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12. fejezet - Digitális térkép fogalma, 
szerkesztése 

1. 12.1 Bevezetés 

A sorozat ezen moduljában a digitális térképpel és annak szerkesztésével kapcsolatos ismereteket foglaljuk 

össze. A következő modulban a megoldást egy magyar fejlesztésű szoftveren keresztül fogjuk szemléltetni. 

Azonban már itt felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alapfogalmak, a szerkesztési szabályok alapvetően 

függetlenek a szoft-verektől, általános érvényűek. 

A modul elsajátítása során olyan ismeretekkel találkozik majd az olvasó, melyek már informatikai és szakmai 

előismertek követeltek. Amennyiben Ön nem rendelkezik ezekkel, nyilván sok kérdést nehezebben tud majd 

értelmezni. Javasoljuk, ezen modul előtt nézzen utána ezen kérdéseknek más modulokban, hogy teljessé 

váljanak az ismeretei. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• a digitális térkép fogalmát, szerepét, 

• a rétegek fogalmát, alkalmazását, 

• a szerkesztés főbb szabályait. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• értelmezni a digitális térképekkel kapcsolatos feladatokat, 

• értékelni a rétegekre vonatkozó feladatokat, 

• ellenőrizni egy kész digitális térképet. 

2. 12.2 Digitális térkép 

Mindenkinek volt már a kezében papírtérkép /más néven analóg térkép/, melyet használhatunk a városi 

eligazodáskor, a közlekedés során a tájékozódáshoz, vagy akár a kirándulások során is. Ezek szerkesztése igen 

sok manuális munkát igényel, ezért előállításuk és tartalmuk megváltoztatása – a változások követése – igen 

körülményes. A számítástechnika fejlődése hozta azt a lehetőséget, hogy térképet is tudjunk már számítógépen 

kezelni. 

2.1. 12.2.1 A digitális térkép fogalma 

A későbbiekben megismerésre kerülő módon előállított digitális térképet értelemszerűen a háttértárakon fogjuk 

elhelyezni, tárolni. Mi tárolható a lemezeken? Természetes a válasz: adatállomány. Ha több adatállományban jól 

szervezett módon tárolunk olyan adatokat, melyek egymással összefüggésben vannak, adatbázisról beszélünk. 

Akkor mondjuk ki: 

A digitális térkép olyan adatbázis /szélső esetben egy adatállomány/, mely az ábrázolni kívánt területen 

található objektumok jellemző adatait tartalmazza. 

Ennek a meghatározásnak nagy szerepe van a továbbiakban. Ugyanis azt már az informatikából tudjuk, hogy 

adatállományok megfelelő szabályok szerint össze lehet vonni /ld. két térkép összevonása/, adatállományokból 

adott tulajdonságú elemeket ki tudunk válogatni /résztérkép előállítása/. Így ezeket a műveletek nem is kell 

külön értelmezni, csak szakmai szabályozásukat. 

A térbeli adatoknak a következő három típusát különböztetjük meg: helyzeti, leíró, topológiai. Mi a 

továbbiakban döntően a helyzeti adatokkal fogunk foglakozni. 
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Adataink, melyeket felhasználhatunk a digitális térkép szerkesztése során, többfél forrásból származhatnak. Így 

terepi mérésekből, fotogrammetriai felvételek kiértékeléséből, korábban készült analóg térképek 

felhasználásából, és ma már igen gyakran a meglévő adatbázisokból. 

Fontos tudnunk, milyen pontosságot várhatunk el a digitális térképektől. Ehhez hasonlítsuk össze a kétféle 

térképkészítés hibaforrásait, azok hatásait! /ld. 12-1. táblázat/ 

Ha elemezzük a táblázatban szereplő állításokat, akkor szemmel látható a különbség a kétféle módszer között, 

melyből levonhatjuk a következtetést: 

A digitális térkép megbízhatósága kizárólag a bevitt adatok pontosságától függ. 

Mivel a digitális térkép szerkesztése során minden műveletet a koordináták felhasználásával végzünk el, a másik 

következtetésünk, aminek igen nagy jelentősége van: 

A digitális térkép megbízhatósága nem függ a méretaránytól /méretarány független/.  Valójában nem is 

beszélhetünk digitális térkép esetén méretarányról, legfeljebb csak a megjelenítés méretarányáról. 

