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2. fejezet - A valós világ
modellezésének folyamata
1. 2.1 Bevezetés
Minden térinformatikai rendszer (GIS) a valós világban megfigyelt objektumok és folyamatok számítógépes
megvalósítása. Ezt a megvalósítást – amely egy folyamat – nevezzük modellépítésnek. Bármely GIS fontos
jellemzője, hogy a valós világot egy számunkra fontos szempontból ábrázolja. Ez nem újdonság és onnan ered,
hogy minden szakma képviselője sajátos „szakmai szemüvegen” keresztül látja a világot. Ha egy kertész sétál a
városban, ő az ingatlanok határán lévő növényzetet veszi észre első sorban. Ha egy földmérő sétál a városban, ő
az ingatlanok határát egy absztrakt vonalnak tekinti, és a töréspontjait veszi észre első sorban. Ebből
következően minden modell tükrözi a tudásunkat illetve a megfigyeléseinket. Minden földrajzi információs
rendszer építésének első fázisa a valós világ egy minket érdeklő szeletének kiválasztása és átalakítása térbeli
illetve földrajzi modellé.

1. ábra Ez is egy modellje a valóságnak

2. 2.2 Térbeli modellek
2.1. 2.2.1 Mi a modell?
A modell definíciója sokféle lehet és változó, ahogy a következő idézet is mutatja:
A modell „...lehet egy elmélet, egy törvényszerűség, egy elképzelés vagy egységes elmélet. Lehet szerep,
kapcsolat vagy egyenletrendszer. Lehet az adatok szintézise. Földrajzi szempontból az a fontos, hogy a modell
tartalmazhat gondolatokat a valós világról, amelyeket térbe helyezve kapjuk a térbeli modelleket, időbe
helyezve kapjuk a történelmi modelleket.” (Hagget and Chorley 1967). Széles körben elfogadott az a
meghatározás is, hogy a modell a valóság idealizált vagy leegyszerűsített mása. A földrajzi információs
rendszerek modelljei mindig egy probléma megoldására születnek. A megoldás érdekében kiemelik a
valóságból az adott feladathoz szükségesnek gondolt részeket. Ezen túl mindig része a modellnek egy
rendszerezett elgondolás, ami a választ ad(hat) a felvetett problémára. A térbeli modellezés tehát csak egy
összetevője a modellalkotási folyamatnak. Ebben a folyamatban a valós világ egyedei kapcsolatának földrajzi
adatai arra valók, hogy megértsünk és kezeljünk egy adott problémát. Ez lehet egyszerű probléma, például az,
hogyan jutok el egyik helyről a másikra a legrövidebb úton; de lehet olyan bonyolult is, mint a légkör
modellezése a globális felmelegedés megértése céljából. A modell tehát lehet nagyon egyszerű vagy nagyon
bonyolult is, ezt a felhasználó szükségletei szabják meg. A modellekben az a közös, hogy egy keretet adnak a
valós világ folyamatainak megértéséhez, vagy ami még fontosabb, a folyamatok irányításához.
A modellalkotás egy folyamatos, közelítő eljárás. Ahogyan több tudást szerzünk a világról a modellünk
alkalmazásával, lehetővé válik a modellünk gyengeségeinek felismerése és a modell megváltoztatása. Fontos
megértenünk a modellépítés dinamikus természetét, mert ez emlékeztet arra, hogy a GIS használata egy
folyamat, amely nyitott a változásra és az átértékelésre.
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2.2. 2.2.2 Térbeli modell építése
Mielőtt részletesen foglalkoznánk a térbeli modell építéssel, nézzünk meg három olyan modellezési típust,
amelyeket eddigi tanulmányainkból többé – kevésbé ismerünk:
• a térkép
• az építészeti modell
• a légifénykép
A térképi mint modell
A térképet azóta használja az emberiség modellként a térbeli adatok tárolására és megjelenítésére, mióta jeleket
tud rajzolni egy felületre. Az első térképeket a barlangok falára rajzolták növényi levekkel vagy karcolták
botokkal. A mi szempontunkból az a kérdés, hogyan használták a térképet a valós világ elemeinek kétdimenziós
megjelenítésére. Az ábrán látható térkép azt ábrázolja, hogyan juthatunk el egy településen a nevezetességekhez.

2. ábra Térképi modell
Ez az ábra egy érzékletes példája annak, hogyan használhatjuk a térképet, mint a valóság modelljét egy adott cél
elérésére. A vázlat alapján fogalmunk lehet arról, milyen messze van a kép közepe táján lévő székesegyház a
kiindulási pontunktól (nyíl). Előre el tudjuk képzelni milyen objektumokat látunk az utunk során (jellegzetes
épületek), mikor merre kell fordulnunk az úton és milyen épületekhez, tereptárgyakhoz képest fogjuk megtalálni
a székesegyházat. Ha csak egy kicsit ismerősek vagyunk a területen illetve a szimbólumok értelmezésében, oda
fogunk találni. Az ábrán látható rajz valójában a valóság leegyszerűsítése, kivonata. A valóság csak annyira van
leegyszerűsítve, amennyire a térkép készítője szükségesnek találta ahhoz, hogy odataláljunk. Más szóval a
készítő létrehozott egy nagyon egyszerű, de nagyon hatékony modellt a valós világról. Mint minden modell
esetében a hatékonyság itt is a felhasználó feltételezett tudásán alapul. A fenti példában a készítő feltételezi,
hogy tudunk olvasni, megértünk jelképeket és tudunk tájékozódni a térben a felismert objektumok alapján. A
feltételezett ismeret és a térbeli modellek megfelelő használata két olyan kérdés, amely központi szerepet kap
a GIS gyakorlati használatában.
Annak jobb megértéséhez, hogyan működik a térkép, mint a valóság két dimenziós modellje, figyeljünk meg
egy topográfiai térképet.
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3. ábra Topográfiai térkép részlet1
A térkép jeleket, formákat, vonalakat, színeket és szöveget használ a valós világ megjelenítésére. Ez a térkép
csak a „szükséges” egyedeket tartalmazza, mint utak, vasutak, házak, folyók, növényzet. A térkép minden eleme
csak megközelítése a valóságban található egyednek. Egy fát nem ott fogunk találni, ahol a térképre egy fa jele
rajzolva van. Az erdő körvonala sokkal bonyolultabb a valóságban, mint ahogyan a térképen látszik. Az utak a
valóságnak megfelelő helyen vannak, de szélességük eltúlzott. Ha lemérjük a térképről a szélességét, sokkal
nagyobb számot kapunk, mint ami reális. A térkép használata a látáson keresztül feltételezi, hogy tapasztalatunk
birtokában meg tudjuk érteni, hogyan nézhet ki a valóság. Minden térkép célja az, hogy információkat
közvetítsen. A közvetített információk típusa térképről térképre változik. A topográfiai térkép például kiváló a
tájékozódásra, túrázásra, közlekedés megszervezésére stb.
Az építészeti modell
Az építészeti modell vagy bármely más modell, amelyik a harmadik dimenziót használja a valós világ
megjelenítésében valószínűleg a legkönnyebben megérthető a térbeli modellek közül. Ennek az oka, hogy ez a
modell forma közelebb áll az emberi szemléléshez, mint a két dimenziós térkép.

