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7. fejezet - Alkalmazások és 
szoftverek 

1. 7.1 Bevezetés 

Mire használható a GIS? 

Ön már ismeri a választ. Mindenre és mindenütt, ahol korábban térképeket, helyszínrajzokat, vázrajzokat 

használtunk, de a digitális adatbázis természetesen sokkal többre képes, mint a grafikus térkép és a 

hagyományos adattár. 

Ebben a modulban célunk az alkalmazások rendszerezése, a tipikus alkalmazások bemutatásával bizonyítani a 

GIS sokrétű felhasználásának lehetőségét. A következőkben felvillantott alkalmazások között található 

egyszerűbb és bonyolultabb, passzív lekérdezés és bonyolult elemzés. 

Korábban szó esett algoritmusokról, módszerekről, a rendszer kialakításának elveiről és módszereiről. Ebben a 

modulban bemutatunk néhány elterjedt GIS szoftvert. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• meghatározni a GIS tipikus alkalmazásait, 

• elmondani a bemutatott GIS szoftverek funkcionalitását, 

• megvitatni az alkalmazások közötti kapcsolatokat, 

• orientációt adni a GIS szoftverek kiválasztásában. 

Tartalom 

2. 7.2 GIS alkalmazások 

 

A GIS a felhasználók által igényelt információk előállítására szolgál. A felhasználói kör tágasságától függően 

megkülönböztetünk egyedi, speciális igényeket kielégítő illetve általános célú rendszert. Az egyedi rendszer egy 

adott feladat megoldására, vagy egy szakterület támogatására készült, annak igényeit elégíti ki, például: 

közműnyilvántartási rendszer. Az általános célú, közcélú, gyakran komplex rendszer célja egy adott földrajzi 

környezet, valamennyi fontos "geo" adatának összefogása, például: önkormányzati térinformációs rendszer. 

A modellezett terület kiterjedése szerint beszélünk lokális rendszerről, amely egy kisebb terület részletesebb 

leírását adja; regionális rendszerről, ha egy összetett földrajzi vagy jogi területet modellezünk, illetve globális 

rendszerről, ha valamilyen szempontból teljes területet kell vizsgálnunk. Példaként  lokális  a Kiskunsági 

Nemzeti Park Információs Rendszere,  regionális  a Dél-Alföldi Regionális Információs Központ három megyét 

átfogó adatbázisa,  globális  a WWIS (World Weather Information Services) teljes Földre kiterjedő 

meteorológiai rendszere. A lokális rendszer felbontása általában nagyobb, részletesebb, a globális rendszeré 

kisebb. A globális rendszerek esetében kiemelten fontos a szabványosítás, a nyelvi kérdések megoldása, 

jellemzőek az osztott adatbázisok és osztott számítási erőforrások alkalmazása. 

A felhasználót szerepétől, feladatától függően más-más érdekli a valós világból. A felső vezetés, irányítás 

szintjén a szervezet erőforrásainak, működésének áttekintése, az erőforrások optimális kezelése, a gyors 

döntéshozás támogatása a legfontosabb. Erre a célra alakították ki a menedzsment információs rendszereket 

(MIS - Management Information System). A középvezetés szintjén a GIS, mint döntéselőkészítő rendszer 
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funkcionál (SDSS - Spatial Decision Support System). Az operatív GIS a mindennapi munkát támogatja: 

adatgyűjtés, adatintegrálás, számítógépes térképezés, adatszolgáltatás stb. 

 
7.1. ábra. Információs szintek 

A hatékony GIS legfontosabb tulajdonságai a következők: 

• A GIS a tervezés és döntéshozatal egyik korszerű segédeszköze. A GIS által biztosított információk 

segíthetnek a felhasználóknak a megalapozottabb, jobb döntések meghozásában. 

• A GIS képes kapcsolatot teremteni az elszigetelt, önálló adatbázisok között. Javul az adatbázisok 

egységessége és kommunikációs képessége. 

A GIS megvalósítását a felhasználó szükségletei vezérlik, a vezetők és az alkalmazó felhasználók folyamatos 

irányításával és támogatásával. 

2.1. 7.2.1 Nyilvántartó rendszerek 

 

A természetes és mesterséges objektumok, tereptárgyak és élő vagy élettelen vagyontárgyak nyilvántartásával az 

ember évezredek óta foglalkozik. Az idők során hatalmas - nehezen kezelhető - adattárak halmozódtak fel. És ez 

a tendencia az utóbbi időben egyre gyorsul. A megoldást a számítógépes nyilvántartás jelenti. A következőkben 

3 tipikus példán keresztül mutatjuk be a nyilvántartó rendszereket. 

 

A térinformatika adatbázisa rugalmasan bővíthető, így lehetővé teszi sokféle adat egyazon rendszerben való 

kezelését. Egy város műemlékeinek nyilvántartása a helyzeti (térképi) és leíró (történeti) adatain kívül sok-sok 

egyéb adatot jelent. Az adatbázisban könnyen elérhető módon tárolhatjuk a műemlék alaprajzát, homlokzati 

képét, tervrajzait vagy metrikus fotóit. 

Az ingatlanvagyon felmérésére, a tulajdoni adatok szavatolt vezetésére évszázadok óta kataszteri és telekkönyvi 

rendszereket üzemeltetnek. A naprakész helyzeti adat (földmérési alaptérkép) és a szavatolt tulajdoni adatok, 

használati jogok és korlátozások egy rendszerbe ötvözése sokcélú hasznosítást tesz lehetővé. Ez a rendszer 

alapját képezi (adat-infrastruktúrát biztosít) az informatikai társadalom más földrészlet alapú rendszeréhez (pl. a 

közműnyilvántartó rendszerekhez). 

 



 Alkalmazások és szoftverek  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A közművek tervezése, létrehozása, üzemeltetése, karbantartása költséges, de elengedhetetlen infrastrukturális 

kiadásokat jelent. Ezek számítógépes nyilvántartása növeli az áttekinthetőséget, fokozza a lakossági 

szolgáltatások színvonalát, javítja a tervezettséget, csökkenti a kiadásokat. Az adatbázisban helye van a 

hálózatok minden elemének (a vezetékek helyzetétől a szerelvények típusáig, az építés idejétől a karbantartások 

dokumentálásáig). A földmérési alaptérképen alapuló integrált közműnyilvántartás az önkormányzati GIS egyik 

meghatározó eleme. 

2.2. 7.2.2 Lekérdező rendszerek 

A térinformatika az előző évtizedekben sok értékes adatbázist hozott létre. Ezek között egyre több olyan közcélú 

rendszer található, amely egy szervezet közvetítésével, vagy hálózaton keresztül sokak számára elérhető, 

megvásárolható. Ezek a helyzeti és/vagy leíró adatok alapján lekérdezhetők, és az eredmények szövegesen vagy 

grafikusan megjeleníthetők. A tárolt adatokból tehát információk vezethetők le, tematikus térképeket 

szerkeszthetünk, pl. megkülönböztetést tehetünk az önkormányzati ingatlanok adatbázisában az épületek 

tetőanyaga alapján. 

 

Az adatbázis leíró (attribútum) adatainak tartalmának lekérdezésére általában az SQL (Structured Query 

Language) használatos. Ennek segítségével leválogatások végezhetők. Pl. kilistázhatók egy adott területnél 

nagyobb földrészletek tulajdonosainak adatai. A szelekcióban matematikai és statisztikai műveletek végezhetők. 

Meghatározható a területösszeg vagy eloszlások vizsgálhatók. 

Az adatbázisban tárolt objektumok helyzete és kapcsolataik tetszőleges méretarányban szemlélhetők. A 

képernyőn megjelenő objektumok koordinátái rámutatással leolvashatók. Mérhető az objektumok közötti 

távolság. Ha egy régiónak kíváncsiak vagyunk a területére, akkor a határvonalat körbejárva megkaphatjuk. 

Az attribútum adatok értéke, a geometriai adatok helyzete és típusa alapján az adatbázisból gyorsan 

kiválaszthatjuk a számunkra aktuálisan fontosakat. A kiválogatott adatok (információk) megjelennek a 

számítógép képernyőjén. Ezen információk kiemelése, könnyen olvashatóvá, értelmezhetővé tétele a GIS 

személyzet feladata. 

2.3. 7.2.3 Elemző rendszerek 

Az térinformatikai elemzés az elsődleges adatbázison alapuló aktív, információt illetve a további elemzések 

alapját előkészítő, új adatokat is előállító folyamat. Az elemzési funkciókat - a GIS jellegétől függően - több 

száz beépített (előre programozott) funkció támogatja. Ezek közül villantunk fel néhányat a következő képeken. 

 

A DDM (digitális domborzatmodell) a domborzat számítógépes leírása. A DDM elemzések elemi szolgáltatásai 

közé tartoznak a mért pontokon alapuló felszín tetszőleges pontjaira magasság, lejtés, lejtésirány (kitettség) és 

görbültség számítása. Az alapszolgáltatások és a komplexebb műveletek skálája a belvízveszélyes területek 

fellelésétől a mérnöki létesítmények tájba való illeszkedésének vizsgálatáig igen széles. 
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7.2. ábra. A terepfelszín perspektív megjelenítése 

 

A hálózatokat csomópontok és élek határozzák meg. A hálózatokban elvégezhető útvonal meghatározás (pl. 

legkisebb költséggel, vagy legrövidebb idő alatt történő elérés), illetve gyűjtés és elosztás (pl. hulladékgyűjtés, 

adott raktárhálózatból egy üzlethálózat optimális kiszolgálása vagy egy öntözőtelep üzemeltetése). 