Ez utóbbihoz meg kell említni, hogy a megjelenítő szoftverek nem gondoskodnak az elemek méretarány 

változás miatti módosulásáról, a generalizálásról. Így, ha csak nem korlátozzuk, minden megjelenítés 

tartalmazni fogja az összes elemet, ami túlzsúfoltsághoz vezethet kisebb méretarány esetén. 

12-1. táblázat - 
 

Hibaforrás Hatása az   analóg 

térképekre 
Hatása a   digitális 

térképekre 

Mérési hibák TELJES /mérési 

módszertől és a pont 

jellegétől függően 1-

20 cm/ 

TELJES /mérési 

módszertől és a pont 

jellegétől függően 1-

20 cm/ 

Számítási hibák csak a manuális 

számítások esetén 

lehetséges 

automatizált 

feldolgozáskor nem 

jellemző 

Térképezési hibák TELJES 

/térképi 0.1 mm, 

melynek hatása 

összefügg a  térkép 

méretarány  ával/ 

NINCS 

/mindent 

koordinátákból 

számítunk és 

szerkesztünk/ 

Papír méretváltozása TELJES 

/1-2 tized mm, 

melynek hatása 

összefügg a térkép 

méretarányával/ 

NINCS 

/a koordináták nem 

változnak meg/ 

Adatok térképről való 

lemérésének hibája 
TELJES 

/térképi 0.1 mm, 

melynek hatása 

összefügg a  térkép 

méretarány  ával/ 

NINCS 

/nem mérünk, hanem 

koordinátából 

számítunk adatokat/ 

Térképi ismereteinket még bővítsük abba az irányba is, hogy milyen szerkezetű lehet egy digitális térkép. 
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Alapvetően két kategóriát használunk: vektoros és raszteres digitális térkép. 

A vektoros térképek esetén minden egyes, a térképen ábrázolásra kerülő objektum minden töréspontjának 

koordinátáját tároljuk, majd leírjuk, hogy az egyes térképi elemek mely pontokat használják fel, kötnek össze. 

A raszteres digitális térképen – mint a fényképeken – csak a képet alkotó képpontok /pixelek/ színét tároljuk el, 

és abból állíthatjuk vissza /reprodukálhatjuk/ az eredeti képet. 

A földmérési feladatok megoldásánál a vektoros térképeket alkalmazzuk, mivel ez esetben tudunk megbízható 

távolságot vagy területet számítani. 

Mezőgazdasági termésbecslésre, a belvízi elöntés meghatározására sokkal jobban megfelel a raszteres térkép, 

mivel ott „megszámlálhatjuk” az azonos színű pixeleket, és abból kapunk választ. 

A továbbiakban csak a vektoros térképekkel foglalkozunk, mert a földmérési alaptérképek ebbe a kategóriába 

tartoznak. 

2.2. 12.2.2 Réteg 

Az analóg térképeknél is fontos volt a felhasználó számára, hogy meg tudja különböztetni az eltérő tulajdonságú 

elemeket. Ezeket már a felméréskor is besorolták csoportokba a szabályzatokban szereplő ún. rendűségüknek 

megfelelően. A térképen más vonaltípussal /folyamatos, szaggatott, pontozott, stb./ rajzolták azokat, esetleg más 

vonalvastagságot alkalmaztak. Ez azért nem okozott gondot, mert a térkép felhasználói, a szakemberek könnyen 

megkülönböztették az elemeket egymástól. Azaz nem keverték össze az épületek vonalát pl. a földrészletek 

határával. Ehhez szakmai ismeret és gyakorlat kellett. 

Természetesen a színek alkalmazása is lehetőséget adott további értelmezésekre. A papíralapú /analóg/ 

földmérési alaptérképek szerkesztésekor csak fekete színt használtak, mely összefüggött a sokszorosítási 

lehetőségekkel. A használat során a változásokat piros színnel jelezték. Újabb szín legfeljebb domborzat 

ábrázolása során került fel a térképre. 

A számítógépek alkalmazásakor felmerül a kérdés: miként különböztesse meg az elemeket a számítógépes 

program? A programon belül csak egzakt jellemzők alapján lehet döntéseket hozni, kérdésekre egyértelmű 

választ adni. Nincs „ránézésre való” megítélés! 