1

onp.nemzetipark.gov.hu
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4. ábra Építészeti modell2
Láthatjuk az épületeket úgy, mint a valóságban, egymáshoz való viszonyukat a térben és a tájképben.
Emlékezzünk vissza, hogy a jó modell egyik ismérve a képzeletünk megfelelő irányítása a tekintetben, hogy
asszociálni tudjunk valaminek a valós világban való megjelenésére. Az építészeket csak azért szokták kritizálni,
mert a tervezett építmény és a környezet viszonya csak annak megépítése után válik láthatóvá. Hasonló okokból
a modell építés absztrakt természete fontos kérdéssé válik a GIS projektek fejlesztése során, mert csak
elképzeléseink lehetnek arról, hogy a GIS rendszerünk hogyan fog együttműködni a meglévő szervezetekkel és
elkerülhetetlenül fel fognak merülni addig rejtett mozzanatok az információ kinyerése során. A fentiek miatt
számolni kell azzal, hogy a GIS tervezése dinamikus és fokozatosan terjeszkedő folyamat.
A légifénykép, mint modell
A légifényképek a valós világot ábrázolják ugyanúgy, mint a térkép vagy az építészeti modell.

2

howardmodels.com
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5. ábra Légifénykép részlet3
A térképeken és az építészeti modellben a vonalak, jelek, formák közvetítik a valós világ képét, a légifénykép
viszont eltérő árnyékokból, színekből és árnyalatokból áll össze. Az egyik megfigyelhető jellemző az, hogy az
egyedek között határok a légifényképen bizonytalanok és lényegében szín és/vagy árnyalatváltozásból állnak;
míg a térképi vagy építészeti modellen a határok sokkal pontosabban vannak meghatározva. Gondoljunk egy
épület éles sarkára, vagy egy földrészlet egyenes határvonalára. El lehet gondolkodni azon, hogy az éles vagy a
bizonytalan lehatárolás áll-e közelebb a valósághoz. A légifényképet leginkább adatforrásként használják a
térinformatikában és helyes értelmezése külön szakma.

2.3. 2.2.3 A térbeli kiterjedés modellezése
Az eddig tárgyalt három modelltípus mindegyike a valóság két komponensét modellezi:
• a térbeli kiterjedést: hol van valami
• a tematikus kiterjedést: a kérdéses hely vagy a kérdéses helyen lévő objektum jellemzői és esetleg egy
harmadik komponenst (ha van hozzá adatunk):
• az időtényezőt: az adatok alakulása az idők során
A térbeli modellek fejlesztésének központjában a térbeli adatok gyűjtésének kérdése áll. Ez általában
megfigyeléssel és méréssel történik. Itt azonban felmerül egy probléma: „ellentétben az általában elterjedt
információs rendszerekkel szemben, a földrajzi adatok tárolását megnehezíti, hogy tartalmazniuk kell adatokat a
földrajzi helyzetről, a lehetséges topológiai (szomszédsági) kapcsolatokról, a megfigyelt objektum
jellemzőiről.”(Burrough, 1987). Nézzük meg közelebbről mit is tekintünk térbeli adatnak. Legjobb, ha az adat
fogalmát tisztázzuk először: az adatok értékek, számok, szövegek vagy szimbólumok, melyek egy bizonyos
összefüggésben jelentést hordoznak. Ennek tükrében a térbeli adatot tekinthetjük értéknek, számnak vagy
szimbólumnak, amely a valós világban megfigyelt egyed földrajzi tulajdonságait hordozza. A térbeli adatnak
speciális jellemzője egy mutató, amely leírja az egyed helyét a Föld felszínén. Az egyik leggyakrabban
3

sze.hu
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alkalmazott mutató a postacím. Ez egy speciális, kódolt karaktersorozat, amely megadja minden ingatlan
helyzetét a térben. Szakmai körökben a másik gyakran használt mutató a geodéziai koordináta rendszer. Ebben
az esetben számok mutatják meg az egyed térbeli helyzetét. Mind a kétféle mutató térbeli vonatkozási rendszert
valósít meg. Az adat definíciójára visszautalva láttuk, hogy az adat nem csak szám vagy szöveg lehet, hanem
szimbólum is. Ha visszagondolunk a topográfiai térképünkre, a tájékozódásunkat rengeteg szimbólum (jelkulcs)
segíti. Van azonban a térképen még egy térbeli adat, amely nem jelenik meg számként, szövegként vagy
szimbólumként, pedig fontos ahhoz, hogy valahonnan valahová eljussunk. Ezeket az adatokat topológiai
adatoknak nevezzük. Ez az adat tükrözi az egyik egyed viszonyát a másikhoz képest. A topológiai adat mondja
meg nekünk, mikor merre kell fordulnunk, mennyit kell mennünk, mi mellett haladunk el az egyik egyedtől a
másik irányába. A térinformatikában ezeket a tulajdonságokat befoglalásnak, szomszédságnak és kapcsolatnak
nevezik.
Az adatot és az információt meg kell különböztetnünk egymástól. Az adat az információ kódolt formája, míg az
információkat az adatokból vezetjük le és probléma megoldásra használjuk.

2.4. 2.2.4 A térbeli modell számítógépes megvalósítása
Minden GIS projekt kiindulópontja annak a megalapozása, amit adatmodellnek hívunk. Ha valaki jártas az
adatbázis tervezésben, ismeri az adatmodell fogalmát. Alapjaiban az adatmodell egy struktúra, amelyet a
számítógép arra használ, hogy utánozza a modellezni próbált probléma folyamatait. A térinformatikában az
adatmodellezés azt a folyamatot takarja, amikor a földrajzi problémát számítógéppel próbálunk megoldani. Az
adatmodellt úgy is definiálhatjuk, mint az egyedek egy adott csoportjának és az egyedek közötti kapcsolatoknak
az általános leírását. Földrajzi fogalmakkal az egyed lehet, pl. ház, folyó vagy telek. Az egyed fontos
tulajdonsága, hogy egyértelműen azonosítható és a többi egyedtől megkülönböztethető legyen. A földrajzi
adatmodellben az egyedek közötti térbeli kapcsolatot kifejezheti a távoli szomszédság, a közös határvonal, a
bennfoglalás és az irány. Az egyedekhez és a kapcsolataikhoz egyaránt hozzárendelhetünk attribútumokat: a ház
mérete, ablakok száma, ajtók száma, színe, értéke az építőanyag fajtája stb. A térbeli kapcsolatoknak is lehet
attribútuma, például a mértékegység. A távolságot kifejezhetjük az idővel vagy méterben egyaránt.
Az adatmodellezést összegezhetjük úgy is, mint az absztrakció fokozatait. Ezt a következő felsorolás
szemlélteti:
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A fenti szinteken lefelé haladva egyre erősebben érvényesül a leegyszerűsítés és a generalizálás. A
térinformatikai rendszer felépítése során a tervezőnek tehát három szinten kell végighaladnia:
- első szint: kiválasztani a valós világból a minket érdeklő egyedeket és eldönteni, milyen egyedtípussal
ábrázoljuk az adatmodellben
- második szint: el kell dönteni, melyik térbeli adatmodellt (raszter vagy vektor) választjuk, mert a számítógép
csak így tudja megjeleníteni, tárolni és elemezni a térbeli egyedeket
- harmadik szint: az „összeszerelés” fázisa, vagyis megadjuk a számítógép számára az adatmodellnek megfelelő
egyed létrehozásához szükséges adatokat.