 

 
7.4. ábra. Övezet generálás 

Az övezet generálás olyan új poligonok előállítását jelenti, amelyek határvonala egy adott ponttól, vonaltól vagy 

poligontól adott (esetleg változó) szélességű sávot fog (buffer) közre. Az átlapolási (overlay) műveletekkel 
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egymásra fektethetünk térképi adatszinteket és olyan kérdéseket tehetünk fel, mint pl. hol voltak földhasználati 

változások az elmúlt 5 évben? 

2.4. 7.2.4 Döntéselőkészítő rendszerek 

 

2.5. 

GIS legfontosabb funkciója általánosságban a felhasználók döntési képességének támogatása. A 

döntéselőkészítés során a döntési kritériumokat alaposan meg kell ismerni. Ez csapatmunkát kíván. Minél 

jobban ismerjük a döntési mechanizmust, annál jobban, eredményesebben támogathatjuk a döntéshozókat. 

Ahogyan az előzőekben említettük, a döntéselőkészítés célja gyakran az, hogy a rendelkezésre álló - rendszerint 

nagyméretű, manuálisan gyakran áttekinthetetlen - adathalmazból a felhasználó számára célszerűen tömörített 

információkat vezessen le. Pl. az azonos vagy különböző adatszintek adott pontjával, metszetével vagy kijelölt 

részletével kapcsolatos statisztikák megadása. Az GIS egyik fontos alkalmazása az üzleti GIS. 

 

Tervező, problémamegoldó rendszer, amely a döntések meghozatalához csoportmunkán alapuló interaktív 

tervezési módszereket használ, például: alkalmassági vizsgálatok, objektumok elhelyezésének tervezése. A 

rendszerrel kiválaszthatók a célnak megfelelő területek pl. legyen víztől távol, nem túl lejtős terepen, a művelési 

ág legyen rét vagy legelő stb. 

 

On-line döntéstámogató rendszer, amellyel a döntések alapos elemzések következményeként időben gyorsan 

meghozhatók, például: egy veszélyes üzem környezetét (domborzat, településhálózat, vízrajz, talajvíz, 

növényzet stb.) leíró információs rendszer képes megjeleníteni, hogy egy adott baleset következményeként 

hogyan szennyeződik a talajvíz, a felszíni vízhálózat, adott szélirány ismeretében képes megadni a 

légszennyezettség várható alakulását, ezzel megalapozza a környezetben élő népesség megóvását szolgáló 

döntéseket. 

2.6. 7.2.5 Modellező rendszerek 

A szimuláció vagy modellezés eredményeképpen közelebb jutunk valamilyen térbeli objektum vagy jelenség 

lényegének megértéséhez; sikerül megválaszolnunk a „Mi történik akkor, ha...?" típusú döntéselőkészítő 

kérdéseket. 

A rendszer a kijelölt területen képes egy jól meghatározott modellt működtetni, képes hatásokat előre jelezni, a 

modelltől való eltéréseket elemezve önmagát finomítani, például: egy adott objektum hatásterületének 

vizsgálata. Feltételezve egy esemény bekövetkeztét képes megvizsgálni, hogy milyen környezeti változások, 

károsodások következnek be. 
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A térinformatika eszközeivel objektumok, események vagy folyamatok szimulálhatók. A képen egy olyan 

példát szimuláltunk, amelyben a tervező egy leendő épület környezetbe illeszkedését vizsgálja. 

2.7. 7.2.6 Monitoring rendszerek 

 

Megfigyelő (monitoring) rendszer az időközönként vett minták elemzésével a természetes vagy mesterséges 

folyamatok lefolyását vizsgálja. A monitoring rendszer időben feltárja a tendenciákat, ezzel segíti a felhasználót, 

hogy döntéseit időben hozza meg, például környezetvédelmi monitoring rendszer. 

A bemutatott alkalmazási típusok nem jelentenek szigorú elhatárolást. Egy elektromos közműnyilvántartó 

rendszer a vezetékek, oszlopok, transzformátorok, szerelvények stb. nyilvántartása mellett felhasználható 

elemzésekre (pl. közműellátottság), az energiafelhasználás követésére (monitoring), az elektromos hálózatok 

egyensúlyban tartására, vezérlésére, vagy a közművek karbantartásának tervezésére. 

Sokféle egyéb csoportosítási lehetőség létezik. Ezek közül csupán egy további példát mutatunk be: 

 Csoportosítás   egyedek és felhasználás alapján 

Földrészlet alapú 

• ingatlannyilvántartás 

• kisajátítás 

• körzetesítés 

• környezeti állapot vizsgálat 

Utcahálózat alapú 

• címkeresés 

• útvonal optimalizálás 

• telepítés tervezés 

• evakuálási tervek kidolgozása 

Természeti erőforrás alapú 

• környezetvédelem 

• erdőgazdálkodás 

• vadak élőhelyének és vonulási útvonalának nyilvántartása 

• árvízi területek kezelése 

• vizes élőhelyek védelme 
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• földvédelem 

• földhasználati vizsgálatok 

• üdülőterületek tervezése 

• bányaművelés 

• talajvíz modellezés és szennyezőanyag követés 

• környezeti hatáselemzés 

3. 7.3 Térinformatikai szoftverek 

A térinformatika gyorsan fejlődő világában kialakult szoftverekről hosszan lehetne írni. A Térinformatika II. 

kötetből, illetve a gyakorlati órákon részletesen megismerünk majd egy GIS szoftver – a Desktop ArcGIS - 

használatát. Azért választottuk ezt a szoftvert, mert az egyik legelterjedtebb, funkciókészlete igen gazdag, 

környezete pedig számos kiegészítő lehetőséget kínál. Ha egy idegen nyelvet megtanulunk, a következőt már 

könnyebben tanuljuk. Így van ez a térinformatikai szoftverekkel is. 

A következő összeállítással célunk csupán az, hogy áttekintést adjunk néhány mintaszerű szoftver 

lehetőségeiről, környezetéről, de legfőképpen a fejlődési tendenciáikról. Öt GIS szoftvercsomagot ismertetünk 

röviden, hogy bemutassuk, milyen lehetőségek vannak más termékekben. 

Az ESRI cég 1969-ben alakult. A leghosszabb múltra tekinthet vissza a GIS szoftvergyártás terén. A 

termékeiket kezdetben az elemzési funkciók gazdagsága emelte ki a többi rendszer közül. Igen sok gondot 

fordítottak az adatok exportálására és importálására. Mára a moduláris, nyitott rendszerek jellemzik. Az ESRI 

webhelyről sok további információ nyerhető:  www.esri.com  . 

Rövid ismertetést adunk ezen kívül az Autodesk MAP 3D 2007 termékéről. Az Autodesk (  www.autodesk.com  

) világszerte meghatározó jelentőségű a számítógépes műszaki tervezés piacán. Igen sok földmérő és 

térinformatikai cég használja, hiszen munkájuk szolgál a tervezés alapjául, tőlük így kérik a térbeli adatokat. 

Az INTERGRAPH (  www.intergraph.com  ) szállította hazánkba az első professzionális térinformatikai 

rendszereket, melyeket erős, megbízható hardver és jól kidolgozott felhasználói felületekkel rendelkező szoftver 

jellemzett. Ezek fellelhetők úgy a katonai és polgári térképészetben, mint a közműszolgáltatóknál. A 

földhivatalok számítógépesítése a kilencvenes évek közepétől INTERGRAPH alapokon történik. Ezért a 

földmérési alaptérképek készítésével foglalkozó nagyobb földmérő és térinformatikai cégek már rendelkeznek 

ilyen csúcsminőségű termékekkel. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kara a Clark University (Worcester, USA), Clark 

Labs által létrehozozott IDRISI hálózat (  www.clarklabs.org  ) hazai központja. Az IDRISI GIS oktató szoftver, 

melyet az algoritmusok széles skálája és a földrajzi folyamatokat leíró legkorszerűbb modellek alkalmazása 

jellemez. 

A MapInfo volt az első Windows környezetben működő, azzal nagymértékben kompatibilis, könnyen tanulható 

és használható térinformatikai rendszer. Sok önkormányzat használja a szoftvert ezen tulajdonságai miatt. Az 

Internet világában is hamar megjelentek. A MapInfo üzleti alkalmazásai ugyancsak a piac élén mozognak (  

www.mapinfo.com  ). 

3.1. 7.3.1 ArcGIS 

Az ArcGIS az Environmental Systems Research Institute (ESRI) cég szoftvere. Ez az egyik legelterjedtebb GIS 

szoftver világszerte. A következő összeállításban elsőként az asztali (desktop) rendszerrel foglalkozunk, majd 

rövid áttekintést adunk a hálózatos (szerver) megoldásokról, a fejlesztői munkát segítő eszközökről és a mobil 

technológia speciális szoftveréről. Az összeállítás forrása az ESRI Magyarország webhelye (  www.esrihu.hu  ). 

3.1.1. 7.3.1.1 Desktop rendszer 

http://www.esri.com/
http://www.autodesk.com/
http://www.intergraph.com/
http://www.clarklabs.org/
http://www.mapinfo.com/
http://www.mapinfo.com/
http://www.esrihu.hu/
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A desktop GIS azoknak a GIS szoftvereknek a gyűjtőneve, amelyek szabványos asztali számítógépeken futnak. 

