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11. fejezet - Adatbázis szerverek 

1. 11.1 Bevezetés 

Az adatbázis kiszolgálók vagy szerverek a hálózaton keresztül kapcsolódó klienesek (asztali alkalmazások, 

webalkalmazások) számára biztosítanak szolgáltatásokat. Az adatbázis szerver általában egy különálló 

kiszolgáló számítógépen helyezkedik el. A felhasználók a számitógépükön egy kliens programot vagy 

böngészőt (webalkalmazás esetén) futtatnak, amely a felhasználó számára szükséges adatokat lekérdezi a 

szervertől vagy tárolja azokat a szerveren. Általában a felhasználók nem ismerik az adatbázis hátteret, 

közvetlenül nem kerülnek kapcsolatba az adatbázis kiszolgálóval. Gondolhatunk például a felsőoktatásban 

használt tanulmányi rendszerekre vagy a népszerű webes közösségi szolgáltatásokra, amelyeket az olvasó 

bizonyára gyakran használ. 

A kliens SQL kérést küld a szervernek, amely végrehajtja azt és az eredményt (például egy lekérdezés 

eredményét) visszaadja a kliens programnak. 

A kliens-szerver modellen alapuló szoftverek, rendszerek felépítése általában olyan, hogy az adatkezelésének, 

az alkalmazás funkcionalitásának és a megjelenítésnek (pl. egy alkalmazás felhasználói felülete) a feladatai 

különálló logikai egységekként valósulnak meg. A szoftver vagy rendszer működése során ezek az egységek 

kommunikálnak egymással. A szoftverfejlesztésben több koncepció alakult ki a kliens-szerver modell szerint 

működő szoftverek, rendszerek felépítésére, amelyek abban különböznek egymástól, hogy az egyes egységek 

milyen feladatokat látnak el és milyen kapcsolatban állnak egymással. Az adatbázis szerverek az adatkezelés 

feladatait látják el, de - a procedurális nyelvi elemekkel (pl.:függvények, vezérlési szerkezetek, triggerek stb.) 

kibővített SQL használatával - számos az alkalmazás funkcionalitását megvalósító feladatot is elvégezhetnek. 

Adatbázis kiszolgálók többek között a Microsoft SQL Server, az Oracle, a DB2, a PostgreSQL és a MySQL. 

A tananyagban röviden áttekintjük a Microsoft SQL Server 2008 R2 és a PostgreSQL 8.4 jellemzőit és főbb 

eszközeit. Ismertetésre kerülnek továbbá, a geometriai adatok tárolásának lehetőségei és a kapcsolódó térbeli 

műveletek megvalósításai az egyes adatbázis kiszolgálókban. 

2. 11.2 Microsoft SQL Server 

Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 

1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió követett. 2008. augusztusában jelent meg az 

SQL Server 2008, amelynek egyik újítása volt a térbeli adatok tárolásának, kezelésének megoldása. 2010. 

áprilisában jelentették meg az SQL Server 2008 R2 verziót, amely az SQL Server 2008-at további 

szolgáltatásokkal bővítette. Az újítások nagy része a Microsoft megoldások közötti integrációt és a kiszolgálok 

adminisztrálását érintette. 

AZ SQL Server 2008 R2 számos szolgáltatást foglal magába, amelyek feladata az OLTP (on-line tranzakció 

feldolgozás) funkcionalitás, az OLAP (on-line elemző folyamatok) funkcionalitás, az adatbányászat, az 

adatcsere, az adatintegráció, a jelentéskészítés és az alkalmazásfejlesztés támogatásának megvalósítása. 

Ezek a szolgáltatások a következők: 

• Database Engine A Database Engine egy relációs adatbázis-kezelő, amely adat tárolást, feldolgozást és 

adatvédelmi funkciókat biztosít . 

• Analysis Services - Multidimensional Data Az Analyzis Services egy OLAP megoldás, amely lehetővé teszi 

multidimenzionális adatbázisok létrehozását és kezelését, amelyek számos különböző adatforrásból származó 

aggregált adatokat tartalmazhatnak. 