3. 2.3 Térbeli egyedek
Elemi egyedtípusok
Bármely földrajzi jelenség a kétdimenziós térben három egyedtípus valamelyikével írható le: pontok, vonalak,
területek és tulajdonságok (attribútum adatok). Ezekhez már csak azt az információt kell hozzátennünk a
számítógép számára, hogy az elemi egyed a valóságban mit reprezentál (egy fa, vasútvonal, tó stb.).
Felszín és hálózat
A fentieken kívül van még két olyan egyedtípus, amelyik kiterjeszti a valóságot modellező képességünket. Ezek
közül az egyik a hálózat. A hálózatot úgy képzelhetjük el, mint egymáshoz kapcsolódó vonalak sorozatát,
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amelyeken valami áramlik (anyag vagy információ). Hálózatnak tekinthetjük az utakat, amelyeken forgalom
áramlik. Hálózatnak tekinthetjük a vadak ösvényeit, amelyeken vadak közlekednek.
A másik egyedtípus a felszín. A felszínt pontok vagy helyek által definiált folyamatos egyednek tekinthetjük,
ahol a pontok mennyiségeket jelentenek és ezek a mennyiségek lehetnek mérhető vagy minőséget jelző dolgok.
A felszínnel leírhatjuk a népsűrűség alakulását, a magasságokat vagy a hőmérséklet eloszlását.

3.1. 2.3.1 Az egyed leképezésének problémái
Amikor modellt alkotunk, legalább három alapkérdéssel találjuk szembe magunkat: a valós világ folytonos
változásban van, a leképezés „méretarányának” meghatározása és az egyedek konkrét megjelenítése a
modellben.
A változó világ
A valós világ folyamatosan végtelenül bonyolult és folyamatosan változik, ezért nem könnyű eldönteni, hogy az
egyed leképezésére melyik alapobjektumot válasszuk. Néhány elszórt fát valószínűleg pontként lenne kedvünk
ábrázolni, de ha a kedvező körülmények miatt sűrűn kinőnek a fák, azt már erdőnek kell tekinteni, és az erdőt
határoló töréspontok alapján poligonként célszerű leképezni. Könnyen elképzelhető más olyan példa is, amikor
az egyed méreteinek vagy eloszlásának változása az idők folyamán új egyedtípus bevezetését indokolná. Például
néhány elszórtan növő fából (pontok) mikor lesz erdő (poligon)?
A méretarány
Jelen esetben nem egészen a hagyományos értelemben vett méretarányról van szó, hanem az adatbázis térbeli
kiterjedésének és az egyed leképezésének harmóniájáról (adatsűrűség). Ha az egész Magyarországot lefedő
környezetvédelmi adatbázist kívánunk létrehozni, azon a településeket valószínűleg pontként ábrázolnánk.
Másfelől a földmérési alaptérképen az utakat szélességüktől függetlenül poligonként ábrázoljuk, hiszen ingatlan
nyilvántartási szempontból mindegyik önálló telek. Az ideális modellben persze teljes részletességgel lenne jó
ábrázolni az egyedeket az adatbázis kiterjedésétől függetlenül, erre azonban a mai hardver-szoftver környezet
nem ad lehetőséget és talán nem is célszerű.

3.2. 2.3.2 Az egyed besorolása
A valós világ jelenségeinek besorolása az egyedtípusok valamelyikébe mindig nehéz feladat, hiszen a
valóságban ezek nem tisztán jelennek meg. Klasszikus példa a földmérésben az elhatárolás problémája. Ha egy
erdőt poligonként akarunk modellezni, felvetődik a kérdés: hol az erdő széle? Vannak-e az erdő szélének
töréspontjai? stb. Csak látszólag oldódik meg a probléma, ha térképről digitalizáljuk az erdőt, hiszen azt is
szubjektíven határolta el valaki, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy az elhatárolás után az erdő széle jogilag
tisztázott. Ez azonban sok térinformatikai alkalmazásban nem fő szempont. Élesen vetődik fel a kérdés pl.
akkor, ha a gazdákat az erdősítés arányában adókedvezmény illeti meg. Az egyedek leképezése azért is alapos
megfontolást igényel, mert a nem megfelelő besorolás a későbbi elemzéseket egy részét lehetetlenné teheti. Pl. a
vonalként ábrázolt utakkal nehéz területi műveleteket végezni.
A következő lépés a logikai modell megalkotása, amikor a valós világ egy egyedét objektummal helyettesítünk.
Az előbbi példa alapján az erdőfoltot zárt poligonnal helyettesítjük. Végül az utolsó lépésben létrehozzuk a
fizikai modellt, vagyis a poligont a számítógépben a koordinátáival ábrázoljuk.

3.3. 2.3.3 Az egyedek megjelenése a modellben
Míg az emberi szem és tudat hatékonyan ismeri fel a formákat és mintákat, a számítógép számára pontosan meg
kell adni az egyed leképezésének módját. A valós világ leképezésének ez a második fázisa. Két alapvető módon
tudja a számítógép ábrázolni a térbeli egyedeket: vektoros vagy raszteres módon. A vektoros ábrázolás ahhoz
hasonló, mint amikor egy mesekönyvben pontok vannak számokkal és az a feladatunk, hogy a pontokat a
megfelelő sorrendben összekötve, kialakítsuk a jelenség összképét. A raszteres ábrázolás leginkább a Lego
játékhoz hasonlít, amikor az egyedet azonos nagyságú elemekből rakjuk össze, és a kockák eltérő színezése
különbözteti meg őket egymástól.
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6. ábra A raszteres és a vektoros leképezés alapelve 4
A kétféle leképezés a gyakorlatban egymás mellett él. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik „jobb”, mint a
másik. A helyes hozzáállás az, hogy az elvégzendő feladat célja határozza meg a modellben való megjelenítés
kiválasztását. Ez nem könnyű feladat, nincs kész recept, sok tapasztalat kell hozzá. A raszter – vektor döntés
nem jelent korlátozást (vagy – vagy), hiszen ugyanaz az egyed megjelenhet egy adatbázisban vektoros és
raszteres formában is.

7. ábra A raszteres és vektoros megjelenítés fedvény szemléletben5
A térinformatika fejlődése során felmerült a harmadik dimenzió ábrázolásának és elemzésének szükségessége,
hiszen sok térbeli jelenséget befolyásolnak a terepviszonyok. Megjelent a térinformatikai adatbázisokban a
4
5

http://www.cookbook.hlurb.gov.ph/book/export/html/203
Forrás: ESRI

9
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A valós világ modellezésének
folyamata
vektoros leképezés egy speciális formája a TIN (Triangulated Irregular Network = Szabálytalan háromszög
hálózat). Erről később még bőven lesz szó.

8. ábra A TIN modell szemléltetése6
Azért, hogy megkönnyítsük az egyedek megjelenítésével kapcsolatos döntést, összeállítottunk egy táblázatot,
amely különböző szempontok alapján hasonlítja össze a vektort, a rasztert és a TIN-t.

