéről ad áttekintő képet. A sötétzöld az alacsony, a sötétvörös a 

magas iskolai végzettséget mutatja. Biztosan laknak Pesten is akadémikusok, de itt a tendencia a lényeg. A kép 

alapján mit gondol budapesti a lakásárakról? 

3.5. 8.3.5 Egy adatszint tulajdonságai 

Az adatbázisunk adatszintjeinek megjelenítése az „Adatszint tulajdonságai” (Layer Properties) menüpontban 

szabályozható. A menüből kiolvasható az adatszint kiterjedése, vetületi és koordinátarendszere, a leíró adatbázis 

szerkezete stb. 

Az osztályozást alapvető statisztikai mutatók megjelenítése segíti: 
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• az objektumok száma (count), 

• a leíró adattábla kiválasztott oszlopának minimális értéke, 

• maximális értéke, 

• összege (sum), 

• átlaga (mean) 

• mediánja 3, 

• szórása, vagyis középhibája (standard deviation). 

 

                                                           
3 A medián a matematikai statisztikában használatos, a sokaságot kétfelé vágó érték. Ahhoz, hogy mediánt számíthassunk, az leíró adatnak 

legalább számértékűnek, ordinális mérési skálán lévőnek kell lennie. A medián számítása a következő: Ha az objektumok száma páratlan, 

akkor a medián az értékek nagyság szerint rendezett sorában a középső elem. Ha páros, akkor a rendezett sorozat két középső elemének 
számtani közepe. 
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8.23. ábra. Az osztályozást statisztikai mutatók és gyakorisági ábra segíti 

Az osztályozás szemléletesebbé, informatívabbá tételére több lehetőségünk kínálkozik: 

• manuális, tetszőlegesen megadott, 

• egyenlő lépésközű, 

• általunk adott lépésközű, 

• egyenlő elemszámú (quantile4) 

• természetes törések mentén5, 

• mértani sorok alapján (geometrical interval), 

• szórás alapján (kategória határok az átlagtól balra és jobbra a szórás értékének függvényében változnak). 

                                                           
4 Az értékek nagyság szerint rendezett sorát egyenlő elemszámúra szeleteljük. Ha az osztályok száma öt, akkor az 1. kategóriába a legkisebb 

elemek 20%-a, a 2. kategóriába a következő 20% stb. 
5 A gép a leíró adatokban megkeresi a legnagyobb változások helyét, és ezeket veszi kategória határoknak. 
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8.24. ábra. A GEO nappali tagozatos hallgatóinak eloszlása egyenlő lépésközű (equal interval) illetve egyenlő 

elemszámú (quantile) osztályozás esetén (2005) 

Az ablakolási, méretarány váltási funkciókkal a számunkra aktuális terület kijelölhető, értelmes határok között 

kicsinyíthető és nagyítható. Problémát jelenthet mind a nagymérvű kicsinyítés (olvashatatlanná válik a kép), 

mind az erős nagyítás (a képernyő tartalma a generalizálás miatt félrevezető információt adhat). A legkisebb és 

legnagyobb méretarány (minimum / maximum scale) beállítható. 

4. 8.4 Lekérdezés leíró adatok alapján 

A „Hol van?” kérdés megválaszolásához a „Select by Attributes” varázsló segít a feltételek 

megfogalmazásában. A varázsló megnyitása után megjelennek a leíró adattábla oszlopai és kívánságra (Get 

unique values) értékei. 

 
8.25. ábra. Leválogatás a leíró adatok alapján 
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8.26. ábra. „Mely megyékből jött több mint 15 hallgató?” kérdésre adott válasz. 

Kiválasztási feltételként megadhatjuk az objektumok tulajdonságaival (leíró adataival) kapcsolatos elvárásainkat 

is (például: Keressük azokat a poligonokat, amelyek művelési ága rét vagy legelő, és területe nagyobb, mint 5 

ha). A kiválasztást végezhetjük fokozatos közelítéssel is, amikor a szelekciós parancs ismételt kiadásával egyre 

szűkítjük a halmazt. Így például kilistázható az adatszinthez tartozó leíró adattábla tartalma, az adatokat a 

táblázat valamely oszlopa szerint sorba rendezhetjük, vagy lekérdezhető a képernyőn látható grafikus tartalom 

mögötti leíró adattartalom. 