Az adatbázis-kezelés szabályai egyértelmű választ adnak erre a problémára. Vezessünk be egy jellemzőt, egy új 

tulajdonságot az elemek leírása során, melynek értéke egyértelműen utalni fog az adott elem milyenségére. 

Hozzunk létre ún. logikai csoportokat, melyeknek legyen sorszáma és egy szöveges leírása. Mondjuk azt 

például, hogy 10. csoport a földrészlethatár elemeket tartalmazza, a 30. csoport a lakóépületek vonalaira 

vonatkozik. Mivel teljes térképet alkotó elemeket nevezhetjük halmaznak 1 , akkor ez a logikai csoport annak 

részeként értelmezhető, annak részhalmaza, és nevezzük rétegnek. 

A réteg a térképi objektumok részhalmaza, az azokban szereplő elemek azonos tulajdonságokkal rendelkeznek. A 

réteg elterjedt megnevezései még: layer /fedvény, alkalmazza pl. AutoCAD/, level /szint, alkalmazza 

MicroStation/. 

A földmérési alaptérkép használatához létrehoztak egy kódkatalógust, melynek leírása alapján egyértelműen 

rétegbe sorolhatjuk az egyes elemeket. Az egyes rétegekhez ún. paramétereket /tulajdonságokat/ rendelnek. 

Ezek a paraméterek határozzák meg a réteghez tartozó elemek megjelenítési tulajdonságait. 

Legjellegzetesebb paraméterek: 

• vonalszín, 

• vonalvastagság, 

• vonaltípus/betűtípus, 

• láthatóság. 

                                                           
1 A  halmaz  a matematika egyik alapfogalma, melyet leginkább úgy tudunk körülírni, mint bizonyos egymástól különböző dolgok 
„összességét” /  http://hu.wikipedia.org  / 

http://hu.wikipedia.org/
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A felhasználás során, amikor egy elemet megszerkesztünk, megadjuk, melyik rétegben kívánjuk besorolni. 

Ennek hatására az új térképi elem automatikusan örökli a réteg előre megadott tulajdonságát. Mindez azt jelenti, 

nem kell minden elemnél beállítanunk ezeket a paramétereket, mégis egységes lesz a megjelenítés. A rétegek 

szerepe több esetben is előkerül. 

Amikor egyes elemekkel egységes műveletet kell végezni, akkor ehhez is fel tudjuk használni a rétegeket, mivel 

azok alapján válogatjuk ki az elemeket. /Pl. keressük az adott térképen ábrázolt vízvezetékeket, akkor 

kiválasztjuk pl. 71. rétegbeli elemeket/ 

A kiválasztás még csak informatív lesz így, de legyen az a feladatunk, hogy meg szeretnénk tekinteni az adott 

térképen (12-1. ábra) lévő vízvezetékeket, és azonosítani szeretnénk azok elhelyezkedését is. Ekkor kiválasztjuk 

a 10. (földrészlethatár), 11. (helyrajzi szám), 43. (utcanév), 45. (burkolat), és a 71. (vízvezeték) rétegeket, majd 

azt mondjuk, hogy az összes többi réteg láthatósága legyen tiltott. Máris előttünk áll a kívánt válasz (12-2. ábra). 

A rétegekkel kapcsolatos előnyöket használhatjuk az adatszolgáltatás, a tematikus térképek készítése során is. 

 
12-1. ábra 

 
12-2. ábra 
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2.3. 12.2.3 A vektoros térkép alapelemei 

A digitális térkép felépítése során használjuk fel geometriai ismereteinket. Ebből sorolható máris: 

Pont: koordinátájával /esetleg pontszámával/ meghatározott elem /angol  point  /, több szoftver csak 

szimbólummal együtt használja; 

Vonal: kezdő és végpontjával adott irányított mennyiség /angol  line  /, nevezhetjük más szempont alapján „él”-

nek is, az ITR két, koordinátájával adott pont között helyezi csak el /értelmezése: a terepi objektum töréspontjait 

mértük, csak azok között helyezkedhet el az adott vonal/; 

Poligon/sokszögvonal/vonallánc: azonos tulajdonságú /rétegű/ vonalak sorozata, ahol az egyik él (szegmens) 

kezdőpontja azonos az előző végpontjával, /angol polyline/, az ITR nem alkalmazza; 