• Analysis Services - Data Mining Az Analysis Services lehetővé teszi továbbá, az adatbányászati modellek 

alkalmazását, különböző ipari szabványként ismert adatbányász algoritmusok felhasználásával. 

• Integration Services Az Integration Services egy integrációs platform, amely ETL (extract, transform, load) 

funkcionalitásával lehetővé teszi az adatok átalakítását és az adatcserét a különböző feldolgozási igényeknek 

megfelelően. 
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• Replication A Replication szolgáltatás technológiák összessége, amely alkalmas az adatok, adatbázis 

objektumok másolására, megosztására és a szinkronizálásra (a konzisztencia megőrzése végett) a különböző 

adatbázisok között. Az adatok megoszthatók távoli vagy mobil felhasználókkal, a LAN, WAN hálózatokon 

vagy interneten keresztül. 

• Reporting Services A Reporting Services weben elérhető jelentések készítését teszi lehetővé. A jelentések 

különböző formátumokban publikálhatók illetve, központilag menedzselhetők. 

• SQL Server Service Broker A Service Broker a fejlesztőknek nyújt szolgáltatásokat skálázható, biztonságos 

alkalmazások készítéséhez. A Database Engine üzenetalapú kommunikációs platformja lehetővé teszi, hogy 

független szoftverkomponensek funkcionálisan egy egészként működjenek együtt. A Service Broker ehhez 

biztosít infrastruktúrát. 

• Master Data Services A szolgáltatás a mester adatok (a mester adatok egy vállalat alapvető üzleti adatai, 

amelyek minden üzleti folyamatban, minden vállalati rendszerben és alkalmazásban felhasználásra kerülnek) 

központi kezelését támogatja. 

• SharePoint Integration A szolgáltatás a jelentések és elemzések a Share Point környezettel történő integrálását 

támogatja. 

Az SQL Server 2008 R2 jellemzőiről részletesen olvashat az MSDN Library oldalain. A szerver több kiadásban 

elérhető, amelyek képességeikben különböznek egymástól. A kiadások közül az Express kiadások szabadon 

letölthetők és használhatók. 

2.1. 11.2.1 Az SQL Server 2008 R2 Express telepítése 

Töltse le az Express kiadást a http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx oldalról. 

A telepítéshez szükségesek az alábbi programok: 

• Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

• Microsoft Windows Installer 4.5 

• Windows Power Shell 

Továbbá, szükség lehet az operációs rendszer biztonsági frissítésére is. 

1. Futtassa a telepítőt és válassza a New installation... opciót. 

 
1. ábra 

1. A telepítő ellenőrzi az operációs rendszert és jelzi, ha a telepítéshez szükséges kiegészítők nem állnak 

rendelkezésre. Telepítse a szükséges programokat és indítsa újra az SQL Server telepítését. 

2. Ha a feltételek rendben vannak, folytatódik a telepítés, majd meg kell adni az egyes szolgáltatások 

futtatásának jellemzőit. A szolgáltatások futtathatók rendszer fiókkal és felhasználói fiókkal is. A 
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szolgáltatások indítása lehet automatikus vagy kézi indítás. Ezek a jellemzők a Vezérlőpult/Felügyeleti 

eszközök/Szolgáltatások ablakban (Windows XP esetén) a későbbiekben megváltoztathatók. 

 
2. ábra 

1. A telepítés végén beállíthatjuk a hitelesítés módját. A Windows authentication mode esetén a Windows 

felhasználói fiókkal automatikusan kapcsolódhatunk a szerverhez. A Mixed mode kiválasztásakor a 

Windows hitelesítés mellett használhatunk, létrehozhatunk szerver felhasználói fiókokat is. Ennél a lépésnél 

az sa, rendszer adminisztrátor jelszava adható meg. 