4.1. 8.4.1 Gyakorisági ábra 

Az eredeti, vagy a lekérdezés során létrehozott fedvényről, lekérdezési ablakról táblázatos kimutatás vagy 

részletesebb jelentés (angolul report, ezért helytelenül gyakran riportként említik), készíthető (pl. 

területkimutatás adott körzeten belül, művelési áganként, adott gazdaságra vonatkozóan). Gyakran van szükség 

statisztikai kimutatásokra a leíró adatokról. A kiszelektált rekordok tartalmára különböző statisztikák 

készíthetők (minimum, maximum, összeg, átlag, medián, szórás stb.). 

A gyakorisági ábrát igen gyakran használjuk (nemcsak a korábban tárgyalt osztályozás segítésére, hanem egyéb 

vizsgálatokban is), mert szemléletes képet ad a leíró adattábla kiválasztott oszlopában adott értékek előfordulási 

gyakoriságáról. A következő ábrán felszínborítási poligonok osztályonkénti (kódonkénti) előfordulási 

gyakoriságát láthatjuk. 



 Adatkezelési és lekérdezési 

műveletek 
 

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
8.27. ábra. A CORINE Land Cover 1:100 000 adatbázis6 54 jelű EOTR szelvényének gyakorisági ábrája 

5. 8.5 Topológiai keresés 

A topológiai szerkezettel bíró adatbázisokban nemcsak a „Mi van itt?” illetve a „Hol van?” kérdés válaszolható 

meg az adatbázis természetéből fakadó közvetlen módon, hanem a „Kivel / mivel szomszédos?” kérdés is. 

A topológiai adatmodell ezen természetéből fakadóan rendkívül hatékony keresési lehetőségeket biztosít 

nemcsak a fejlesztőknek, hanem a felhasználóknak is. 

 
8.28. ábra. Topológiai keresés (touch the bondary of) 

                                                           
6 A CORINE Land Cover (Felszínborítás) adatbázis magyarországi létrehozását a Phare Regionális Környezeti Program finanszírozta 1993 
és 1996 között. A poligonok kódolása három jegyű CORINE kóddal történt. http://www.fomi.hu/corine/ 



 Adatkezelési és lekérdezési 

műveletek 
 

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az ábrán a Fejér megyével szomszédos megyék kiszelektálása látható. 

6. 8.6 Transzformációk 

A digitalizált állományok gyakran a térképlap helyi koordináta-rendszerében vannak, ezért méretarányukat a 

helyi, rajzi rendszerből országos rendszerbe kell transzformálni (lásd a következő ábra a) és d esetét). 

Ugyancsak gyakori a térképlapok egyenlőtlen torzulásainak kiküszöbölésére szolgáló ún. gumilepedő 

(rubersheeting) transzformáció (lásd b)). Valamennyi fedvénynek azonos vetületi rendszerben kell lennie. A 

hazai térinformatikai adatbázisok hivatalos vetületi rendszere az EOV, de több szervezet a nemzetközi vagy 

egyéb előírások miatt ettől eltérő vetületi rendszert használ. Fontos tehát az átszámítások elvégzése. 

 
8.29. ábra. Geometriai transzformációk (Forrás: Detrekői) 

 
8.30. ábra. Varázsló a vetületi átszámítás (project) művelet végrehajtásához (Forrás: ESRI) 

A modul befejező részében a transzformáció fogalmát kiterjesztjük, és a geometriainál tágabb értelemben 

használjuk. 

6.1. 8.6.1 Vonalak generalizálása 

Az adatgyűjtés során keletkező vonalszerű objektumok pontsűrűsége gyakran túlságosan nagy. Például a 

szintvonalak digitalizálásakor túl sűrűn veszünk fel pontokat, ami a magassági interpoláció hibáihoz vezethet 

(lásd 11. modul - TIN). Ezért algoritmusokat dolgoztak ki a pontok ritkítására. 
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Az ArcGIS két módszert alkalmaz, ezek egyike a kevésbé jellemző pontok kiválasztásán alapul (point remove). 

Ezt az algoritmust David Douglas and Thomas Peucker dolgozta ki 1973-ban7. Ennek azóta több módosított 

változata született8. Érdekességként megjegyezzük, hogy Thomas Peucker 1979-től Tom Poiker néven publikált. 

Nevéhez fűződik a domborzatmodellezésben általánosan elterjedt, imént említett TIN módszer. 