Ezeket a szoftvereket földrajzi adatbázisok létrehozására, szerkesztésére, lekérdezésére, elemzésére valamint az 

információk térképi megjelenítésére és publikálására használjuk. 

Négy termék tartozik az Desktop ArcGIS szoftvercsaládba, melyek mindegyike magas szintű funkcionalitással 

rendelkezik. 

• Az ArcReader egy ingyenes térkép megjelenítő szoftver, amivel a többi Desktop ArcGIS szoftverrel 

előállított térképeket jeleníthetjük meg. Minden térkép és minden adattípus megjelenítésére és nyomtatására 

képes. Valamint tartalmaz néhány egyszerűbb eszközt a térképek vizsgálatára és lekérdezések végrehajtására. 

• Az ArcView biztosítja a széleskörű térképezési, adatkezelési és elemzési eszközöket valamint egyszerű 

szerkesztési és adatfeldolgozási funkciókat (A geoprocessing magyarul az adatbázisból feldolgozással és 

elemzéssel új adatok, információk levezetését jelenti). 

• Az ArcEditor magába foglalja az ArcView teljes funkcionalitását, valamint továbbfejlesztett eszközöket a 

shape-fájlok (ESRI adatformátum) és geoadatbázisok szerkesztéséhez (A geoadatbázis fogalom az ArcInfo 8 

egy adatformátumát jelenti: a rendszer a földrajzi adatokat egy relációs adatbázisban tárolja). 

• Az ArcInfo az Desktop ArcGIS termékek legkomplexebb eleme, amely teljes funkcionalitással rendelkezik. 

Mind az ArcView, mind az ArcEditor funkcionalitását kiterjeszti a professzionális adatfeldolgozási 

lehetőségekkel. Tartalmazza az ArcInfo Workstation alkalmazást. 

Minden Desktop ArcGIS szoftver felépítése hasonló, így a felhasználók bármelyik Desktop ArcGIS szoftverrel 

is dolgozzanak, munkájuk eredményét meg tudják osztani másokkal. Térképek, adatok, szimbólumok, térképi 

rétegek, adatelemzési modellek, testre szabott eszközök és kezelőfelület, jelentések, metaadatok (metaadat: 

röviden adat az adatról) és még sok egyéb is könnyedén felcserélhetővé válnak. Az Desktop ArcGIS 

szoftverekkel előállított térképek, adatok és metaadatok könnyedén megoszthatóvá válnak az egyedi ArcGIS 

Engine alkalmazások vagy a továbbfejlesztett GIS Web szolgáltatások, az ArcIMS és az ArcGIS Server 

segítségével. 

Desktop ArcGIS bővítmények 

Az asztali szoftvertermékek tulajdonságai kibővíthetőek az ArcGIS bővítmények (extension) használatával, 

melyeket az ESRI és más szervezetek fejlesztenek. A bővítmények lehetővé teszik, hogy olyan feladatokat 

végezzünk el, mint például a raszteres állományok adatfeldolgozása, háromdimenziós megjelenítés és 

geostatisztikai elemzések. A fejlesztők új Desktop ArcGIS bővítményeket hozhatnak létre az ArcObjects, az 

ArcGIS szoftver komponens eszköztárának a segítségével. A felhasználók bővítményeket és saját eszközöket 

hozhatnak létre ugyancsak az általános Windows fejlesztői eszközei: a Visual Basic (VB), .NET, Java és Visual 

C++ segítségével. 

A Desktop ArcGIS elemei 

A Desktop ArcGIS összekapcsolt alkalmazások sora, amely magába foglalja a következőket: ArcMap, 

ArcCatalog, ArcToolbox, ModelBuilder és ArcGlobe. Megfelelő módon használva ezeket az alkalmazásokat, 

elvégezhetünk bármilyen GIS feladatot - az egyszerűbbektől a bonyolultabbakig - térképezést, földrajzi 

elemzéseket, adatok szerkesztését és összeállítását, adatkezelést, adatfeldolgozást és megjelenítést. 

ArcMap  Az ArcMap a Desktop ArcGIS központi eleme, amivel az összes térképalapú feladat elvégezhető, 

köztük a térképek készítése, elemzése és szerkesztése. Az ArcMap egy széleskörű térképszerkesztő alkalmazás 

az Desktop ArcGIS szoftverekhez. Az ArcMap kétféle térképi nézetet kínál fel számunkra: a földrajzi adat 

nézetet és a nyomtatási kép nézetet. A földrajzi adat nézetben a földrajzi rétegeinket megjeleníthetjük, azokon 

elemzéseket végezhetünk és GIS adatszerkezetekbe szervezhetjük azokat. A Tartalomtábla segítségével 

szervezhetjük és ellenőrizhetjük az Adatkeretben lévő GIS rétegek megjelenési tulajdonságait. Az Adatnézet 

ablak bármilyen GIS adat egy meghatározott térbeli kiterjedésére. A nyomtatási kép nézetben, a térképlapokon a 

földrajzi adataink mellett megjelennek a térképi elemek, például lépték, jelmagyarázat stb. Az ArcMap-et 

használjuk térképlapok összeállításához is. 
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7.5. ábra. ArcMap megjelenítés 

ArcCatalog  Az ArcCatalog segítségével rendezhetjük és kezelhetjük az adatokat, adatcsoportokat, modelleket, 

metaadatokat és szolgáltatásokat. 

A ArcCatalog a következő eszközöket tartalmazza: 

• Földrajzi adatok tallózása és keresése. 

• Metaadatok létrehozása, kezelése és vizsgálata. 

• Geoadatabázis sémák és tervek létrehozása, exportálása és importálása. 

• GIS adatok megkeresése és felfedezése helyi hálózatban vagy a világhálón. 

• ArcGIS Server adminisztrálása. 

A felhasználók az ArcCatalogot GIS adatok valamint metaadatok megkeresésére és szervezésére használhatják. 

A GIS adatbázisok fenntartói használhatják az ArcCatalogot geoadatbázisok meghatározására és létrehozására. 

A GIS szerverek fenntartói használhatják az ArcCatalogot a GIS szerver keretrendszerének adminisztrálására.  

Adatfeldolgozás ArcToolbox és ModelBuilder használatával 

Az adatfeldolgozás magába foglalja a már létező GIS adatok elemzése eredményeképpen létrejövő 

információkból új adatok előállítását, ami kényes kérdés minden GIS szoftver esetében. Az adatfeldolgozás 

felhasználható nagyon sok GIS feladat végrehajtásakor, úgymint szomszédsági és átlapolási elemzések, 

adatkonverziók és adatösszegzési műveletek. Ugyancsak használható GIS eljárások kötegelt (batch) 

feldolgozására is. A Desktop ArcGIS biztosítja az adatfeldolgozási eszközök keretrendszerét, amit számos 

különböző módon futtathatunk, például párbeszédablakban az ArcToolbox-ban, bemeneti modellként a 

ModelBuilderben, parancsként a parancssorban és függvényként egy scriptben. (A script (magyarosan szkript) 

egy egyszerű programozási nyelvben megírt utasítás sorozat, kisméretű program.) A keretrendszer megkönnyíti 

a modellek létrehozását, használatát, dokumentálását és megosztását. A két fő része az adatfeldolgozó 

keretrendszernek az ArcToolbox, ahol a szervezett rendben jelennek meg az eszközök valamint a ModelBuilder, 

ahol a munkafolyamatok és szkriptek a "képi modellező nyelv" segítségével állíthatóak elő. 
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ArcToolbox  Az ArcToolbox az ArcMap és az ArcCatalog beágyazott alkalmazása, elérhető mind a három 

termékben: ArcView-ban, ArcEditorban és ArcInfoban. 

Az ArcToolbox tartalmazza az adatfeldolgozási eszközök széles spektrumát, köztük: 

• adatkezelést, 

• adatkonverziót, 

• fedvények kezelését, 

• vektoros elemzést, 

• címazonosítást, 

• statisztikai elemzéseket stb. 

ModelBuilder  A ModelBuilder kezelőfelületén biztosítja a grafikus modellező keretrendszert, ahol olyan 

adatfeldolgozási modelleket hozhatunk létre és hajthatunk végre, amelyek tartalmaznak eszközöket, szkripteket 

és adatokat. A modellek olyan adat-folyamatábrák, melyek eszközök és adatok sorát kapcsolják egybe, hogy 

segítségükkel továbbfejlesztett eljárásokat és folyamatokat hozhassunk létre. A ModelBuilder egy olyan 

hatékony eszköz, amivel megoszthatjuk az eljárásainkat és módszereinket, akár a szervezeten belüli vagy akár 

azon kívüli felhasználókkal. 
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7.7. ábra. ModelBuilder 

ArcGlobe  Az ArcGlobe, mint az ArcGIS 3D Analyst bővítmény része, biztosítja a földrajzi információk 

folytonos, interaktív vizsgálatát. Akárcsak az ArcMap, az ArcGlobe is GIS adatrétegekkel dolgozik, képes 

megjeleníteni geoadatbázisból vagy az összes támogatott GIS formátumból származó adatokat. Az ArcGlobe a 

földrajzi információkat dinamikus, háromdimenziós módon jeleníti meg. Az ArcGlobe rétegek egy egyedi 

globális környezetbe vannak helyezve, minden térbeli adat egy közös globális keretrendszerbe illeszkedik. Az 

ArcGlobe kezeli a többszörös adat-felbontást, oly módon, hogy az adatok mindig a részletezettségnek megfelelő 

szint és méretarány szerint jelennek meg. Az ArcGlobe a földrajzi információk interaktív megjelenésének 

egyesítésével jelentős mértékben terjesztette ki a GIS felhasználók azon képességét, hogy nagyon eltérő GIS 

adatszerkezeteket tudjanak egységbe szervezni. Várható, hogy az ArcGlobe a jövőben széles körben elterjedt 

alkalmazássá válik. 