Ív: a különböző rendszerekben körív vagy ellipszis fogalmát használják erre a célra; 

Felület: a zárt poligon és az általa körülvett kitöltött terület /angol shape/, az ITR nem alkalmazza; 

Felirat: szöveges /karakteres/ objektum, mely szolgálhat egy grafikus objektum azonosítására /pl. helyrajzi 

szám, házszám, stb.), vagy tájékoztatásra (pl. Kossuth utca) /angol text, label/; 

Jelkulcs: a térképen pontszerű vagy mérethelyesen nem kifejezhető objektumok szemléltetésére szolgál (pl. 

forrás, villanyoszlop, stb.), angolul symbol, használják még az ún. kitöltő jelkulcsot is, mely az adott terület 

használatára ad utalást (pl. szőlőskert, erdő, stb.). 

2.4. 12.2.4 Szerkesztési szabályok 

Mielőtt rátérnénk a konkrét feladatunk taglalására, szólni kell néhány nagyon fontos alapszabályról. Ezeket a 

szabályokat mindig szem előtt kell tartanunk, mert figyelmen kívül hagyása számos problémát okozhat a 

felhasználás során. 

Legkisebb távolság: az az érték, melyen belül nem keletkezhet két önálló pont. Használatával azt problémát 

tudjuk kezelni, ha ugyanazon pontra kétszer mértünk, a két eredmény kis mértékben eltér (mérési hibák). 

Zártság: a természetben zárt objektumokat (pl. épületek, földrészletek, stb.) a térképen is zártként kell ábrázolni. 

Csatlakozás: az egyes elemnek, melyek a terepen egymás végpontjaiban találkoznak, a térképen is folyamatos 

sorozatot kell alkotniuk. 

Rétegbe sorolás: a digitális térképen az egyes elemeket azon réteghez kell besorolni, melyek megfelelnek a 

terepi tulajdonságaiknak. A rétegszerkezet felépítését szakmai előírások tartalmazzák. 

2.5. 12.2.5 A topológia 

A topológia egy matematikai fogalom. Eredete a görög toposz (τόπος - hely) és logosz(λόγος - tudomány) 

szavakban rejlik. Magyarul használható lenne a kifejezésre a helyzetgeometria megnevezés is. Valójában a 

matematika egy részterületéről van szó, ahol az alakzatoknak a folytonos (vagyis szakítás, lyukasztás stb. 

nélküli) deformációk – nyújtások, csavarások stb. – közben is megmaradó (invariáns) tulajdonságaival 

foglalkoznak. 

/Paul Renteln és Alan Dundes a Foolproof: A Sampling of Mathematical Folk Humor c. művében tréfásan 

megjegyzi: A topologus az, aki nem tudja megkülönböztetni a bögrét a fánktól. (Az amerikai fánk kerek és 

lyukas sütemény!) ld. Wikipedia/ 

A ww.mimi.hu oldalon így írnak erről: Topológia a geometriának az az ága, amely az alakzatok leképzése során 

azok változatlan tulajdonságait - az objektumok kapcsolatait vizsgálja. 

Egy térkép topológiája az azt alkotó elemek szabályos felépítésből alakul ki. Ennek lényege: 

• a pontokat koordinátájuk megadásával hozzuk létre, 

• a vonalak kezdő és végpontjuk kijelölésével jönnek létre, és ez a sorrend megszabja irányítottságukat is, 



 Digitális térkép fogalma, 

szerkesztése 
 

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• az egymás utáni vonalakat poligonban foglalhatjuk össze, 

• a zárt poligonok területeket határolhatnak le, 

• a poligonok csomópontban találkoznak, 

• ha megváltozik egy pont helyzete, változik a vonal helyzete is, 

• ha megváltozik a vonal helyzete, változik a poligon, és ezzel változnak a területek is, 

• minden poligon elemnek van bal és jobb oldali szomszédja, így a poligon változása mindkét szomszédos 

elemben változást fog jelenteni, melyeket automatikusan át kell vezetni. 