A modell
célja

Az adatok
forrása

Vektoros

Rasztertes

TIN

adatszerkezet

adatszerkezet

adatszerkezet

A vektoros
adatszerkezet

A raszteres
adatszerkezet célja
folyamatosan változó
célja jól elkülöníthető, jelenségek vagy a
jól elhatárolható
földfelszín
egyedek ábrázolása.
ábrázolása.

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

Légifénykép
kiértékelés.

Sztereo
fotogrammetria.

Légifényképezés.
Űrfelvétel készítés.

GPS mérés a terepen.
Térképdigitalizálás.
Raszter vektorizálás.

Digitális felszín
interpolálása.

Pontok digitalizálása
szintvonalas
térképről.

Raszetizálás
vektorból.

Szintvonalak TIN-ből.

Tárolás

6

GPS mérés a
terepen.

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

Konvertálás digitális
szintvonalakból.

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

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

Pontok: Y,X
koordinátával.

http://www.csiss.org
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értéke a raszteren
belül.

Poligon: zárt vonal.
Az egyed
megjelenítése

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

A vonal topológia
követi a vonalak
tulajdonságok egymáshoz
kapcsolódását.

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

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

Topológiai

A poligon topológia
leírja, hogy egy
vonaltól melyik
poligon van balra,
melyik jobbra.
Térbeli
elemzés

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

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

Térbeli egyeztetés.
Szomszédsági
vizsgálat.

Magasság, lejtés,
kitettség vizsgálata.

Felszínelemzés.

Szintvonal
levezetése
felszínmodellből.

Eloszlás elemzése.

Térfogat számítás.

Minimális költség
útvonal keresése.

Hossz – és
keresztszelvény
készítés.

Térbeli és logikai alapú
keresés.

Láthatósági elemzés.

Címek geokódolása.
Hálózatelemzés.
Térképi
megjelenítés

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

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

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

4. 2.4 Az objektum orientált modell
Ha GIS témájú irodalmat olvasunk, egyre gyakrabban bukkan fel az „objektum orientált modell” kifejezés. A
fogalom és a módszer először az adatbázis kezelők környezetében jelent meg. Később jött az ötlet, hogy az
objektum orientált (OO) modellezés módszerét alkalmazni lehetne a valós világ földrajzi bonyolultságának
leírására. Mielőtt erre rátérnénk, egy egyszerű példán keresztül világítsuk meg a „hagyományos” és az OO
szemlélet közötti különbséget.
A feladat két szám összeadása: a=1, b=2, c=a+b.
Hagyományos módon a következő történik: vesszük az a-t és a b-t, majd egy előre elkészített függvénnyel (+)
elvégezzük a műveletet és az eredményt elhelyezzük a c nevű változóba.
Az OO módszernél vesszük az a objektumot és küldünk neki egy üzenetet (az OO szemléletben az objektumok
között üzenetváltások formájában zajlanak a műveletek) ami tartalmazza a „+” jelet és a b-t. Az a objektum
fogadja az üzenetet és teljesíti a kívánt eseményt, amely azt mondja, hogy adja hozzá a paraméter értékét
önmagához. Létrehoz egy új objektumot, értékül adja neki az eredményt és elküldi ezt az objektumot a c-nek.
Egy egyszerű összeadás esetében a hagyományos módszer szimpatikusabbnak tűnik de biztosak lehetünk benne,
hogy a műveletek bonyolultságának növekedésével szembetűnők lesznek a OO módszer előnyei. Ezek az
előnyök röviden az alábbiakban foglalhatók össze:
• „szabad kezet” kapunk egy valós rendszer leképezése esetében
• a hangsúly a tervezés során a „hogyan csináljuk ?”-ról áttevődik a „mit csináljunk ?” - ra
• megragadhatjuk a feladat lényeges aspektusait
• a modell (főleg grafikus formában) áttekinthetőbb
• a modell módosítása egyszerű, így könnyebben szánjuk rá magunkat alternatívák kidolgozására
Végül idézzük fel az OO szemlélet három alapelvét:
• polimorfizmus: lehetőséget biztosít arra, hogy kettő vagy több objektum válaszoljon ugyanarra az üzenetre
(például a „törlés” parancsra minden objektum ugyanazt a választ adja egy szoftverben).
• öröklődés: lehetőséget biztosít egy objektumnak, hogy ugyanúgy viselkedjen, mint egy másik objektum,
illetve kiterjessze, vagy megcsonkítsa a tulajdonságokat, vagy különleges esetekben másképp viselkedjen
• egyszerű öröklés: emlősök -> lovak -> csikók
• többszörös öröklés: lovak és szamarak -> öszvérek.
• egymásba ágyazás: összegyűjtjük az összes attribútumot és eljárást, ami egy objektumhoz tartozik.

4.1. 2.4.1 Az objektumok és jelentőségük a GIS-ben
Az előző fejezetekben megismertünk módszereket a valós világ modellezésére és számítógépen való
ábrázolására. Ezek az eljárások alkotják a ma használatos GIS rendszerek magvát.
A vektoros vagy raszteres modellezés megismerése során biztosan támadt hiányérzetünk. Valóban le tudjuk
képezni a környező világot, mint pontok, vonalak és foltok halmazát? Ha ezt megpróbáljuk megmutatni egy
átlagembernek, bizonyára idegenkedni fog az így látott képtől. Hasonlóképpen nehéz modellezni a térbeli
egyedek közötti - olykor rendkívül bonyolult - folyamatokat, összefüggéseket. Erre az esetre ígér megoldást az
OO modellezés. A térbeli (földrajzi) jelenségek modellezésében az alábbi előnyöket nyújtja az OO szemlélet
Peterson és Platt (1993) szerint:
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1. intelligens térbeli egyedek definiálása
2. az egyedek közötti kapcsolatok modellezhetősége
3. létrehozhatók valódi dinamikus térbeli modellek