 
7.8. ábra. ArcGlobe 

3.1.2. 7.3.1.2 Szerver rendszer 

A szerveralapú GIS technológiák elterjedése növekvő tendenciát mutat. A GIS szoftvereket központilag 

helyezhetjük el alkalmazás-szervereken, és hálózaton keresztül juttathatjuk el a felhasználókhoz a GIS 

szolgáltatásait. A vállalati GIS felhasználók általános alkalmazások - például web-böngészők, mobil eszközök 

és digitális készülékek - segítségével kapcsolódhatnak a központi GIS szerverekhez. A szerveralapú GIS-t 

használhatjuk például a következőkre: 

• elosztott vállalati GIS adatbázisok karbantartása, 
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• központi web portálokon lévő GIS adatok feltárása és használata, 

• földrajzi információk Interneten keresztüli megosztása, 

• a központi GIS funkciók elérésének biztosítása hálózaton, a szervezeten belüli felhasználóknak 

• a központi GIS funkcionalitás megosztása az Interneten. 

Az ESRI GIS szerverek képesek együttműködni más vállalati szoftverekkel, mint például Web-szerverek, 

relációs adatbáziskezelők, alkalmazás keretrendszerek - Java J2EE és Microsoft .NET. Így lehetővé válik az 

integráció a GIS és más információs rendszerek között. 

ArcSDE, ArcIMS és ArcGIS Server 

Az ArcGIS három szerver szoftver terméket kínál: ArcSDE, ArcIMS és ArcGIS Server. 

A szerveralapú GIS funkciók összehasonlása 
 

Szerver GIS funkciók ArcS

DE 
ArcI

MS 
ArcGI

S 

Szerve

r 

Többfelhasználós adatkezelés DBMS-ben X   

Többfelhasználós, változtatható GIS 

adatszerver 
X   

GIS Web publikálás - Térképek  
X  

GIS Web publikálás - Adatok  
X  

GIS Web publikálás - Metaadatok 

(XML-alapú szolgáltatás) 
 

X  

HTML térképező alkalmazás  
X  

Java térképező alkalmazás  
X  

ASP és ISP Connector fejlesztőknek  
X  

Metaadat kezelés és keresés  
X  

Támogatás a Webes átjárhatósághoz  
X X 

Web alkalmazásfejlesztői keretrendszer 

.NET, ASP és Java ISP 
 

X X 

Adatelérés frissítése és API   
X 

Szerveralapú GIS szerkesztés   
X 

Megosztott adatkezelés - Letöltés / 

Feltöltés 
  

X 

Megosztott adatkezelés - Kicsomagolás / 
  

X 
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Beszúrás 

Megosztott adatkezelés - reprodukció   
X 

GIS elemzés egy központi szerveren   
X 

Széleskörű ArcObjects eszközök vállalati 

és Web fejlesztőknek 
  

X 

SOAP-alapú GIS Web szolgáltatáshoz   
X 

Raszterkezelő eszközök   
X 

Felszín / 3D eszközök   
X 

Az ArcSDE egy térbeli adatelérési szerver, amely biztosítja az átjárást a relációs adatkezelő rendszerekben tárolt 

térbeli adatokhoz több kliensalkalmazásnak, például az ArcIMS, ArcGIS Server vagy ArcGIS Desktop számára. 

Az ArcIMS egy skálázható Internet Map szerver. Széleskörben használt a GIS adatok, térképek és metaadatok 

megosztására web böngészőn keresztül. Például az ArcIMS biztosítja a böngésző-alapú elérést több GIS 

portálhoz, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy földrajzi tudásbázisukat publikálják és megosszák a többi 

felhasználóval. Az ArcGIS Server széleskörű GIS eszközkészletet ad vállalati és Web alkalmazásfejlesztőknek. 

Felhasználható megosztott és többfelhasználós vállalati információs rendszerek kiépítésére. 

GIS portál eszköztár 

Az ArcIMS és az ArcSDE szerver technológia biztosítja az alapjait az ESRI GIS Portal Toolkit-nek. (A toolkit 

eszközkészletet jelent.) A GIS Portal Toolkit egy olyan technológiai és szolgáltatási megoldás, amely regionális, 

országos vagy globális térbeli adat infrastruktúra portálok létrehozására szolgál. A szabványalapú megoldások 

az ESRI Professional Services-en keresztüli szolgáltatása egy költséghatékony módja egy gyakorlatban is 

használható oldal létrehozatalának és üzemeltetésének. 

3.1.3. 7.3.1.3 Fejlesztői rendszer 

Ahhoz, hogy a felhasználók lehető legszélesebb köréhez eljuttathassuk a GIS funkciókat, szükséges, hogy ezek 

a funkciók illetve az adatok megjelenjenek más alkalmazásokban is. Például egy Web böngésző 

segédalkalmazásában, vagy egy szövegszerkesztőben, táblázatkezelőben, de előfordulhat, hogy térképező 

funkciókat kell biztosítani bármely más programban is. Sok szervezetnek csak egy egyszerű adatszerkesztési 

funkcióra van szüksége, ami nem követeli meg a teljes GIS funkcionalitást. Ezen alkalmazások fejlesztése 

megköveteli az egyszerű, átlátható kezelőfelületet. 

ArcGIS Engine 

Az ArcGIS Engine (ArcGIS motor) széleskörű eszközöket biztosító, beágyazott GIS komponens-tárház, 

amellyel a fejlesztők saját GIS alkalmazásokat hozhatnak létre. A szoftver használatával a fejlesztők ArcGIS 

funkciókat foglalhatnak más alkalmazásokba. Az Engine asztali számítógépeken fut, és számos fejlesztői 

környezetet támogat (például VB6, Microsoft Visual Studio .NET és jónéhány Java fejlesztői környezetet, 

köztük az ECLIPSE-t és a JBuilder-t). 

MapObjects  A MapObjects fejlesztői eszköz, melynek segítségével testreszabott alkalmazásokat készíthetünk 

különböző platformokra. A MapObjects kifinomult képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy dinamikus 

térképekkel bővítsék ki a fejlesztők a programjaikat. Három fejlesztői eszköz állhat rendelkezésünkre. Ezek a 

MapObjects Windows Edition, a MapObjects Java, és a MapObjects LT. 

3.1.4. 7.3.1.4 Mobil rendszer 

A mobil számítógépek lehetővé tették, hogy alapvetően megváltozzon a GIS felhasználási köre. Ezzel lehetővé 

vált, hogy a térinformatikai rendszert, adatokkal együtt magunkkal vihessük a terepre, közvetlenül, valósidejű 

adatok érhetők el a központi GIS Web-szerverekkel (ArcIMS-en és ArcGIS Server) való vezeték nélküli 

kapcsolatban, mi közben a bennünket övező környezet adataival dolgozhatunk. 
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A mobil GIS technológiai környezetét a következők alkotják: GIS, mobile hardver, könnyített eszközök, terepi 

számítógépek, globális helymeghatározó rendszerek (GPS), és a vezeték nélküli kommunikáció az Internetes 

GIS-hozzáférésekkel. 

A hagyományos terepi adatgyűjtés és szerkesztés folyamata időigényes és különböző hibák forrása lehet. 

Hagyományosan a földrajzi adatokat a terepre papírtérképek formájában visszük magunkkal, a terepi 

szerkesztések általában a térképre rajzolt vázlatok és jegyzetek, amiket az irodába visszatérve értelmezni kell, 

majd manuálisan be kell vinni a GIS adatbázisba. Következésképpen, a térbeli elemzés és a döntés késleltetett. 

A mobil technológiában bekövetkezett fejlesztések lehetővé teszik, hogy a GIS megjelenjen a terepen, digitális 

térképként alkalmazzuk egy kisméretű mobil számítógépen. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy valósidejű 

adatokat adjanak hozzá a vállalati adatbázishoz és alkalmazásokhoz, felgyorsítva az elemzést, a megjelenítést és 

a döntés folyamatát. Sok terepi feladatban lehet hasznos a mobil GIS, például épület feltüntetési vázrajz 

készítése, ingatlanvagyon-nyilvántartás, amely néha az ingatlanok geometriájának és általában attribútum-

adatainak frissítését követeli meg, eset-bejelentések: balesetek vagy (kár)események térbeli rögzítése stb. 

 
7.9. ábra. Egy közmű-dolgozó leltároz a terepen. 

ArcPad 

Az ArcPad azekre a terepi munkákra fókuszál, amelyek relatívan egyszerű földrajzi eszközöket igényelnek. 

Ezek a feladatok tipikusan kézi számítógépeken hajthatók végre (Microsoft Windows CE vagy Pocket PC 

operációs rendszer alatt). Az ArcPad számos eszközt támogat. 