Amikor egy térkép esetén topológiai vizsgálatról beszélünk, akkor a térkép belső szerkezeti elemzését értjük ez 

alatt. Ennek során vizsgáljuk és javítjuk: 

• a duplikált vonalakat /pl. a pontokat összekötöttük „A” és „B között, majd „B” és „A” között is, 

• az átfedő vonalakat, amikor az egyenesen fekvő A-B-C szakaszt megrajzolunk A-B és B-C összekötésével, 

majd az A-C összekötésével is, 

• azokat a felesleges pontokat, melyek részt vesznek a poligonképzésben, holott valójában nincs is ott törés 

(tipikus digitalizálási hiba), 

• az alullógó (nem metsző) és a túllógó (metszésen túl is folytatódó) vonalakat (szintén jellegzetesen 

digitalizálási, de néha mérési hiba), 

• hiányzó csomópontokat, amikor az azonos objektumot alkotó vonalak nem metsződnek, 

• nem záródó alakzatokat, melyek javítása túllógás levágásával, vagy az alullógás megszüntetésével történik. 

3. 12.3 A területszámítás alapelvei 

Az elkészült digitális térkép egyik fontos felhasználási lehetősége a területszámítás. Ennek során lehet szó 

egyedi objektumok vagy objektumcsoportok területszámításról. 

Minden térképszerkesztésre alkalmas szoftver, továbbá minden térinformatikai szoftver alkalmas egyedi 

területek meghatározására. Abban a kérdésben azonban, hogy a számításhoz az objektumnak zártnak kell-e 

lenni, már nem egységesek. 

Nézzünk két primitív példát a szövegszerkesztő szoftver rajzi lehetőségeivel, a SmartArt utasításkészletével, 

majd a GIMP szoftverrel. 

 

12-5. ábra 
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12-6. ábra 

A 12-5. ábrán azt láthatjuk, hogy a jobb oldalon lévő zárt objektumot egy utasítással ki lehetett „tölteni” sárga 

színnel. Ugyanakkor a 12-6. ábrán kinagyítva láthatjuk, hogy amikor a bal oldali alakzatot tettük aktívvá, a 

kitöltő művelet ikonja szürke, azaz nem használható. 

Egy közkedvelt rajzszerkesztő szoftver a GIMP (GNU Image Manipulation Program), mellyel a másik 

megoldást mutatjuk be. Szerkesztettünk egy nyitott alakzatot, és kezdeményeztük annak kitöltését (12-7. ábra). 

 

12-7. ábra 

 
12-8. ábra 

A művelet végrehajtása után jött létre a 12-8. ábrán látható helyzet, amikor „kifolyt” a festék a nyitott 

alakzatból. 

Az egyedi területek számításának legegyszerűbb megoldása, ha kijelöljük a területet határoló élek töréspontjait, 

ami alapján a szoftver kiszámítja a területet. 

Bonyolultabb kérdés, ha a területnek csak egy élét adjuk meg, vagy ha egy belső pontot jelölünk ki kezdésként. 

Ilyenkor megkeresi a szoftver onnan kiindulva azt a vonalsorozatot, mely eleget tesz az előírt feltételnek. A 
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feltétel lehet az, hogy a legkisebb területű zárt alakzatot keressük, továbbá a vonalak folytonosságát pozitív 

forgási értelemben fogjuk vizsgálni. Ilyenkor a szoftver egy törésponthoz érve megvizsgálja, hogy az 

elágazásban melyik onnan kiinduló oldal zárja be a legkisebb belső szöget az előző oldallal. Ebben az irányban 

kell folytatni az oldalak „lefejtését”. Ha zárt az alakzat, akkor a műveletsor eredményeként vissza kell térni a 

kiindulási oldal kezdőpontjához. Amennyiben ez nem következik be, nyitott alakzatról beszélünk. 

Az automatizált területszámítás feladata azzal lesz bonyolultabb az előző feladatnál, hogy most nemcsak egy-

egy objektum zártságát kell ellenőrzi, majd a területet kiszámítani, hanem fel kell tárni az összes alakzatot, és 

mindegyikre végre kell hajtani a műveletet. Ezt csak kevés szerkesztő program képes elvégezni. 

4. 12.4 A térkép ellenőrzése 

Az elkészült digitális térképet, mint minden geodéziai terméket, ellenőrizni kell. A feladat többrétű, ki kell térni: 

• a természettel való azonosságra (földmérési feladat), 

• a feldolgozás teljességére (földmérési feladat), 

• a szerkesztési szabályok betartására. 