 
3. ábra 

2.2. 11.2.2 Az SQL Server Management Studio bemutatása 

A Management Studio az SQL Server adminisztrációjához hazsnálható kliens alkalmazás. 

Az indítást követően kapcsolódhatunk a szerverhez a hitelesítést követően. Ez a lehetőség a File/Connect Object 

Explorer... paranccsal is elérhető. 
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4. ábra 

A kapcsolódást követően a megjelenő felületen, a bal oldalsávban egy fa struktúrában láthatjuk a szerver 

objektumait. Új adatbázist a legegyszerűbben a a Databases mappán egy jobb egérkattintást követően megjelenő 

New Database... kiválasztásával hozhatunk létre. A megjelenő ablakban beállítható az adatbázis neve, az 

adatbázis tulajdonosa, és az adatbázis állomány jellemzői. 

 
5. ábra 

Tábla létrehozásához a Table Designer eszközt vagy a Database Diagram eszközt használhatjuk. Az Table 

Designer használatához válassza ki a az Table mappán a New Table... parancsot. A diagram készítő eszköz az 

adatbázis Database Diagrams mappáján a New Database Diagram paranccsal érhető el. 
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6. ábra 

Lekérdezések készítéséhez a Query Designer grafikus lekérdezés készítő eszköz vagy a New Query parancsot 

használhatja. 

 
7. ábra 

Egy adatbázis mappa Tasks menüjéből érhetők el a biztonsági mentés feladatai (Backup Up..., Restore), továbbá 

egy hasznos eszköz, az SQL Server Export and Import Wizard, amellyel adatokat másolhatunk ki vagy 

olvashatunk be különböző formátumokban. 

3. 11.3 PostgreSQL 

A PostgreSQL egy nyílt forráskódú adatbázis-kezelő rendszer, amely számos operációs rendszeren (Windows, 

Linux, Mac OS X, AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Solaris, Tru64) használható. Az PostgreSQL SQL 

implementációja nagy mértékben illeszkedik az SQL szabványhoz. 

A PostgreSQL fejlesztése a kaliforniai Berkeley Egyetemen (University of California, Berkeley) kezdődött 

Postgres néven. 1989 júniusában jelent meg az adatbázis-kezelő 1.0 verziója, majd a 4. verzió megjelenését 
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követően az egyetemi projekt befejeződött. 1996-tól a PostgreSQL Global Development Group közösség nyílt 

forráskódú projektként indította újra a fejlesztést. A PostgreSQL legutóbbi stabil verziója (8.4.4) 2010 

májusában jelent meg. 

A térbeli adatok tárolására és kezelésére a PostGIS kiterjesztés telepíthető. A PostGIS a Refractions Research 

Inc. nyílt forráskódú projektje abból a célból, hogy a PostgreSQL adatbázis-kezelő részére biztosítsa a térbeli 

adatkezelési képességeket az OGC szabványoknak megfelelően. 

3.1. 11.3.1 A PostgreSQL és a PostGIS telepítése 

Töltse le a PostgreSQL adatbázis-kezelő telepítőjét a http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do 

oldalról. 

A telepítést elindítva a következő lépéseket kell végrehajtania: 

 
8. ábra 

1. Válassza ki a Next nyomógombot, majd adja meg a telepítési könyvtárat. 
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9. ábra 

1. Adja meg azt a könyvtárat, ahol az adatokat fogja tárolni. 

2. Gépelje be a postgres felhasználó jelszavát. 

3. A következő ablakban meg kell határoznia a portot, amelyen keresztül a szerver kommunikál. Ez általában 

maradhat az alapértelmezett 5432, feltételezve, hogy más telepített alkalmazás nem kommunikál ezen a 

porton. 

4. A következő képernyőn a Default locale beállítás az operációs rendszer beállításaitól függ. A template 

adatbázis elkészítése megadható. 
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10. ábra 

1. Egy praktikus megoldás, hogy az adatbázis-kezelő telepítése után a telepítő program elindíthatja a Stack 

Builder alkalmazást, amellyel további alkalmazásokat, kiegészítőket telepíthet. Ezt a lehetőséget célszerű 

igénybe venni a PostGIS kiterjesztés telepítéséhez. 