Az ArcGIS Desktop és az ArcGIS Engine azokra a terepi feladatokra koncentrál, amelyek már bonyolultabb, 

kifinomultabb földrajzi eszközöket igényelnek. Ezeket a feladatokat általában egy Tablet PC-n hajtják végre. A 

Tablet PC-n futtatott ArcEditor-ban készített vázlatok és jegyzetek földrajzi referenciával rendelkeznek, és 

elmenthetők térképi grafikaként, vagy geoadatbázis-annotációként. A GIS használat a terepi munkát 

leegyszerűsíti. 

 
7.10. ábra. Földrajzi adatok gyűjtése a terepen 
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Végezetül az említett általános termékek mellett megemlítünk bizonyos speciális igényeket kielégítő 

szoftvereket is: 

• Az ArcExplorer ingyenes térképnézegető szoftver, segítségével adatokat nézhetünk meg, és elérhetünk 

alapszintű GIS funkciókat is. 

• Az ArcLogistic Route szoftver teljeskörű megoldást kínál összetett útvonalválasztási- és ütemezési problémák 

kezelésére. Az ArcLogostic Route segítségével dinamikus útvonalterveket és menetrendet készíthetünk, 

amivel jelentősen csökkenthetjük a szállítási költségeket. 

• A PC ArcInfo földrajzi folyamatok feldolgozására alkalmas, kifinomult és könnyen kezelhető PC szoftver, 

biztosít minden szokásos GIS funkciót, amellyel személyi számítógépen földrajzi adatokat, információkat 

lehet kezelni, elemezni, megjeleníteni. 

• A RouteMAP IMS önállóan működő, Internet-alapú helymeghatározó alkalmazás, amely útvonaltervek 

előállítására képes dinamikus weboldalakon. 

3.2. 7.3.2 Autodesk Map 3D 2007 

Az Autodesk AutoCAD szoftvere a kezdetektől igen elterjedt a világon. A szabványosítást igénylő alkalmazók 

első és szinte kizárólagos adatcsere formátuma volt a nyolcvanas évekig a DXF és a DWG. A DXF (Drawing 

eXhange Format) ASCII karakterekkel tárolja a rajzot, a DWG (az angol DraWinG, magyarul rajzolás szóból 

származik) bináris formában. Az ASCII karakterekkel való ábrázolás nyomtatása kényelmesebb és 

szemléletesebb. A bináris formában viszont ugyanaz a rajz mintegy 25%-al kisebb tároló kapacitást igényel. 

A szoftver mai, térinformatikára kiteljesedő változatának bemutatásához Szuhanyik János tájékoztató anyaga 

szolgált alapul, mely részleteiben a  www.varinex.hu/varinex/index.phtml?agid=58  címen olvasható. 

Az Autodesk Map® 3D 2007 termék az AutoCAD® szoftver legújabb verziójára épül, és térképészeti 

eszközökkel egészíti ki az alapszoftver funkcióit. Az Autodesk Map 3D 2007 tartalmazza az AutoCAD 2007 

szoftver minden funkcióját és szolgáltatását. Az Autodesk 2007 megjelenésével a közismert Autodesk Map 

szoftver is új formát öltött. A térképek kezelésére és a térinformatikai adatelőkészítésre, megjelenítésre, 

valamint lekérdezésre szolgáló szoftver új funkciókkal rendelkezik, ezáltal is bizonyítja, hogy az Autodesk 

felveszi a versenyt a hagyományos GIS-szoftverekkel szemben. A térképek készítésével és különböző térbeli 

elemzésekkel foglalkozó szakemberek gyakran keresnek olyan szoftver megoldásokat, melyek ötvözik a 

mérnöki tervezési funkciókat, valamint különböző adatbázis lekérdezési, tematikus megjelenítési és 

prezentációs rutinokkal is rendelkeznek. 

3D-s képességek 

Az eddig sok esetben csak kétdimenziós tervezést a térképek és térinformatikai elemzések terén is a 3D-s 

feldolgozás váltja ki. A Map 3D szoftver a geodéziai felmérés adatainak beolvasásával és térképen történő 

megjelenítésével sokkal hatékonyabb szerkesztést tesz lehetővé, mint korábban. Lehetőség van külső 

állományokból (pl. .txt) a felmérési adatok (Y,X,Z) beolvasására, pont stílusok kialakítására, vagy akár saját 

jelkulcsokkal történő pont-megjelenítésre is. A beolvasott pontok alapján felépíthetjük a munkaterületünk 

digitális domborzatmodelljét, ezáltal lényegesen több információt kapunk. A terepmodellen különböző 

elemzéseket végezhetünk (lejtés, kitettség) illetve elkészíthető a domborzatmodell szintsávos megjelenítése, 

vagy egy szintvonalas térkép is. A szintvonalak esetében az eséstüskék is automatikusan elhelyezhetők. A 

feliratozás is igényes funkciókkal rendelkezik. 

AutoCAD 2007 új tulajdonságai 

Ebben a változatban eltűntethető a korábban szokásos parancssor. Az egér aktuális pozíciójában dinamikus 

adatbevitelt alkalmazva adhatók ki a szükséges parancsok, valamint a szerkesztést segítő adatok (pl. méretek, 

irány, stb.), mely a térképek digitalizálásával és különböző helyszínrajzi szerkesztéssel foglalkozóknak 

gyorsaságot és pontos szerkesztést tesznek lehetővé. Szintén megújult blokk-kezelést sraffozást, 

szövegszerkesztést, táblázat- és attribútum-kezelést tapasztalhatunk. 

http://www.varinex.hu/varinex/index.phtml?agid=58
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7.11. ábra. Dinamikus adatbevitel és szerkesztés 

 7.12. ábra. A szoftver új kezelő 

felülete 

A szoftverben található új, feladat-alapú menük segítségével a felhasználók egy sokkal tagoltabb és jobban 

áttekinthetőbb munkakörnyezetben dolgozhatnak, mint korábban. A menük rendezése feladat szerint történik, 

így a parancsok gyorsabban és könnyebben találhatók meg. A menük kezelésekor használhatjuk a „klasszikus” 

Autodesk Map menüjét vagy az új Autodesk Map 3D menükészletét. A térképi objektumok létrehozása, a kép- 

és blokk-kezelés, a topológia és lekérdezések kezelése is könnyen irányítható. 

Atlaszok (Map Book) 

A szoftverrel összefüggő térképszelvényeket generálhatunk. A kiadvány minden lapja egy nagyobb terület adott 

szelvényét mutatja. Az egyéni lapszámozás alapján a modelltérben található térképszelvények közötti egyszerű 

eligazodással könnyen megtekinthetők és módosíthatók az adatok. Az atlasz adatainak továbbítása többoldalas 

Autodesk DWF (Design Web Format) formátumú fájlok, külön DWF fájlok vagy nyomtatott lapok 

közzétételével lehetséges. A DWF alapú térképkönyv használatával speciális szoftverek nélkül válik lehetővé az 

elektronikus térképek megtekintése. 

Megjelenítés (Display Manager) 
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A szoftver megjelenítő funkcióinak segítségével a térképi elemek különböző stílusokban hozhatók létre, 

kiemelve ezzel bizonyos jellemzőket vagy információkat. A térképi objektumok, stílusok és tematikák 

kiválasztásához szükséges eszközök variálhatók és könnyen módosíthatók. Külső adatbázisokban tárolt 

információk csatolhatók a tematikus térképek létrehozásához használt bármely jellemzőhöz, objektumhoz. 

Adatbázis műveletek 

Az FDO (Feature Data Objects) által alkalmazott adatszolgáltatás közvetlen, szimultán hozzáférést biztosít 

egyszerre több adatbázishoz vagy fájlhoz (többek közt az Oracle9i és Oracle 10g, valamint az ArcSDE és SDF 

fájlokhoz is). A hosszú tranzakciók támogatása lehetővé teszi az adatok verziókövetését, továbbá a lekérdezett 

objektumok kapcsolat nélküli szerkesztését. Amint újra létrehozzuk a kapcsolatot, a módosítások 

visszamenthetők az adatforrásba a tartós zárolás funkció használatával. A program közvetlenül támogatja az 

ArcSDE adatok módosítását, így már nem csak az ArcGIS adatok használhatók. 

Az adatok megosztására a szoftverben található, hatékony FME importáló/exportáló motort használhatjuk. Az 

FME importáló/exportáló motor együttműködik minden fontosabb GIS szoftverrel, ezáltal a szabványos 

formátumok, például az ArcView Shapefile, ArcInfo fedvények, MapInfo MIF/MID, MapInfo Tab, 

Microstation DGN, fájlok támogatása is megoldott. 

Többfelhasználós szerkesztés 

Az Autodesk Map 3D 2007 legfontosabb erősségei között szerepelnek a többfelhasználós szerkesztési 

lehetőségek, különösen a DWG formátumú fájlok többfelhasználós szerkesztése. A szoftver lekérdezés 

funkciójának használatával egyszerre több felhasználó érheti el és szerkesztheti ugyanazt a fájl- vagy forrásrajz 

készletet. A folyamat során minden felhasználó számára elérhető marad minden funkció. 

Objektum osztályozás 

Az objektum osztályozás használatával a rajzban található objektumok a valós jellemzőik alapján rendezhetők. 