Az első két feladatot majd a vonatkozó szaktárgyak fogják tárgyalni. 

A szerkesztés ellenőrzésekor több lépésben hajtjuk végre a feladatot. 

1. Elsőként a megfelelő réteghasználatot kell megvizsgálnunk. Ennek során fontos, hogy a szabályzatban 

rögzített rétegkiosztást használtuk-e fel. Ez viszonylag könnyen azonosítható, hisz a helyes sablon 

választásával el is dőlt a kérdés. 

2. A feladaton belül vizsgálni kell még, hogy a természetben beazonosított elemeket helyesen soroltuk-e be a 

térképi rétegekbe. Ezt szúrópróbaszerűen tudjuk ellenőrizni. Erre szakmai előírások vonatkoznak, melyek 

megadják, milyen mintaszámmal kell végrehajtani az ellenőrzést. Ez a vizsgálat vizuális történik, nem 

automatizálható és igen nagy szakmai gyakorlatot igényel. 

3. A területszámítás műveletét is fel tudjuk használni erre a feladatra, hisz csakis helyes rétegválasztás esetén 

kaphatjuk meg a terepi objektumok területét megfelelő eredménnyel. Itt ki kell ugrania a besorolás hibáinak. 

4. Következő feladatunk a szerkesztési szabályok betartásának vizsgálat lesz, nevezzük ezt topológiai 

ellenőrzésnek is. Néhány térinformatikai szoftver eleve képes ilyen vizsgálatra, ilyen pl. az ArcGIS is. A 

térképszerkesztő szoftverek esetében általában nem közvetlenül az erre a feladatra fejlesztett megoldásokat 

alkalmazzuk, hanem valamilyen meglévő művelettel oldjuk meg közvetve. Ilyen út pl. a később 

részletesebben bemutatásra kerülő ITR szoftver területszámító modulja. Ez a művelet ugyanis megkeresi a 

zárt térképi objektumokat. Amennyiben egy objektum „körüljárása” során nem tudja a szoftver kialakítani a 

zárt egységet, akkor jelzi a szerkesztési hibát. 

Az ellenőrzés eredményének ismeretében ki kell javítani a szerkesztési hibákat, és az ellenőrzést ismételten 

végre kell hajtani. 

1. A teljesség és a szerkesztés egyfajta vizsgálata során ki kell térni arra a kérdésre is, hogy minden térképi 

objektum rendelkezik-e egyedi azonosítóval. A földmérési térképeken ez a helyrajziszámokat jelenti. A 

vizsgálat itt is történhet vizuális módon, de ebben is segít a már többször említett területszámító modul. 

Ugyanis amikor ez a szoftverrész beazonosítja az egyes zárt objektumokat, azonnal megvizsgálja, hogy 

tartalmaz-e azonosítót. 

Amikor elkészül egy területi lista, akkor már könnyedén ellenőrizhető az is, hogy az azonosítók tényleg 

egyediek-e, azaz nem fordul elő egyforma azonosító több objektumban. 

1. Végül az is ellenőrizhető, hogy az objektumok digitális térkép felhasználásával számított területe milyen 

mértékben egyezik meg az ismert nyilvántartási adatokkal. Ezt már saját eljárás során kell vizsgálni, és a 

szabályzatokban engedélyezett eltéréshez kell viszonyítani az eredményt. 

5. 12.5 Összefoglalás 
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Ebben a fejezetben bemutattuk 

• a digitális térkép fogalmát, szerkesztésének alapelveit, 

• a térképi topológia kérdését, 

• a térképszerkesztés ellenőrzési lehetőségeit. 

Nem törekedtünk teljességre, mert ezen ismeretek akkor válnak igazán elmélyültté, amikor egy térképszerkesztő 

szoftver alkalmazása során ismételten találkozunk ezen fogalmakkal. Erre a következő modulban kerül sor. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Mi a digitális térkép fogalmi meghatározása? 

2. Mitől függ a digitális térkép megbízhatósága? 

3. Milyen előnye van a térképi rétegek alkalmazásának? 

4. Milyen elemekből épülnek fel a vektoros digitális térképek? 

5. A térképszerkesztés legfontosabb szabályai? 

6. Mi a topológia, és milyen célra hasznosítjuk? 

7. Mik a területszámítás alapelvei? 
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