 
11. ábra 
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1. A Stack Builder azonosítja az elérhető adatbázis-kezelőket, válassza ki az imént telepítettet. 

2. Válassza ki a PostGIS kiterjesztést, mint telepítendő alkalmazást. 

 
12. ábra 

1. A következő ablakban jelöljön ki egy szervert a megjelenő listából, a telepítési állományok letöltéséhez. 

2. Adjon meg egy ideiglenes letöltési könyvtárat. A letöltés után automatikusan elindul a PostGIS telepítője. 

3. A telepítés első lépéseként válassza ki a PostGIS komponenst. A create spatial database opciót nem 

szükséges kiválasztania. 
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13. ábra 

1. Adjon meg egy telepítési könyvtárat. 

2. Az adatbázis kapcsolathoz adja meg a postgres felhasználó korábban beállított jelszavát. 

 
14. ábra 

3.2. 11.3.2 A pgAdmin III bemutatása 
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A PostgreSQL adatbázis-kezelő adminisztrációjához egy jól használható asztali kliens alkalmazás a pgAdmin 

III. 

Windows környezetben a pgAdmin a PostgreSQL telepítésével együtt telepítésre kerül. 

 
15. ábra 

A pgAdmin a felhasználói felületén, bal oldalt az Object browserben, fa struktúrában mutatja az elérhető 

szervereket, adatbázisokat és egyéb elemeket. A jobb oldalon a kiválasztott elem tulajdonságait olvashatja vagy 

szerkesztheti. 

A szerverhez a felhasználónév és jelszó megadásával kapcsolódhat, ha az eszköztáron található konnektor 

ikonra kattint. 

Új adatbázis létrehozását a Databases elemen jobb gombbal kattintva, a megjelenő New Database... paranccsal 

kezdeményezheti. 
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16. ábra 

A megjelenő párbeszédablakban célszerű egy template (sablon) alapján létrehozni az adatbázist. Ha térbeli 

adatokat tartalmazó adatbázist készítene, akkor a template_postgis sablont használja. A sablon alapján 

létrehozott PostGIS adatbázis kettő táblát (geometry_columns, spatial_ref_sys) és 685 db 1 függvényt tartalmaz. 

Az adatbázisok elemei sémákba szervezve helyezkednek el. Ha egyéb sémát nem adunk meg, akkor a public 

sémában hozzuk létre a tábláinkat, nézeteinket és az egyéb adatbázis objektumokat. 

Az SQL használata megköveteli bizonyos szintaktikai szabályok betartását is. A SQL parancsokat kisbetűvel 

vagy nagy betűvel is írhatjuk, azonban az adatbázis objektumok neveit csak egyféleképpen adhatjuk meg. Tehát, 

ha az adatbázis neve pl. muemlekek akkor erre az adatbázisra a későbbiekben is ugyanígy kell hivatkoznunk. 

A pgAdminból indítható a Query builder eszköz, amellyel SQL parancsok szerkeszthetők. A Graphical Query 

Builder lehetőséget ad a parancsok grafikus szerkesztésére. 

                                                           
1A tananyag írásakor felhasznált PostGIS verzió esetén. 
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17. ábra 

Táblák létrehozása a pgAdmin segítségével könnyen megoldható feladat. A Tables elemen jobb kattintásra 

megjelenő New Table... parancsot használva megjelenik egy párbeszédablak, ahol a táblák struktúrája 

definiálható. 

A Columns fülben lehet az oszlopokat felvenni. 

A Constraints fül az elsődleges és az idegen kulcsok beállítását teszi lehetővé. 

Célszerű minden táblánál az oszlopok definiálása után az elsődleges kulcsokat (Primary key) beállítani, majd ezt 

követően az idegen kulcsokkal (Foreign key) megadni a táblák közötti kapcsolatokat. 