Egy objektum osztályozás használatával történő létrehozásakor az objektum automatikusan felveszi az objektum 

osztályban található tulajdonságokat és értékeket, ezáltal biztosítható a következetesség, és saját szabályok 

hozhatók létre a rajzban. Ha az osztályozást egy létező vagy új objektum esetében alkalmazzuk, az mind az 

adatok, mind a megjelenítés tekintetében követi a szabályokat. 

Feliratozás  A szoftver intelligens feliratozó eszközeivel időt takaríthatunk meg a térképek feliratozása során; 

egyszerűen meg kell adnunk egy sablont, mely meghatározza a felirat forrását és elrendezését. A szoftver az 

üresen hagyott részekre beilleszti a feliratozásra kerülő objektumhoz tartozó adatot. A feliratozáskor a program 

automatikusan hozzárendeli az adatforrásból az attribútumot a megfelelő geometriához. 

Hibajavítás 

A térképek digitalizálásakor előforduló rajzi hibák javítására, megszüntetésére automatikusan is lehetőség van. 

A szoftverrel különböző objektum típusokra vonatkozóan megszüntethetjük a kettőzött objektumokat, és olyan 

tipikus hibákat is kijavíthatunk mint például a hézagok és túllógások, metsző objektumok megtörése, szabad 

objektumok törlése stb. Ezzel nemcsak időt takaríthatunk meg, de a későbbi feldolgozást és a térinformatikai 

elemzések elékészítését is támogathatjuk. 

Összefoglalás 

Az előzőekből jól láthatók azok a tendenciák, melyeket a térinformatikai cégek követnek, és láthatók, hogy az 

AutoDesk hogyan válaszol a változások által generált igényekre. A háromdimenziós képességekkel felvértezett 

és dinamikus Autodesk Map 3D 2007 szoftvert világszerte számos cég alkalmazza. 

3.3. 7.3.3 GeoMedia 

A GeoMedia az Intergraph Corporation térinformatikai szoftverterméke, amelynek fejlesztése az OpenGIS 

Consortium (OGC) ajánlásai alapján történik. A termékcsalád tagjai: GeoMedia, GeoMedia Professional, 

GeoMedia Web Map, GeoMedia Web Map Professional. A termékek legfontosabb jellemzőit a hazai terjesztő 

Tekiré Kft. (  www.tekire.hu  ) anyagai alapján az alábbiakban röviden összefoglaljuk. 

Adatszerverek 

http://www.tekire.hu/
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A GeoMedia az ipari szabványok mellett kötelezte el magát, ez abban is megnyilvánul, hogy nincsen saját 

egyedi adatformátuma, hanem képes az elterjedt adatbázisokba ill. térinformatikai formátumokba írni és olvasni. 

Az adatelérés és adatintegráció tekintetében a GeoMedia sokrétű lehetőségeket ad, támogatja a következő 

formátumokat: 
 

MGE adatok MicroStation® CAD 

FRAMME ESRI ARC/INFO 

MapInfo® 6.5 (illetve korábbiak) MS SQL Server 

AutoCAD® 2000 (illetve 

korábbiak) 
ArcView Shape file-ok 

Oracle® 7.x, 8i®, Oracle 9i® MS Access 

IBM® DB2® ODBC-n keresztül más 

adatbázisok 

Általános GPS formátumok   

A szoftver képes különböző, távoli adatbázisok együttes elemzésekre. A GeoMedia ún. dinamikus 

lekérdezéseket készít, ami lehetővé teszi, hogy az adatbázisokban történt változások azonnal megjelenjenek a 

felhasználó képernyőjén, biztosítja, hogy mindig a legfrissebb adatokon dolgozzon. A GeoMedia támogatja a 

raszteres adatok, légi- és űrfelvételek elérését is. 

Adatgyűjtés 

A GeoMedia Professional az adatgyűjtés hatékonyságát növelő funkciókat tartalmaz, írja és olvassa az elterjedt 

formátumokat, így mód van egységes pl. Oracle adatbázis kialakítására (együttesen tárolva a helyzeti és leíró 

adatokat).. A digitalizálás során gondoskodik az adott objektumok felismeréséről és lekövetéséről, a beépített 

hibaellenőrzés biztosítja, hogy csak konzisztens adatot vigyünk be. A szoftver gondoskodik az adatok (akár más 

adatbázisban tárolt adatok) menedzseléséről is. 

Fejleszthetőség 

Az OGC ajánlásoknak megfelelően a GeoMedia fejlesztési koncepciója az volt, hogy a terméket ne egyedi 

környezetben, hanem elterjedt szabványos nyelveken lehessen fejleszteni. Ennek megfelelően – eltérően a 

legtöbb térinformatikai rendszertől – a GeoMedia-nak nincs is saját fejlesztő nyelve, viszont testreszabható / 

fejleszthető az elterjedt OLE Automation eszközökkel, mint pl.: VB, VBA (Excel), VC++, Delphi, 

Powerbuilder stb.. Az internetes változat fejlesztő környezete a hazánkban is elterjedt ASP vagy Java. 

Skálázhatóság 

A GeoMedia az ún. n-tier architektúrát támogatja, ezáltal jól illeszthető a felhasználók informatikai 

környezetébe és biztonságos működést tesz lehetővé.  A három szintű (3-tier) architektúra megbontja a szerver 

funkciót és szétválik a DBMS szervertől az alkalmazás (application) szerver ill. adat logika (business and data 

logic) szerver, valamint vékony kliens oldalán a megjelenítés (presentation logic).  A vékony kliens egy 

minimális eszközökkel rendelkező kliens, aki a szükséges erőforrásokat a távoli (host) gépen veszi igénybe. A 

vékony kliens feladata többnyire kimerül az alkalmazás szerver által küldött adatok grafikus megjelenítésében; a 

tényleges, nagy mennyiségű adat mozgatását, kezelését igénylő feladatot az alkalmazás szerver végzi el. A 

termékskála az egyszerű elemző felülettől a bonyolult, interaktív lekérdezést biztosító intranetes termékekig 

terjed. 

Elemzések 

Az új dinamikus lekérdezési funkciók olyan újdonságokat tartalmaznak mint az aggregált (összevont) 

elemzések, változtatható szélességű övezetek generálása (dinamikus lekérdezésekkel és az attribútum mezők 

alapján alakíthatók ki) stb. A GeoMedia kész magasszintű “mi történik, ha...” elemzésekre mind az asztali, mind 
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a webes változatban. A dinamikus adatelérést biztosító funkciók biztosítják, hogy a lekérdezések 

forrásadatainak vagy paramétereinek megváltoztatása esetén a lekérdezés eredménye automatikusan tükrözi a 

változásokat. 

Térképek, jelentések 

A GeoMedia eszközök rendelkeznek egy speciális térképészeti modullal (Smartplot). A professzionális CAD 

funkciókkal támogatott modulban mód van szabványos mintatérképek (template) mentésére, kiemelésekre, a 

tájékozódást segítő objektumok megjelenítésére. Az előállított anyagok egyszerű másolással átemelhetőek a jól 

ismert Office eszközökbe (Word, Excel, Powerpoint). 

Térképszerverek 

A GeoMedia Web Map és a GeoMedia Web Map Professional az ingyenes web-böngészővel rendelkező 

felhasználók számára teszi lehetővé az asztali eszközökön meglévő GIS funkciókhoz hasonló térbeli műveletek 

elérését. 

A GeoMedia Web Map jellemzői: 

• A szoftver szerver környezetbe telepítendő. 

• A kliens oldal mindössze egy web-böngészőt igényel. 

• Valósidejű vektor CGM térképeket hoz létre. Élő adatokon dolgozik és a lekérdezésekre a választ „on the 

fly", azaz menet közben generálja. A CGM szabvány használata lehetővé teszi raszter és vektor térképek 

gyors letöltését. 

• Automatikus hiperlink (webes kapcsolat) az adatokhoz. 

• Egyszerre több adatbázison dolgozik. 

• Nem igényel költséges alapszoftvert. 

• Interneten és Intraneten is működik. 

• Beépített grafikus képességek (pl. zoom, aláhúzás, kijelölés, méretarány váltás). 

• Egyénileg tervezhető felület, előre elkészített mélyreásási lehetőségekkel. 

• Windows 95 vagy Windows NT operációs rendszer. 

• Testreszabható szabványos Web eszközökkel fejleszthető, mint pl. Java, MS Visual InterDev, FrontPage és 

ActiveX. 

• Multimédia támogatást biztosít. 

A felhasználó dönti el, hogy melyik térképi elemeket, adatszinteket „kapcsolja be". Mind dinamikus, mind 

statikus térképeket képes előállítani a szoftver és a speciális tömörítésnek köszönhetően 3-4-szer kisebb 

adatcsomagot kell letölteni, mint egy raszter térképeket letöltő rendszer esetében. 