 
8.31. ábra. A vonalak generalizálásának két módszere (Forrás: ESRI) 

 
8.32. ábra. A Douglas – Peucker algoritmus elve (Forrás: ESRI) 

 
8.33. ábra. A Douglas – Peucker algoritmus a gyakorlatban: „Simplify Line” parancs, 50 m oldaltávolsággal 

(simplification tolerance) 

                                                           
7 Douglas, D., Peucker, T., 1973, Algorithms for the Reduction of the Number of Points Required to Represent a Digitized Line or its 

Caricature, The Canadian Cartographer, Vol.10, No.2, December 1973, pp.112-122 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Ramer–Douglas–Peucker_algorithm 
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A másik algoritmus9 Zeshen Wang nevéhez fűződik. Ez a vonalakra sávokat illeszt, vizsgálja ezek 

tulajdonságait, és a tolerancián belüli pontokat elhagyja (bend simplify). 

6.2. 8.6.2 Szelvények egyesítése - MERGE 

A szelvények egyesítése műveletre (MERGE) főképpen akkor van szükség, amikor a térképszelvények 

digitalizálása után a szelvényeket tartalmazó fedvényeket egy egységes adatbázisba akarjuk fűzni. 

Ez látszólag egyszerű feladat, de aprólékos munkát jelent, amíg a szomszédos szelvények azonos objektumait 

sikerül valóban egyesíteni, és a szelvényhatárokat eltüntetni. 

 
8.34. ábra. Szintvonalak ellentmondásai a szomszédos térképszelvények határán 

 
8.35. ábra. A szelvények egyesítése (MERGE) művelet elve (Forrás: ESRI) 

6.3. 8.6.3 Részekre bontás - SPLIT 

A fedvény részekre bontható egy másik fedvény helyzeti adatai alapján (SPLIT). A parancs csak az ArcInfo 

installálásával érhető el. 

                                                           
9 Zeshen Wang, "Manual versus Automated Line Generalization," GIS/LIS '96 Proceedings, pp. 94–106 (1996). 
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8.36. ábra. A SPLIT művelet elve (Forrás: ESRI) 

Ezt a funkciót használjuk például egy országos adatbázis megyénkénti vagy szelvényhatáros bontására. A 

megosztandó adatszintre fektetett fedvény tetszőleges attribútuma alapján kérhetők így leválogatott adatok. Az 

alábbi ábrán a 13. modulban ismertetendő mintapélda földhasználati térképét a kilométer-hálózattal bontottuk 

részekre. De kérhetjük, hogy pl. egy országos közúti adatbázisból Fejér megye közútjait válogassa le a rendszer 

számunkra. 

 
8.37. ábra. A fedvény részekre bontható 

6.4. 8.6.4 Poligonok egyesítése - DISSOLVE 

A felesleges határvonalak egyrészt az adatbázis méretét feleslegesen terhelik, másrészt a megjelenítés során 

zavaróak. A GIS szoftverek általában lehetővé teszik, hogy mindazon vonalakat kitörölje a gép, amelyek a 

felhasználó számára feleslegesek. Például egy 2,5 m-es alapszintközű szintvonalrajzból csak a 10 m-es 

főszintvonalakat hagyjuk meg, és töröljük az összes többit; vagy egy földhasználati térképről átosztályozás után 

töröljük ki azokat a vonalakat, amelyek két oldalán azonosnak minősített területek találhatók, pl. a későbbiekben 

nem kívánunk különbséget tenni rét és legelő között (mindkettő füves terület). Az utóbbi esetben (poligonok 

esetén) természetesen a leíró adattáblában is átvezetődnek a változások. 
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8.38. ábra. A „DISSOLVE” művelet elve (Forrás: ESRI) 

Az említett mintafeladatban a talajadatokat tartalmazó adatszintre egy „DISSOLVE” parancsot kiadva egy 

egyszerűsített (vízzáró / nem vízzáró) adatszint hozható létre. Az eredmény a következő ábrán látható. 

 
8.39. ábra. Felesleges határvonalak törlése (dissolve) 

6.5. 8.6.5 Változások átvezetése – UPDATE és APPEND 

Az adatbázis „élőn tartása” elengedhetetlen napi feladat. Ennek megkönnyítésére itt két megoldást ismertetünk. 

Az UPDATE parancs felülírja egy létező fedvény tartalmát egy azt átfedő új fedvénnyel. Ehhez kapcsolódó 

példánk a megvalósulási térkép tartalmának beillesztése egy országos rendszerbe. 
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8.40. ábra. Az UPDATE parancs elve (Forrás: ESRI, csak az ArcInfo ismeri) 

Az APPEND parancs segítségével egy létező adatszinthez fűzhetünk további adatokat, pontokat, vonalakat, 

poligonokat vagy raszteres állományokat. Példaként említjük a csapatmunkában végzett, folyamatos 

munkavégzés során naponta előálló új adatok hozzáfűzését az egyre gyarapodó központi adatszinthez. 