Idegen kulcs hozzáadásánál a New Foreign key ablakban a References opciónál elsőként válassza ki a 

kapcsolódó táblát. Ezt követően a Columns fülben állítsa be az oszlopokat. A Local column jelenti a táblában 

lévő idegen kulcsot. A Referencing opciónál a kapcsolódó tábla elsődleges kulcsát adja meg. 

Az adatok biztonsági mentéséhez és visszaállításához jól használhatók a pgAdminban elérhető Backup és 

Restore eszközök. A legegyszerűbben az eszközök egy adatbázis objektumon történő jobb egérgomb kattintással 

érhetők el. 

A biztonsági mentésnél beállítva az elérési utat elkészül egy .backup kiterjesztésű állomány. Számos egyéb 

opció is kiválasztható, az alapértelmezett beállításokkal jól működik a művelet, egyéb beállítások használatakor 

esetleg a visszaállításnál hibaüzenettel találkozhat. 

Az adatok visszaállításához a Restore eszközt alkalmazva válassza ki a .backup kiterjesztésű állományt. 

4. 11.4 Az SQL nyelv 
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Az SQL (Structured Query Language - Struktúrált lekérdezőnyelv) egy szabványos nyelv az adatbázisokhoz 

való hozzáféréshez és az adatbázisok kezeléséhez. A korszerű relációs adatbázis-kezelők támogatják az SQL 

nyelvet. 

Az SQL használatával: 

• lekérdezéseket futtathatunk az adatbázison, 

• beszúrhatunk, módosíthatunk és törölhetünk rekordokat, 

• adatbázist, táblát, tárolt eljárást, nézetet hozhatunk létre 

• és jogosultságokat állíthatunk be, amelyekkel szabályozható az adatbázishoz történő felhasználói hozzáférés. 

Az SQL un. deklaratív programozási nyelv, ami azt jelenti, hogy a kiadott parancsokkal azt definiálhatjuk, hogy 

mit szeretnénk eredményül kapni. Szemben a procedurális programozási stílussal, amelyben a programozónak 

meg kell adnia, hogy milyen módon jut el a probléma megoldásához. Az SQL használatakor az adatbázis-kezelő 

határozza meg a probléma megoldásának módját. 

A szabványos SQL nem tartalmaz algoritmusok létrehozásához szükséges vezérlési szerkezeteket. Ezek a 

procedurális elemek az adatbázis-kezelésben mégis használhatók, mert: 

• az egyes adatbázis-kezelők gyártói az SQL nyelv implementálásakor a szabványon kívűl további 

parancsokkal, procedurális jellemzőkkel kibővítették a szabványos SQl nyelvet, 

• az SQL beépülő (embedded)nyelv, így számos programozási nyelvben - un. host nyelvben (pl.: C++, Java, 

Ruby, Python, PhP) - használhatók az SQL utasítások. 

Az SQL a beépülő mód mellett interaktívan is használható, közvetlenül az adatbázis-kezelőnek kiadott SQL 

utasításokkal. 

AZ SQL szabványon egy nemzetközi munkacsoport dolgozik az ISO (International Organization for 

Standardization ) és az IEC (International Engineering Consortium) irányítása mellett. A munkacsoportban 

résztvevője az ANSI (American National Standard Institute), amely ratifikálta a szabványt, ezért az "ISO/IEC 

SQL" elnevezés mellett a szabványt gyakrabban "ANSI SQL" néven említik. A szabvány első verziója 1986-ban 

jelent meg, a legutóbbi 2008-ban. 

Bár az SQL egy szabvány, a különböző adatbázis-kezelőkben használható SQL nyelv ettől valamilyen 

mértékben eltérő lehet, ugyanis az adatbázis-kezelőkben implementált nyelv a szabványon felül további, az 

adatbázis-kezelőre jellemző, utasításokat is tartalmazhat. 