Mobil rendszer 

Integraph Corporation új, terepi adatgyűjtést / aktualizálást lehetővé tevő megoldása a PDA eszközökön 

kiválóan használható IntelliWhere OnDemand. A termék felhasználói az önkormányzatok, földhivatalok, 

katonaság, közművállalatok, logisztikai cégek, környezetvédelmi szervek, erdészetek, a mezőgazdaság területén 

dolgozók, és mások, akik térbeli adatok felhasználásával kívánnak külső helyszínen tevékenykedni. A vállalat 

terepen dolgozó munkatársa a kiindulás előtt a központi, vállalati adatbázisból a PDA készülékre tölti az 

ellenőrizni kívánt helyszín összes helyzeti, és leíró adatát, majd a szemrevételezett állapotnak megfelelően 

módosítja ezeket, a nap végeztével a mobil készülékről (vagy az IntelliWhere LocationServer szoftver 

használatával mindezt távolról, wireless technológiával) a vállalati adatbázishoz csatlakozva frissíti akár a 

helyzeti, akár az attribútum információkat. 
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Leghatékonyabban akkor alkalmazhatjuk az IntelliWhere OnDemand szoftvert, ha kihasználjuk azt a 

képességét, hogy közvetlenül, egy önálló menüpontként képes integrálódni a GeoMedia szoftverbe. 

 
7.15. ábra. IntelliWhere LocationServer kapcsolatai. Forrás: www.tekire.hu 

3.4. 7.3.4  IDRISI Kilimanjaro 

Az IDRISI szoftver a Clark Labs (Clark University, Worcester, USA) (  www.clarklabs.org  ) fejlesztései 

nyomán jött létre. Mintegy két évtizedes múlttal rendelkezik. A szoftver kimondottan oktatási célokra készült. A 

fejlesztők mindenkor felhasználták a legkorszerűbb tudományos eredményeket. A tananyag készítése közben az 

IDRISI program legújabb változata is terjesztésre került. Így az NyME GEO webhelyén (  

http://www.geo.info.hu/idrisi/  ) lévő összeállítást felhasználva, röviden áttekintjük az IDRISI Kilimanjaro 

legújabb lehetőségeit. 

Az IDRISI szoftver névváltoztatásával kapcsolatban a fő cél az volt, hogy ennek a környezeti elemzések 

területén rendkívül hatékony térinformatikai elemző eszköznek találó nevet adjon a Clark Labs. A Kilimanjaro 

pontosan az Egyenlítő alatt fekvő hegység, amelyet folyamatosan hó borít. A hósapka változása rendkívül 

hatékonyan mutatja a globális felmelegedést, vagy a természetes klímaváltozási ciklusoknak a hatását. 

Az IDRISI egyik főterülete a döntéstámogatás, az adathibák kezelése, az információk megbízhatóságának 

becslése, a képelemzés, a változások meghatározása és az idősoros elemzések. A szoftverkutatók által 

kutatóknak épült. Az IDRISI folyamatosan részt vett a különböző környezeti erőforrásokat kutató nemzetközi 

hálózatok munkájában. Ezeket a tapasztalatokat tükrözi a hatékony innovatív platform. 

Réteg átlátszóság 

Az egyes rétegeket átlátszóan is egymásra lehet fektetni. A következő ábra mutat be szép példát, ahol a TIN 

háromszögelési eljárással készült modellből domborzatárnyékolási képet készítettek. Ez a háttér, melyet 

átlapoltak különböző földrajzi elemekkel. 

Az egyes rétegeket automatikusan lehet láthatóvá, vagy nem láthatóvá tenni, a méretaránytól függően. 

 
7.16. ábra. Az átlátszóság lehetőségének kihasználása a megjelenítésben 

Anaglif kép készítése 

A SPOT vagy IKONOS sztereo képpárokat három dimenzióban meg lehet jeleníteni, úgy hogy: vörös/cián, 

vörös/kék, vagy vörös/zöld anaglif képet szerkesztünk. Az anaglif kép szerkesztésének elvével a Térinformatika 

című tantárgyban foglalkozunk. 

http://www.clarklabs.org/
http://www.geo.info.hu/idrisi/
http://www.geo.info.hu/idrisi/
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7.17. ábra. A cián és a vörös réteg kapcsolók alkalmazásával a térképkészítőben egyszerűen tudunk létrehozni 

térhatású képeket különböző rendszerekből, mint a SPOT (ez látszik a képen), Aster, és Ikonos. 

Interaktív repülés szimulátor 

Az Open GL 1 erősségét kihasználva a Kilimanjaro szoftver valódi interaktív 3D-s repülés szimulációt tesz 

lehetővé. Ez vizuálisan egyszerű, gyors és rendkívül érdekes hatást mutat. A szimulációhoz egy digitális 

domborzatmodellt raszteres képpel fedünk le, és ezzel már kész is a repülés szimuláció alapja. Az ábrán a 

Kilimanjaro repülés szimulációs modulja látható. 

 
7.18. ábra. Repülés szimuláció. Az Open GL felületet kihasználva új repülés szimulátor alkalmazására nyílik 

lehetőségünk, amellyel valósidejű interaktív repülést végezhetünk a digitális domborzatmodellen. 

Felhasználói felület 

Egy olyan felhasználói felület (interface) került kialakításra, ahol egyes ablakok folyamatosan fenn maradnak, 

míg azt egy új parancs megjelenéséig le nem zárják. Természetesen a régi felhasználói felületet is lehet 

használni. A különböző adatátalakítási raszter/vektor konverziós modult (pointras, lineras, polyras, pointvec, 

linevec, polivec) egy egyszerű integrált modulba fogták össze. Hasonlóan jártak el a különböző általános célú 

import modulokkal, mint a pare, bilidris, bipidris, ahol szintén egy modulba integrálták ezeket a lehetőségeket. 

Új adatbázis kezelési rendszer 

                                                           
1 Az OpenGL (Open Graphics Library) a Silicon Graphics nevű amerikai cég kifejlesztett szabvány, olyan alkalmazásprogramozási felület 

(API), mellyel alkalmazásokat fejlesztenek a számítógépes grafika területén. Az interfész több mint 250 különböző függvényhívásból áll, 

amit arra használhatnak a programozók, hogy összetett 3D alakzatokat, komplex látványt nyerjenek egyszerű primitívekből (Forrás: 
Wikipédia). 
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Ez a Microsoft ADO technológiáját alkalmazza. Az előző IDRISI verziókban alkalmazott adatbázis kezelő 

rendszert tovább fejlesztették, amely ma már teljesen kompatibilis a Microsoft Access adatbázis kezelőjével, és 

könnyen elérhetőek az adatok, Xbase, CSV és Microsoft Excel formátumokból is. Az adatbáziskezelő 

valamennyi Microsoft OLE adatbázis kezelő szisztémával (SQL szerver, ORACLE, ODBC, OLAP) képes 

adatbázis kapcsolatot létesíteni, amelyen keresztül számos formátumban lehet adatokat a rendszerbe importálni. 

Közvetlen kapcsolat érhető el az adatbázis és a kapcsolódó vektor réteg, illetve a vektor réteg és az adatbázis 

között interaktív módon. 

Képelemzés 

Az IDRISI ebben a verzióban is folytatta azt a magas szintű fejlesztői munkát, amelyet a képelemzés területén 

elért, és számos új fejlesztést épített be. Ezek közül a neural net funkció képes alkalmazni a neurális hálózat-

alapú (neural network) osztályozási rendszert. A felhasználó továbbra is rendelkezik a képelemzés valamennyi 

ellenőrzési eszközével, az ellenőrző és betanító környezetet tovább fejlesztették. Elsősorban a tanuló területek 

mintaállományainak (signature fájl) kialakítása területén. 

 
7.19. ábra. Az új IDRISI adatbázis kezelő rendszere támogatja a Microsoft ADO rendszerének használatát. 

 
7.21. ábra. A neurális hálózat-alapú elemzés támogatja a távérzékelt adatok osztályozását. 

Földrajzi elemzések 

Habár hangsúlyozottan az felhasználói felület és a képi elemek fejlesztése volt legfontosabb eleme az új 

verziónak, de további fejlesztéseket végeztek a földrajzi elemzések területén is. A fejlesztések között kiemelten 

koncentráltak a különböző erőforrás kezelési feladatokra és ennek megfelelően több új modellt dolgoztak ki. 



 Alkalmazások és szoftverek  

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Módosított talajveszteségi egyenlet 

A talajerózió az egyik legismertebb környezeti probléma, amellyel napjainkban szembe kell nézni. Az általános 

talajveszteségi egyenlet (Universal Soil Loss Equation, USLE megalkotása mérföldkő volt a talajvédelmi 

modellezés területén. A későbbi fejlesztések során megjelent a módosított általános talajveszteségi egyenlet (the 

Revised Universal Soil Loss Equation - RUSLE) amelyet az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium fejlesztett 

ki. Ez a modell alkalmas az erózió által bekövetkezett felszíni és vonalas erózióból következő talajvesztéség 

értékelésére. A viszonylag kevés adatigénnyel bíró egyenlet sikeresen alkalmazható az átlagos vagy a hosszú 

idejű vizsgálatokra, azokon a területeken, ahol a területek relatíve homogénnek tekinthetők. A Föld számos 

területére viszonylag olcsó domborzati modelleke generáltak le, fotogrammetriai vagy radar (SAR) adatforrások 

alapján. Ezekhez pontos növény-borítottsági távérzékelt adatok társíthatóak. Ezek az adatállományok viszonylag 

jó megközelítést adnak a felszíni és a vonalas erózió értékelésére, Ahol pontos adatok állnak rendelkezésre a 

RUSLE változóinak kiszámítására, a modul igen nagy pontossággal és konzisztens módon képes becslésre. A 

RUSLE képlethez a lejtőhossz (Slope Length) modul alapján számíthatjuk a leghosszabb lejtő hosszúsági 

értékeket a vizsgálati területen belül. A szegmentálás (Segment) modul alapján lehatárolhatjuk a homogén lejtő 

szakaszokat, a lejtés értéke és kitettsége alapján. 