4.2. 2.4.2 Térbeli modellezés az OO módszerrel
A részletek tárgyalása előtt nézzük meg, mi indokolja az OO módszer használatát a térinformatikában. Erre sok
megfogalmazást találunk az irodalomban amelyeknek a közös lényege talán így fogalmazható meg: az OO
modell közelebb áll minden másnál a valós világ egyedeihez és eseményeihez szemben a számítástechnikai
megközelítéssel. Ráadásul - legalább is elméletileg - a modellezés módszertanának megértése is könnyebb.
Vegyük példának egy farm modellezési problémáját, amely farm működését GIS rendszerrel szeretnénk leírni.
Tudjuk, hogy egy farm a valóságban objektumok sokasága: mezőgazdasági táblák, épületek, utak stb.
Mindegyiknek van sajátos geometriai jellemzője (mérete, alakja, földrajzi helye), topológiai tulajdonága (az út a
tábla széle), mindegyik objektumhoz kapcsolódik valamilyen tevékenység (a táblákon növényt termelnek, az
utakon közlekednek, a gazdasági épületekben tárolnak, feldolgoznak stb.) és minden objektumnak van
valamilyen viselkedése a másikkal szemben (a csatornából öntözik a táblákat). Az OO megközelítéssel
lehetőségünk van olyan modell kifejlesztésére amely a lehető legjobban tükrözi az objektumok tulajdonságait és
a többiekhez való viszonyát. Ez nagyon szép elméletben, azonban megkérdezhetjük, hogy hogyan készül ebből
egy térinformatikai rendszer? Valóban el kell vetnünk a pontokból, vonalakból és foltokból való építkezés
gondolatát? Visszatérve az alapkérdésre (el kell-e vetnünk a pont, vonal, folt koncepciót ?) a válasz nem, viszont
el kell látni az alapegyedeket olyan tulajdonságokkal, amelyek jobban tükrözik a valóságos állapotukat,
kapcsolataikat. Mit jelent ez a pontokra, vonalakra, foltokra nézve? Térjünk vissza a farm példájára. Képzeljük
el, hogy van egy hagyományos GIS modellünk a farmról amely fedvényekből áll és úgy jött létre, hogy a
bonyolult valóságot transzformáltuk pontokká, vonalakká, foltokká. Ezeknek az egyedeknek szokás szerint van
valamilyen leíró adatuk, amely megmondja a felhasználónak, hogy ez az „A” típusú terület. Ehhez csatlakozik
még a geometriai és a topológiai információ, amely megmondja, hogy hol van az „A” terület és kik a
szomszédjai. Ebben az esetben ez az összes információ amit rögzítettünk és visszakereshetünk a GIS
alkalmazása során. Az OO szemlélet azt sugallja, hogy a geometriai, topológiai és néhány leíró adatnál sokkal
több információt kapcsolhatunk az egyedekhez, és nem feltétlenül a pontokat, vonalakat és foltokat kell
objektumoknak tekintenünk. Például a valós világban a legtöbb dolog egy csoportnak a tagja, ezért az OO
modellezés figyelembe veszi a csoporthoz tartozásra vonatkozó információkat is. A csoporthoz való tartozás két
formában is megjelenhet. Az egyik az objektum viselkedését tükrözi a valós világban, a másik leírja az
objektum számítógépes megvalósítását. A mezőgazdasági táblát véve példának, mondhatjuk, hogy a foltunk egy
tábla, amely „megművelt területek” csoportjába tartozik. Másrészt mondhatjuk, hogy a tábla a számítógép
számára egy poligon, amelyet a vonal csoport egyedei alkotnak. Annak a haszna, hogy az egyedeket mint
csoport(ok) tagját is definiáljuk, akkor jelentkezik, amikor egyszerű vagy összetett műveletet akarunk elemzés
céljából végrehajtani. Ha a farmot akarjuk kirajzoltatni a képernyőre, akkor a programnak nem kell mást tudnia,
mint hogy mely táblák alkotják a kérdéses farmot.
A fenti példában csak érintettük az OO szemlélet előnyeit a földrajzi információk modellezésében.
Természetesen sokkal több előnye is van, ezek azonban csak részletes adatbázis kezelési ismeretek birtokában, a
későbbi fejezetekben ismertetendő lehetőségek áttekintésekor jönnek elő.

4.3. 2.4.3 Az objektumok modellezésének korábbi módszerei
A 3. és a 4. modulban részletesen foglalkozunk az adatszerkezetekkel, itt csak a történeti fejlődés és az
objektum orientált modellezéshez való átvezetés miatt említjük meg ezeket
A CAD adatszerkezet
A CAD (Computerised Automated Design = Számítógéppel Támogatott Tervezés) akkor született, amikor a
programok képesek voltak vonalakat rajzolni a képernyőre. Ez az időszak az 1960-as, 1970-es évekre tehető. A
CAD adatszerkezet a földrajzi adatokat bináris fájl formájában tárolta és pontokat, vonalakat és zárt poligonokat
(felületeket) tárolt csupán. Az objektumok jellemzőit (attribútumait) rétegekre bontással és feliratokkal próbálta
reprezentálni. A CAD adatszerkezet a tárolási hely csökkentése és a képernyőre való gyors rajzolás
támogatására bevezette a hierarchikus adattárolás módszerét. Minden pontot csak egyszer tárolt és emellett
tárolta még a geometriai összefüggéseket (melyik pont mely vonal(ak) része, mely vonal(ak) alkotnak poligont).
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9. ábra A CAD adatszerkezet sémája7
Ezt az adatszerkezetet indexeléssel ellátva, sikerült teljesíteni a kor már említett követelményeit (hatékony
tárolás, gyors rajzolás). Ez az adatszerkezet még ma is él, kiegészítve olyan eljárásokkal, amelyek lehetővé
teszik, hogy a rajzi objektumokat egyre több intelligenciával láthassuk el (pl. topológia).
A fedvény szemléletű adatszerkezet

10. ábra A fedvény szemlélet lényege8
1981-ben egy ESRI nevű fejlesztő cég megalkotta az első kereskedelmi célú GIS-t, az ArcInfo-t. Ez a rendszer
kezdte használni az adatszerkezetek következő generációját, a fedvény szemléletet, vagy idegen néven a
georelációs adatmodellt. Ennek az adatszerkezetnek két kulcsfontosságú eleme van:
7
8

Márkus B. – Végső F.: Térinformatika jegyzet, 1995.
Márkus B. – Végső F.: Térinformatika jegyzet, 1995
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• A térbeli hely megadására szolgáló adatokat kombinálja a leíró adatokkal. A térbeli adatokat indexelt bináris
állományokban tárolta, ami lehetővé teszi a gyors kirajzolást és a szerkesztéskor történő gyors elérést. A leíró
adatokat táblázatos formában tárolta. A táblázatnak annyi sora volt, ahány elemet tartalmazott a térbeli
adatokat tároló bináris állomány, és egy közös azonosító kapcsolta össze az összetartozó geometriai
objektumokat és a leíró adatokat.
• Tárolni lehetett a vektoros objektumok közötti topológiai információkat. A térbeli adatok rekordja rögzítette,
hogy mely pontok alkotnak egy bizonyos vonalat, mely vonalak kapcsolódnak poligonná, és mely poligonok
helyezkednek el az említett vonal bal – és jobb oldalán.
Ennek az adatszerkezetnek a legfőbb előnye, hogy lehetővé teszi a felhasználó számára a leíró adatok
táblázatának megváltoztatását. Új mezőket definiálhat, de ami talán még fontosabb, relációt hozhat létre külső
adatbázisok táblázataival.
Felmerül a kérdés, hogy miért nem tárolták egyetlen relációs adatbázisban a fenti adatokat, hiszen ekkor ennek
az elméleti háttere adott volt. Az ok egyértelműen az adott kor hardvereinek és adatbázis kezelő szoftvereinek
alacsony teljesítménye volt. Ezért az osztott térbeli és leíró adatszerkezet a kor térinformatikai szoftvereinek
domináns modelljévé vált. Ennek jó oka volt: a topológia tárolása miatt lehetővé vált a geometriai adatok még
precízebb kezelése és fejlett térbeli elemzések végrehajtása.
A fedvény szemléletű adatszerkezet hátrányai
A fedvény szemléletű adatmodellnek van egy lényeges hátránya: az egyedeket homogén fedvényekbe kellett
csoportosítani a szerint, hogy milyen a geometriai természetük. Ebben a szemléletben az utat jelképező vonal
ugyanolyan, mint a vízfolyást jelképező vonal. A fedvény szemléletű adatszerkezet szigorúan megszabta az
egyedek viselkedését. Ha például egy poligonon keresztül egy vonalat rajzolunk, az eredmény automatikusan
két poligon lesz. Ezt szemlélteti az alábbi ábra:

Ezzel szemben sokszor szükséges az objektumok sajátos természetének ábrázolása. Például ha a folyók
összefolynak, az új folyó vízhozama csak a két szülő folyó vízhozamának összege lehet. Ha két út keresztezi
egymást, általában nem egymás fölött vagy egymás alatt haladnak el, hanem kereszteződést alkotnak, és a
kereszteződés után a természetük megváltozhat (pl. a főútvonal megszűnik).
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Ahogyan a térinformatikai alkalmazások egyre összetettebbé váltak, felmerült az egyedek természetének jobb
modellezése iránti szükséglet. Ennek legfőbb akadály az volt, hogy meg kellett tartani programkód szinten a
kapcsolatot a fedvény szemléletű adatszerkezettel. Ez arra ösztönözte a fejlesztőket, hogy új szemlélet alapján
fogalmazzák meg a földrajzi adatmodellt. Ettől kezdve a térinformatikai terminológiában nem az adatszerkezet
kérdésén volt a fő hangsúly. A földrajzi adatok modellezésére elkezdték használni az élet egyéb területein széles
körben alkalmazott adatbázis modellezési és fejlesztési eljárásokat. Ezért a továbbiakban nem adatszerkezetről,
hanem adatmodellről beszélünk.

5. 2.5 A geoadatbázis adatmodell
A geoadatbázis modell lényegét tekintve egy objektum orientált adatmodell. Az új adatmodell célja a
térinformatika szempontjából az volt, hogy intelligens egyedeket definiálhassunk és kapcsolatokat (relációkat)
teremthessünk a többi egyeddel. A geoadatbázis modell közelebb hozta egymáshoz a fizikai és a logikai
adatmodellt, vagyis kevesebb absztrakcióra volt szükség. Mint láttuk korábban, az absztrakció növekedése
csökkenti az adatmodellünk valósághoz való hűségét. A geoadatbázis adatmodell lehetővé teszi az egyedi
viselkedések definiálását programozás nélkül. A legtöbb tulajdonság definiálható öröklődési szabályok által
vagy előre definiált szabályokon keresztül (pl. a vízelzáró szerelvény csak a vízvezetéken lehet). Programot csak
akkor kell írni, ha az objektumok viselkedése nagyon különleges (pl. közlekedési hálózat modellje).

5.1. 2.5.1 Intelligens egyedek
Az előző bekezdésben megemlítettük az intelligens egyedeket. Mielőtt továbblépnénk a valós világ
modellezésében, nézzük meg, mi tesz egy egyedet intelligenssé. Bár a geoadatbázisban előfordulhatnak vektoros
adatok, raszteres adatok, felszín adatok és objektum adatok egyaránt, ebben a fejezetben a vektoros adatokon
mutatjuk be az egyedek intelligenciáját. Ennek magyarázata, hogy a térinformatikai adatbázisban az esetek
többségében nagy súllyal szerepelnek vektoros adatok.
Az egyedeknek van alakja
Az egyedeknek – miután absztrakción esnek át – jól megkülönböztethető és leírható alakjuk van. A leíró adatok
táblájában ezt egy speciális mező tárolja, amelyet „geometria” néven ismerünk. A mező tartalma csak a
felhasználói felületen keresztül látszik, és szimbolikus bejegyzést tartalmaz (pont, vonal, poligon).
Az egyedeknek van vetülete
Az egyedek alakját koordinátákkal írjuk le egy y,x derékszögű koordináta rendszerben. A föld alakja azonban
nem sík, a legjobb megközelítésben geoid. A vetület megadja, hogy az egyed hol helyezkedik el a föld felszínén.
Az egyedeknek vannak leíró adatai
Az egyed saját tulajdonságait mezők tartalmazzák az attribútum táblában. A leíró adat alaptípusát tekintve lehet
szám, szöveg vagy egyéb (dátum, objektum azonosító vagy multimédiás adat).

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

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

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

van

dolgunk,

az

egyszerű

viselkedésű

egyedet

5.2. 2.5.2 Példák az objektumok egymásra hatására
Bemutatunk néhány példát arra, hogy miért hasznos és mire ad lehetőséget az objektum orientált adatmodell.
Egyedek hozzáadása az adatbázishoz és szerkesztésük
• az egyedhez rendelt leíró adat beleesik egy előre definiált készletbe és csak előírt értéket vehet fel. Jó példa
erre a földrészletek művelési ága. A művelési ágak számát és szabványos megnevezését jogszabály írja elő,
ezért nem lehetnek az adatbázisban erre vonatkozó eltérő megnevezések (pl. legelő helyett füves terület).
• egy egyed a térben csak akkor helyezhető el, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Az italbolt nem lehet az előírt
távolságnál közelebb az iskolához, vagy egy út az autópályához csak felhajtón keresztül csatlakozhat.
• bizonyos egyedeknek a természet által megszabott tulajdonságaik vannak. A víz mindig lefelé folyik.
• az egyedek alakja gyakran szabályokat követ. Az épületek oldalai a legtöbb esetben derékszögben
találkoznak.
Az egyedek térbeli kapcsolatai
A világban minden egyed valamilyen kapcsolatban van a többi egyeddel. A térinformatika szempontjából ennek
a kapcsolatnak három formája van: a topológiai kapcsolat, a térbeli kapcsolat és az általános kapcsolat.
Néhány példa ezek szemléltetésére:
• ha egy vízvezeték hálózatot szerkesztünk, a hálózat csöveinek találkozniuk kell és a szerelvényeknek a
hálózaton kell lenniük. Ez teszi lehetővé, hogy végig követhessük a víz útját (a szoftver segítségével) a
hálózaton. Számos előre definiált topológiai szabály segíti a munkánkat, ha kapcsolódó hálózatot
szerkesztünk a térinformatikai szoftverben.
• ha településszerkezeti térképet készítünk, fontos elkülöníteni, hogy mely épületek mely építési tömbbe, vagy
szerkezeti terv szerinti övezetbe esnek. Lehetőségünk van megállapítani, hogy egy egyed a másiktól
valamilyen távolságban van, érinti azt, beleesik, illetve átfedi-e azt?
• sok objektum kapcsolat nem jelenik meg a térképen, holott tudunk róla. Például a teleknek van tulajdonosa
(ez fontos tulajdonság), de a tulajdonos nem látható a térképen. A telket és a tulajdonost általános kapcsolat
köti össze.
Térképi megjelenítés
Az esetek egy részében szeretnénk eltérni a „korrekt” (a topológiából következő) térképi megjelenítéstől. Az
objektum orientált szemlélet erre is lehetőséget ad. Lássunk erre néhány példát:
• ha szintvonalakat rajzolunk a térképre, sokkal könnyebb a térképet olvasni, ha a szintvonalak magasságát a
szintvonalakat megszakítva írjuk fel, holott az adatbázisban a szintvonalak folyamatosak.
• ha nagy méretarányú várostérképet rajzolunk, az akkor lesz szép, ha az útkereszteződésekben az utak sarkát
lekerekítjük, pedig a földmérési alaptérképen például nincs is valódi ív.
• ha egy villanyoszlopról párhuzamosan különböző áramkörök futnak le (távolságuk gyakorlatilag nulla),
hasznos, ha a vezetékeket eltolással ábrázolhatjuk. Ugyanez vonatkozik a föld alatt egymás fölött húzódó
vezetékekre.
Interaktív elemzés
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A térinformatikai térkép szinte hívogatja a felhasználót, hogy kiválasszon elemeket, lekérdezze
tulajdonságaikat, kapcsolataikat:
• rámutathatunk egy objektumra, és egy megjelenő űrlapon módosíthatjuk a tulajdonságait
• egy elektromos vagy más hálózaton a hiba helyéről kiindulva kiválaszthatjuk a kapcsolódó
vezetékszakaszokat, szerelvényeket, az érintett fogyasztókat és a továbbiakban csak velük foglalkozhatunk.