 
8.41. ábra. Az APPEND parancs elve (Forrás: ESRI) 

6.6. 8.6.6 Raszter-vektor és vektor-raszter átalakítás 

A raszter-vektor átalakítás gyakori művelet a térinformatikában, legtöbbször a távérzékelési adatok adatbázisba 

integrálásakor alkalmazzuk, mint az alábbi példa is mutatja. A példából jól látszik, hogy ez a művelet jelentős 

adatvesztéssel társul. Viszont a dolog másik oldalát tekintve, az eredmény könnyebben áttekinthető, 

értelmezhető és elemezhető. 
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8.42. ábra. Űrfelvétel interpretáció: raszter-vektor konverzió (Forrás: GISIG) 

Az EU által a nyolcvanas években indított (korábban említett) CORINE (Coordination of Information on the 

Environment) projekt célja kvantitatív, megbízható és összehasonlítható felszínborítási adatok biztosítása az EU 

területére, melyeken keresztül a felszínborítás és változásának ismerete segíti az összehangolt európai 

környezeti politika kialakítását. A projekt hazai megvalósítását a FÖMI Távérzékelési Központja hajtotta végre 

Büttner György vezetése mellett10. 

A térképezéshez az 1990 és 1992 között készült Landsat Thematic Mapper űrfelvételeket használták. Az 

űrfotótérképek értékelése vizuális fotóinterpretációval történt. Az interpretációt az interpretációs fólia 

szkennelésével és az azt követő vektorizálással digitalizálták. Az ellenőrzés számítógépes segédlettel készült 

úgy, hogy a digitalizált fotóinterpretációt rávetítettük az interpretáció során használt űrfelvételre. A tematikus 

pontosság növelése érdekében más időpontban készült űrfelvételeket is használtunk. Az ilyen módon észlelt 

tematikus és geometriai hibák korrigálása képernyőn történő digitalizálással valósult meg. 

A létrejött adatbázis jellemzői a következők: 

• Adatformátum: ARC/INFO, poligon topológia, (24 000 poligon) 

• A poligonok kódolása három jegyű CORINE kóddal történt 

• A legkisebb térképezett objektum mérete 25 hektár 

• A minimális térképezett vonalas elem szélessége 100 méter 

• Térképi vetület: EOV 

                                                           
10 http://www.fomi.hu/corine/ 
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8.43. ábra. Az eredeti CORINE felszínborítottsági kép, 1:100.000 (Forrás: FÖMI) 

Az előállt adatbázis jó alap a felszínborítottság változásainak megfigyeléséhez. A változási adatok 

legkönnyebben űrfelvételek vagy légifelvételek ortofotó transzformációjával és a raszteres képek 

klasszifikálásával érhetők el. Ahhoz, hogy a CORINE vektoros adatait össze lehessen vetni az új raszteres 

adatokkal, egy vektor-raszter transzformációt (konverziót) kell végeznünk. Erre vonatkozóan további értékes 

részleteket például az ESRI websúgója tartalmaz11. 

 
8.44. ábra. A vektor-raszer konverzió varázslója (Forrás: ESRI) 

                                                           
11 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Core_geoprocessing_tools_for_raster_data 
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8.45. ábra. A levezetett 100x100 méteres CORINE rácsháló 

A raszter-raszter konverziónál a cellaméret csökkentésével fontos részleteket veszíthetünk, ezért gondosan kell 

megválasztani az új rács méretét. 

 
8.46. ábra. Raszter-raszter konverzió 

A raszterek nem kell, hogy feltétlenül azonos rendszerben legyenek. Az átalakítás során a legközelebbi 

szomszéd (Nearest neighbor) módszert választva, az új rácspont értéke a hozzá legközelebbi rácspont értékét 

veszi fel. Nem történik interpoláció, ezért névleges és sorrendi skála esetén is használható. 
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8.47. ábra. A legközelebbi szomszéd módszere (Forrás: ESRI) 

A bilineáris interpoláció a négy legközelebbi támponton alapul. Az új rácspont értéke a hozzá legközelebbi négy 

rácspont értékének súlyozott számtani középértékét veszi fel. Ha az új rács mérete kisebb, mint az eredeti, akkor 

ez a módszer jóval simább képet ad, mint a legközelebbi szomszédok módszere. 