 
7.22. ábra. A módosított általános talajveszteségi egyenlet modul alkalmas a talajerózió értékelésére. 

Földhasználati változások elemzése 

A fejlesztéseket a New York-i Állami Egyetem (SUNY), Syracuse végezte. A modell számos a világon 

alkalmazott földhasználati politikához kapcsolódó tanulmány alapján készült. A modell alapján 

megbecsülhetjük azokat a helyeket, ahol a földhasználat kategóriája az egyik kategóriából a másik 

földhasználati kategóriába változik, pl. valószínűleg az eddig erdővel hasznosított területen erdőirtást fognak 

végezni. A modell rendkívül hatékony elemző eszköze lehet az erdővédelemnek. Nem véletlen, hogy a projektet 

a globális klímavédelemi nemzetközi egyezménye végrehajtása során is alkalmazták. Az IDRISI különböző 

forgatókönyvekre (scenario) megbecsüli a földhasználat jövőbeni változását. A szoftver ilyen módon nagyon 

hatékony eszköz, a földhasználat modellezésében és értékelésében. 
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7.23. ábra. Földhasználat változásának szimulációja 

Méretarányváltás hatása 

A szoftver tartalmaz egy térképi összehasonlító eszközt (VALIDATE), mely fontos visszacsatolást ad a 

méretarány váltásából származó műveleti bizonytalanságok kezelésnek. 

Lefolyás és összegyülekezés 

Ebben a modulban a különböző lefolyási, összegyülekezési értékeket lehet meghatározni egy domborzatmodell 

alapján. Az előző változatban a vizsgált területre egy állandó csapadékterhelést tételeztek fel, ahol ugyancsak 

állandó szivárgási értékeket alkalmaztak. Ebben a verzióban mind a csapadék, mind a hidraulikai értékek 

változtathatók. 

 
7.24. ábra. A továbbfejlesztett RUNOFF modell eltérő hidrológiai és csapadék viszonyok elemzését teszi 

lehetővé. 

Az IDRISI lehetővé teszi különböző modellezési makro lehetőségek elvégzését, ahol egyszerű drag-and–drop 

(behúzni és ejteni) technikával egy grafikus felületen keresztül programozhatjuk a különböző elemzési 

műveleteket, beleértve a különböző almodellek ki-/bekapcsolását is. Részelemzéseket, illetve dinamikus 

iterációt is végezhetünk a modellen belül. Az IDRISI teljesen kompatíbilis programozható felülettel rendelkezik, 

amelyet Visual BASIC, Visual C++, Delphi Python programnyelveken keresztül lehet megírni. 

 
7.25. ábra. Modellező makro egy dinamikus modell kapcsolat kialakítását teszi lehetővé. 

Hálózati kompatibilitás és licenszkezelés 
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A hálózati adminisztrátornak lehetővé teszi a szoftver, hogy különböző biztonsági alkalmazásokat vezessen be a 

Windows 2000 és Windows XP lehetőségeit tekintve. Ugyanakkor bevezetésre kerül egy új IDRISI licenc-

kezelő rendszer is, amely a hálózati adminisztrátor számára engedi különböző konkurens licenszek alkalmazását 

egy egyszerű szerveren. Egyszerű felhasználó számára a licensz kezelés lehetővé teszi a 7 napon belüli másolat 

installálását 

3.5. 7.3.5 MapInfo 

A  MapInfo Professional  a MapInfo Corporation asztali térképező (Desktop Mapping) rendszere IBM/PC, 

Macintosh, Power Mac, HP/Sun számítógépekre. A szoftver relációs adatbázis-kezelővel kombinált SQL, 

ODBC lekérdezési lehetőségeket kapcsol össze térképi grafikával, valamint biztosítja az adatok, adatelemzések 

vizuális - térképi megjelenítését. A MapInfo alaptermékei a MapX, a MapInfo Professional és a MapXtreme. 

Adatbázis-kezelés 

A MapInfo lehetővé teszi dBase/Foxbase, Lotus, Excel, Access, Oracle, Sybase, Ingress, Informix, ASCII, 

adatbázisok közvetlen felhasználását, továbbá az ODBC távoli adatbázis kezelést. A táblázatok a képernyőn 

külön ablakban megjeleníthetők és vizsgálhatók, az adatok módosíthatók, törölhetők. 

Asztali térképezés és adatmegjelenítés 

A MapInfo képes térképek gyors kirajzolására, a részletek tetszés szerinti mozgatására, 

kicsinyítésére/nagyítására. Különböző szimbólumok felhasználásával az információk földrajzi 

elhelyezkedésükhöz kötve jeleníthetők meg a térképen. A grafikai eszközkészlet segítségével a meglévő térképi 

elemeken kívül újak szerkeszthetők, többféleképpen színezhetők, feliratok, címkék helyezhetők el. Különböző 

rétegek egymásra helyezésével adatbázisok hasonlíthatók össze. Az adatbázisok adataiból, vagy az azokból 

készített statisztikákból, leválogatásokból tematikus térképek készíthetők. A tematikák különböző színekkel, 

kör-, oszlop diagramokkal vagy a területegységre eső pontok sűrűségével ábrázolhatók. A rendszer alkalmas egy 

területre eső objektumok kigyűjtésére, illetve az adatbázisban összetett relációs és logikai feltételek szerint 

kiválogatott objektumok megjelenítésére, de övezetek készítésére is. A jelmagyarázatok betűtípusai, 

szimbólumai tetszés szerint szerkeszthetők. A MapInfo mintegy több száz vetületi rendszert támogat. 

Adatelemzés grafikonokkal, diagramokkal 

A MapInfo rendszerrel az adatok - a térképi ábrázoláson kívül - grafikonok és diagramok segítségével is 

elemezhetők. A grafikonok a képernyőn egyidőben vizsgálhatók az adatelemzés térképi, illetve táblázatos 

eredményeivel. 

Nyomtatás 

A nyomtatási kép előzetes szerkesztését felhasználóbarát eszközkészlet támogatja. A térképek nyomtatása igen 

sokféle fekete-fehér és színes nyomtatón vagy rajzgépen lehetséges, az EPSON FX-80-tól egészen a legnagyobb 

teljesítményű rajzgépekig. 

Nyitott felépítés 

A MapInfo rendszer Arc/Link, valamint az Import/Export moduljai segítségével a MIF (MapInfo Interchange 

Format), valamint más formátumú (ASCII, AutoCAD DXF, Arc/Info stb.) GIS adatbázisok rendszerbe illesztése 

biztosított. 

Nyitott rendszertechnológia 

A különböző platformokon (Windows, Windows 95, Windows NT, Macintosh, Power Mac, Sun, Hewlett 

Packard) futó MapInfo rendszereknek mind az eszközkészlete, mind a felhasználói felülete megegyezik, a 

MapBasic alkalmazások és az adatállományok a különböző rendszerek között binárisan kompatibilisek. A 

MapInfo hálózatkész szoftver. 

Ebben a modulban áttekintettük a térinformatika kialakulását és fejlődését, bemutattunk néhány érdekes GIS 

alkalmazást, és térinformatika kapcsolatát más tudományágakkal. Reméljük, hogy sikerült a térinformatika 

lehetőségeit, és fontosságát is átfogóan bizonyítani. 
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4. 7.4 Összefoglalás 

A modulból Ön megismerte a tipikus térinformatikai alkalmazásokat, melyek áttekintése után bemutattuk 

néhány – hazánkban elterjedt – térinformatikai szoftver jellemzőit, milyen lehetőségeket biztosítanak az asztali 

gépen való hálózat nélküli (stand-alone) felhasználástól az internetes illetve a mobil környezetben való 

használatig. Ön megismerkedett a napjainkban használatos felhasználói felületekkel és a fejlődési tendenciákkal. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön már képes: 

• meghatározni a GIS tipikus alkalmazásait, 

• elmondani a bemutatott GIS szoftverek funkcionalitását, 

• megvitatni az alkalmazások közötti kapcsolatokat, 

• orientációt adni a GIS szoftverek kiválasztásában. 

Önellenőrző kérdések 

• Milyen információs szinteket ismer? 

• Mire használhatók a nyilvántartó rendszerek? 

• Melyek a lekérdező rendszerek sajátosságai? 

• Adjon példát elemző rendszerekre! 

• Mi jellemző a döntéselőkészítő rendszerekre? 

• Milyen kérdésre ad választ a modellező GIS? 

• Mi a monitoring rendszer lényege? 

• Jellemezze az ArcGIS szoftvercsaládot! 

• Jellemezze az Autodesk térinformatikai termékeit! 

• Jellemezze az Intergraph GeoMedia szoftvercsaládot! 

• Jellemezze az IDRISI Kilimanjaro szoftvert! 

• Jellemezze a MapInfo Professional szoftvert! 

Feladatok 

• Egészítse ki néhány elemmel a 7.2 alfejezet végén található felsorolást (Csoportosítás egyedek és felhasználás 

alapján)! Adjon példákat! 

• Az anyag összeállítása óta a fejlődés nem állt meg. Vázolja, hogy milyen fejlesztések történtek valamelyik – 

Ön által kiválasztott szoftver – esetében! 
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