5.3. 2.5.3 A geoadatbázis adatmodell előnyei
Az eddigi példák szemléltették, mennyire hasznos az objektum orientált szemlélet alkalmazása a valós világ
leírására. Az objektum orientált adatmodell segítségével az egyedeket a maguk természetességében ragadhatjuk
meg. Könnyebben kezelhetjük a sajátosságaikat, topológiai, térbeli és általános tulajdonságaikat. Definiálhatjuk
a többi egyedhez fűződő viszonyukat. A továbbiakban összefoglaljuk a geoadatbázis adatmodell fő előnyeit:
• a földrajzi adatok egységesített gyűjteménye. Minden, az adott munkához szükséges földrajzi adat egy helyen,
egy adatbázisban tárolható és kezelhető.
• az adatbevitel és a szerkesztés sokkal precízebb. Kevesebb lesz a tévedés, mert beépített szabályok
gondoskodnak a topológiai és egyéb konzisztencia megőrzéséről. Sok felhasználónak már ez is elég ok a
geoadatbázis adatmodelljének használatára.
• a felhasználó sokkal kreatívabban definiálhatja egyedeit. A geoadatbázis adatmodell a felhasználói modellhez
közelítő egyedekkel dolgozik. Pontok, vonalak és zárt poligonok helyett a felhasználó transzformátorokat,
utakat és tavakat kreálhat.
• az egyedeknek gazdagabb környezeti kapcsolatrendszere van. A topológiai leírás segítségével, a térbeli
megjelenítéssel és az általános kapcsolatok segítségével nem csak az egyed tulajdonságait ábrázolhatjuk,
hanem a környezetéhez való viszonyát is. Így meghatározhatjuk, mi történjen, ha az egyedet elmozdítjuk,
megváltoztatjuk vagy töröljük. A környezeti kapcsolatrendszer segítségével megtalálhatjuk és vizsgálhatjuk a
kiválasztott egyedünkkel kapcsolatban lévő többi egyedet.
• jobb térképet készíthetünk. Több ellenőrzésünk van az egyedek térképi megjelenítését illetően, és intelligens
térképrajzoló funkciókat használhatunk.
• az egyedek megjelenítése a képernyőn dinamikussá válik. Az egyed a megjelenítéskor reagálni tud a
környezetében lévő egyedekre. Hozzá lehet rendelni az elemzési utasítást vagy az elemző eszközt az
egyedhez.
• az egyedek alakja jobban követhető. A geoadatbázis adatmodell lehetővé teszi az egyedek alakjának a
valósághoz jobban közelítő ábrázolását. Az egyenes szakaszokon kívül rajzolhatunk köríveket, elliptikus
íveket vagy akár Bézier görbéket is.
• az egyedek sokaságának tárolása válik lehetővé. A geoadatbázis – alapelvéből következően – lehetővé teszi
nagyon sok egyed befogadását és tárolását szegmentálás vagy egyéb térbeli elkülönítés nélkül.
• több felhasználó szerkesztheti a geoadatbázist egyidejűleg. A geoadatbázis adatmodell lehetővé teszi, hogy
több felhasználó szerkeszthesse egyidejűleg ugyan annak a földrajzi helynek az adatait, és kezelje a felmerülő
ellentmondásokat.
Természetesen a fenti előnyök egy része megvan a hagyományos adatmodellek esetén is, de ott van egy nagy
hátrány is: az említett előnyök csak külső programok megírásával aknázhatók ki. Az alapvető előny az objektum
orientált adatmodell esetében az, hogy keretet ad olyan intelligens objektumok definiálásához, amelyek
viselkedésükben és kapcsolataikban utánozni tudják a valós világ objektumait.
A geoadatbázis a földrajzi adatok négy formájának megjelenítését támogatja:
• vektoros adatok az egyedek ábrázolására
• raszter adatok a képek, raszteres tematikus adatok és felszínek ábrázolására
• TIN (Triangulated Irregular Network), vagyis szabálytalan háromszög hálózat a felszínek ábrázolására
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• hely meghatározások (pl. postacím) és koordináták a földrajzi hely meghatározására
A geoadatbázis a felsorolt adattípusokat sztenderd (kereskedelmi) relációs adatbázis kezelőben tárolja (pédául
az ArvGis szoftver a Microsoft Access adatbázis kezelőt használja). Ez egyrészt azt jelenti, hogy a
térinformatikai adatok központilag kezelhetők informatikusok segítségével, másrészt a térinformatika
folyamatosan profitálhat az adatbázis kezelés tudományának fejlődéséből.

5.3.1. 2.5.3.1 Az egyedek vektoros ábrázolása a geoadatbázisban
A valós világban sok egyednek jól definiálható formája, határai vannak (főleg az ember által alkotott
környezetben). A vektoros adat pontosan és tömören írja le ezeket a határokat. Ez a leírási forma támogatja a
legjobban a számítási műveleteket, mint a területszámítás, kerület számítás, relatív helyzet (átfedés, metszés)
megállapítása, a közvetlen, vagy egy adott távolságon belül lévő szomszédok megkeresése.
A vektoros adatokat a dimenziójuk alapján rendszerezhetjük:
• a pont nulla dimenziós, és olyan földrajzi egyedek ábrázolására használjuk, amelyek hossza vagy területe az
adott modellben elhanyagolható.
• a vonal egy dimenziós, és olyan földrajzi egyedek ábrázolására használjuk, amelyek szélessége
elhanyagolható a hosszához képest az adott modellben. A vonalat y,x koordináták rendezett sorozataként
tároljuk. A vonal darabjai lehetnek egyenesek, körívdarabok, ellipszisdarabok vagy simított görbék.
• a zárt poligonok kétdimenziósak, területi kiterjedéssel rendelkező földrajzi egyedek ábrázolására. A
poligonokat vonalak alkotják, és egy területet zárnak körbe.
További vektoros adat a megírás vagy címke. Ezek a címkék az egyedekhez vannak rendelve és neveket, leíró
adatokat tartalmazhatnak. A vektoros adatoknak a geoadatbázisban meghatározott struktúrája van, amely
meghatározza az egyedek dimenzióját és kapcsolataikat. Az egyedek adatainak összessége a térbeli egyedek, a
nem térbeli objektumok (emlékezzünk a térképen nem található objektumra, a tulajdonosra) és a köztük lévő
kapcsolatok tároló helye. A topológiai kapcsolatokat síkbeli topológia és hálózati topológia írja le. A
geoadatbázis tartalmaz még érvényességi feltételeket és kódtáblákat is, amelyek biztosítják, hogy ha új egyedet
hozunk létre, vagy a meglévőt megváltoztatjuk, a leíró adataik érvényesek legyenek és igazodjanak a hozzájuk
hasonló objektumokhoz.