 
8.48. ábra. A bilineáris interpoláció a négy legközelebbi támponton alapul (Forrás: ESRI) 

Köbös konvolúció (Cubic convolution) az ArcGIS-ben a bilineáris interpolációhoz hasonlóan működik, de itt a 

legközelebbi 16 pontra történnek a számítások. 
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8.49. ábra. A köbös konvolúció pontjai (Forrás: ESRI) 

A súlyozott közép számítása helyett választható a leggyakoribb érték (Majority) is. Ez akkor alkalmazható, ha 

névleges vagy sorrendi skálával dolgozunk. 

A raszter-vektor konverzió során a képpontokhoz vektoros objektumokat rendelünk. A következő ábrán a 

raszteres poligonok határvonalát szerkesztettük meg. 

 
8.50. ábra. Raszter-vektor konverzió 

6.7. 8.6.7 Táblázatok összekapcsolása - JOIN 

A leíró adatok táblázatának rekordjai kapcsolóelemek révén kapcsolódnak a helyzeti adatokhoz. Például az 

ingatlan-nyilvántartási adatok a helyrajzi számok révén kapcsolódnak a birtokhatárok helyzeti adataihoz. Ha 

ebben a táblában esetleg további kapcsolók szerepelnek, akkor ezzel, további adatbázisokkal is 

összekapcsolható a földhivatali adatbázis. Ha a személyi azonosító szerepelne az ingatlan-nyilvántartási adatok 
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között, akkor elérhető lenne a munkahely adatbázisa, ahol az adószám mint további kapcsolóelem is elérhető, a 

bérszámfejtésből a TAJ-szám stb. 

 
8.51. ábra. Adatbázisok és kapcsoló elemek 

A táblázatok összekapcsolására (JOIN) ad egy elvi sémát a következő ábra. 

 
8.52. ábra. Táblázatok összekapcsolása (Add join) 

A földhasználati kategóriák (land use) adatszint kódjai alapján egy kódtábla (look-up table) segítségével minden 

poligon leíró adatai között megjeleníthető a kategória neve is az „Add join” parancs kiadásával. Az 

összekapcsolás ideiglenes, a kapcsolat megszüntetésére a „Remove join” szolgál. 

7. 8.7 Összefoglalás 

A modul célja a térbeli adatkezelési és lekérdezési műveletek áttekintése és alkalmazásának bemutatása volt. 

Foglalkoztunk helyzeti adatok alapján történő lekérdezésekkel, adatszintek tulajdonságainak vizsgálatával; leíró 

adatok alapján történő lekérdezésekkel, topológiai kereséssel és adatbázis transzformációkkal. Ha az anyagot 

megtanulta, akkor Önnek képesnek kell lennie elmondani, mire használhatók az adatkezelési és lekérdezési 

műveletek, elvégezni az adatbázis transzformáció alapműveleteit, megvitatni a térbeli adatbázis kezelésének 

módszereit, és orientációt adni a térbeli lekérdezések használatában. 

Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az adattól az információig vezető folyamat buktatóit! 

2. Adjon 3 példát a toleranciák használatára! 

3. Ismertesse a helyzeti adatok alapján történő lekérdezés alapeseteit! 

4. Hogyan működik a pont a poligonban algoritmus? 
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5. Adjon 3 példát a lekérdezési relációkra! 

6. Ismertesse az „intersect” reláció működését! 

7. Mire kell ügyelni a képernyőn való méréskor? 

8. Adjon 3 példát a vizuális interpretációra! 

9. Milyen főbb adatokat és lehetőségeket tartalmaz a „Layer properties” menüpont? 

10. Milyen főbb statisztikai mutatókat használhatunk az osztályozáshoz? 

11. Ismertesse a leíró adatok alapján történő lekérdezést! 

12. Ismertesse a gyakorisági ábra lényegét és alkalmazhatóságát! 

13. Hogyan generalizálhatók a vonalak? 

14. Ismertesse a „merge”, a „split” és a „dissolve” parancsok működését! 

15. Ismertesse a „merge” és a „split” parancsok működését! 

16. Ismertesse az „update” és az „append” parancsok működését! 

17. Ismertesse a CORINE adatbázis felépítésének folyamatát! 

18. Ismertesse a táblázatok összekapcsolásának működését! 

Feladatok 

1. Foglalja össze az adatkezelési műveleteket! Hasonlítsa össze a hagyományos manuális és a GIS adatkezelési 

megoldásait! 

2. Válasszon egy térbeli adatbázist, és adjon példákat a tipikus lekérdezésekre! 
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