Az SQL utasításokat csoportosíthatjuk a következőképpen: 

• Lekérdezés utasításai az un. Data Retrieval parancsok : SELECT (és záradékai) 

• Adatkezelő nyelv, Data Manipulation Language: INSERT, UPDATE, DELETE 

• Adatdefiníciós nyelv, Data Definition Language: CREATE, ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE 

• Tranzakció kezelés, Transaction Control: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT 

• Jogosultság szabályozás, Data Control Language: GRANT, REVOKE 

4.1. 11.4.1 Szintaktikai szabályok 

Az SQL, mint bármelyik egyéb programozási nyelv, megadott szintaktikai szabályok szerint használható 

(tartalmaz kulcsszavakat, a parancsok formátuma meghatározott). 

Az SQL kódba megjegyzéseket két egymást követő kötőjelet (--) követően írhatunk a sor végéig. Néhány 

adatbázis-kezelő megengedi a többsoros megjegyzések használatát. Egy többsoros megjegyzés a /* karaktereket 

követően kezdődik és a */ karakterekkel zárható le. 
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Az SQL kulcsszavai vagy lefoglalat szavai csak a saját kontektusukban használhatók (például nem használhatók 

azonosítókként). 

A kulcsszavak kisbetűvel vagy nagy betűvel is írhatók (pl.: SELECT, select, Select). 

Az azonosítókkal az adatbázis objektumait (táblák, oszlopok, nézetek stb.) nevezzük meg. 

Az SQL utasítások meghatározott szintaktikával rendelkeznek, tartalmazhatnak kulcsszavakat, azonosítókat, 

operátorokat, literálokat (rögzített értékű adatok, pl. számok, karakterláncok, ...), írásjeleket. A SQL utasítások 

tartalmazhatnak záradékokat. A záradék egy alparancs, kódrészlet amely meghatározott módon csatolható a 

SQL utasításhoz. 

Az SQL parancsokat pontosvesszővel (;) zárjuk le. 

5. 11.5 Az SQL kiterjesztése 

Az SQL nyelv procedurális kiterjesztése az SQL Serverben a Transact-SQL (rövidítve: T-SQL) nyelv, a 

PostgreSQL-ben a PL/pgSQL nyelv. 

A kiterjesztések az alábbi főbb lehetőségeket biztosítják: 

• változók deklarálása és használata, 

• vezérlési szerkezetek (feltételes szerkezetek, ciklusok) használata, 

• függvények létrehozása, 

• triggerek készítése, 

• kurzorok létrehozása, 

• hibakezelés. 

6. 11.6 Térbeli adatok 

A tárgyalt adatbázis szerverekben az Open Geospatial Consortium (OGC) Simple Features for SQL 

Specification szabványa alapján tárolhatók és kezelhetők a geometriai adatok. A térbeli adatok a Open 

Geospatial Consortium (OGC) Well-Known Text (WKT) és Well-Known Binary (WKB) formátumaiban 

hozhatók létre és kérdezhetők le. 

Az SQL Server 2008 R2 kettő térbeli adattípust kezel, a Geometry és a Geography típusokat. Mindkét típusban 

hét fajta geometriai objektum hozható létre, ezek az ábrán kék téglalapban olvashatók. 

 
18. ábra 



 Adatbázis szerverek  

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A Geometry adattípusban az adatok egy derékszögű koordináta-rendszerben, (x,y) koordinátákkal adhatók meg. 

A objektumokat jellemzi az alkalmazott vonatkoztatási rendszer, amelyet az SRID (térbeli referencia azonosító) 

azonosító határoz meg. Egy új objektum létrehozásakor alapértelmezetten az SRID 0 értéket kap. A 0 értéket 

úgy képzelhetjük el, mint pl. a világ koordináta rendszert (VKR) az AutoCad programban vagy másképpen: 

vonatkoztatás nélküli koordináta rendszert. Ha EOV adatokkal dolgozunk, akkor az SRID értéket 23700-ra kell 

beállítanunk. 

A Geography adattípus egy ellipszoidi koordináta-rendszerben tárolja az objektumokat. Az adatokra a (Lat, 

Lon) azaz hosszúsági és szélességi koordinátákkal hivatkozhatunk. Alapértelmezetten a Geography objektumok 

SRID értéke 4326, amely a GPS rendszerekben is használatos. A 4326 érték a WGS 84 (World Geodetic 

System, 1984) koordináta-rendszerre utal. 

A PostgreSQL szerverben a PostGIS kiterjesztés telepítését követően template_postgis sablon segítségével 

hozható létre geometriai jellemzőkkel ellátott adatbázis. 

7. 11.7 Térbeli műveletek 

A térbeli objektumok létrehozására, kezelésére alkalmas műveletek egy részét az OGC specifikációja alapján 

valósították meg az adatbázis szerverekben, a továbbiakban ezeket tekintjük át. 

A szabványok alkalmazásának előnye, hogy a relációs adatbázis-kezelők használatakor, amelyek képesek a 

térbeli adatok tárolására és kezelésére és az OGC specifikációkat implementálták, ugyanazokkal a műveletekkel 

találkozhatunk. 

Az OGC specifikáció alapján készült függvények, neve az SQL Serverben ST előtaggal, a PostGIS-ben ST_ 

előtaggal (az ST a standard szóra utal) kezdődik. 

A műveleteket a következő csoportokba sorolhatjuk: 

• Geometriai objektumok létrehozására szolgáló függvények. 

• Geometriai objektumok kezelését biztosító függvények. 

• Geometriai objektumok közötti kapcsolatok meghatározására alkalmas függvények. 

• Geometriai objektumok tulajdonságainak lekérdezését lehetővé tevő függvények. 

Geometriai objektumok létrehozása 

A csoportba tartozó függvényekkel WKT vagy WKB formátumú adatok alapján hozhatunk létre geometriai 

objektumokat. 

 

DECLARE @g geometry; 

SET @g = geometry::STGeomFromText('LINESTRING (100 100, 20 180, 180 180)', 0); 

SELECT @g; 
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19. ábra 

 

DECLARE @g geometry; 

SET@g=geometry::STGeomFromWKB(0x010200000003000000000000000000 

59400000000000005940000000000000344000000000008066400000000000 

8066400000000000806640, 0); 

SELECT @g.STAsText(); 

 
20. ábra 

Geometriai objektumok kezelése 

A csoportba tartozó függvényekkel a geometria módosítása vagy új geometria előállítása lehetséges. Ilyen 

függvények például: 

• az övezetgenerálás, 

• kettő geometriai objektum metszése, uniója, különbsége, 

• egy geometriai objektum tetszőleges pontjának lekérdezése. 
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21. ábra 

Obejktumok közötti kapcsolatok 

Két objektum közötti kapcsolatra számos függvénnyel rákérdezhetünk, például: 

• A két objektum metszi egymás? 

• A két objektum érinti egymást? 

• A két objektum átfedésben van? 

• Az egyik objektum keresztezi a másikat? 

• Az egyik objektum tartalmazza a másikat? 

Ezekre a kérdésekre logaikai (igaz vagy hamis) választ várunk a kiszolgálótól. 

Azonban feltehetjük azt a kérdést is, hogy mekkora a két objektum közötti legkisebb távolság? Ekkor egy szám 

értéket várunk eredményként. 

Objektumok tulajdonságai 

Az OGC specifikáció műveletei az egyes geometriai típusoknak megfelelően számos jellemző lekérdezését 

lehetővé teszik, például: 

• objektumok pontjainak jellemzői, 

• pontok koordinátái, 

• objektum dimenziójának, területének, hosszának meghatározása, 

• objektum befoglaló területének meghatározása, 

• zártság, üresség lekérdezése, 

• alkalmazott vonatkoztatási rendszer lekérdezése. 
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