5.3.2. 2.5.3.2 Az egyedek ábrázolása raszterrel
A geoadatbázisba kerülő adatok egy része raszter formátumú. Ennek egyik oka, hogy az adatgyűjtő eszközök
egy része (szkenner, digitális kamera) raszter formában rögzíti a gyűjtött adatokat. A raszter elemi egysége a
pixel vagy cella, amelynek értéke sok mindent reprezentálhat. A cella tárolhatja a fény adott spektrumban
visszaverődő részét, egy fénykép színinformációját, tematikus adatot, mint a növényzet típusa, felszínre
jellemző értéket vagy magasságot.

5.3.3. 2.5.3.3 A felszín ábrázolása TIN hálózattal
A TIN a felszín egyik lehetséges modellje. A geoadatbázis a TIN-t magasságokkal rendelkező pontok és élekkel
határolt háromszögek formájában tárolja. Bármely pont magasságát meghatározhatjuk interpolálással a TIN
földrajzi határain belül. A TIN lehetővé teszi a felszínelemzéseket, például vízrajzi elemzések, láthatósági
vizsgálat, a terep szemléltetése stb.

5.3.4. 2.5.3.4 Helymeghatározó elemek a geoadatbázisban
Talán a leggyakoribb térinformatikai művelet egy földrajzi hely megkeresése. A geoadatbázis tartalmazhat
postacímeket, y-x koordinátákat, helyneveket. Itt meg kell jegyezni, hogy minden egyedet vagy egyedtípust
ugyanabban a koordináta rendszerben kell ábrázolni. A közös koordináta rendszer biztosítja a geoadatbázis
geometriai integritását, a topológia konzisztenciáját és így végső soron a térinformatikai elemzések helyességét.

5.4. 2.5.4 A geoadatbázis tervezése
A geoadatbázis tervezése alapvetően megegyezik bármely adatbázis tervezésével. A geoadatbázis lényegét
tekintve relációs adatbázis azzal a kiegészítéssel, hogy az adatbázis földrajzi adatokat is tartalmaz. A
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geoadatbázis részben kibővíti, részben leegyszerűsíti a tervezést az objektum orientált szemlélet által, mert eleve
tartalmazza a földrajzi egyedek térbeli és topológiai kapcsolatait. Ennek a struktúrának a része egy speciális
adattípus, a topológia amely integrált rendszerek leírására alkalmas, mint például a vízhálózat vagy az úthálózat.
A geoadatbázis adatmodell hidat képez az embereknek a világ objektumairól alkotott képe és a relációs
adattárolási és adatkezelési technika között.
A hagyományos relációs adatbázis tervezés két fő lépésből áll: a logikai adatmodell létrehozása és az adatbázis
modell fizikai megvalósítása. A logikai adatmodell tartalmazza az adatok összességét a felhasználó
szempontjából, az adatbázis modell ezt megvalósítja a relációs adatbázis kezelés technológiája segítségével.

5.4.1. 2.5.4.1 A logikai adatmodell tervezése
A logikai adatmodell felépítésének kulcskérdése a minket érdeklő objektumok pontos kiválasztása és a köztük
lévő kapcsolatok megállapítása. Az objektumokra általában úgy gondolunk, mint hétköznapi dolgokra, például
utak, földrészletek, épületek, tulajdonosok stb. A kapcsolatukat is természetes nyelven fejezzük ki, mint például
„mellette”, „tulajdonosa”, „része”. Az adatmodell megtervezése általában nem egy lépéses folyamat. A kezdeti
modellt fel lehet tölteni adatokkal, tesztelni lehet, össze lehet vetni a felhasználó szükségleteivel és a felhasználó
szervezet (cég, hivatal, hatóság) gyakorlatával vagy üzleti politikájával. Különösen fontos a tervezésbe bevonni
a későbbi felhasználók csoportját. Ez a kulcsa annak, hogy ne csak elvileg korrekt, hanem a felhasználók
szükségleteit is kielégítő adatmodell szülessen.
Ahogyan már említettük, a logikai adatmodell létrehozása iteratív eljárás, és jellemzően a tapasztalatok alapján
módosuló folyamat. Nem létezik valahol egy „igazi” modell, hanem vannak jobb és kevésbé jó modellek. Nehéz
pontosan meghatározni, hogy egy modell mikor jó és teljes, de van néhány jele annak, amikor ezekre a
kérdésekre igennel válaszolhatunk:
• a logikai adatmodell tartalmaz-e minden adatot lehetőleg ismétlődés nélkül?
• támogatja-e a logikai adatmodell a szervezet üzleti (jogszabályi) előírásait?
• tartalmazza-e a logikai adatmodell a felhasználók különböző csoportjainak eltérő nézőpontját az adatokra
vonatkozóan? (a csővezeték a mérnök számára átmérővel rendelkező anyag, a könyvelő számára
költségelem).

5.4.2. 2.5.4.2 A logikai adatmodell megjelenítése
A legutóbbi időkig a logikai adatmodellt a közismert egyed-reláció diagramként ábrázolták. A vezető objektum
orientált modellfejlesztő cégek továbbfejlesztették ezt az ábrázolásmódot, hogy még szemléletesebben és több
aspektusból lehessen szemlélni és értékelni az adatmodellt. Kibővítették az egyed-reláció ábrázolást az
adatáramlás ábrázolásával és a használati-eset vonatkozások ábrázolásával. Ezekkel csak az volt a baj, az egyes
tervezési módszerek nem egységes jelöléseket használtak. Napjainkban a legtöbb objektum orientált modellező
módszer alkalmazza az egységesített modellező nyelvet, idegen kifejezéssel az UML-t (Unified Modeling
Language), amely az objektum orientált modellezés szabványos nyelvévé vált.
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11. ábra Tipikus UML diagram9
Fontos megjegyezni, hogy az UML nem tervezési módszer, inkább a tervezési folyamat áttekintését segítő
diagramrendszer. Természetesen az UML tartalmaz olyan beépített szabályokat, amelyek figyelmeztetik a
felhasználót a helytelen utasításokra, belső ellentmondásokra. Az UML abban nyújt segítséget, hogy
használhassuk az objektum orientált tervezési módszertant a saját céljainkra és modellünket szabványos, mások
által is érthető módon írhassuk le.

5.4.3. 2.5.4.3 A adatbázis modell fizikai megvalósítása
A fizikai adatbázist a logikai adatbázis modell alapján készítjük. A legtöbb esetben egy relációs adatbázis
építésben jártas szakember megkapja a logikai adatmodellt a modellezőtől és az adatbázis kezelő szoftver
parancsainak segítségével megalkotja az adatbázis szerkezetét, és definiálja az adatbázis részeit, hogy be
lehessen olvasni vagy billentyűzni az adatokat. A fizikai adatbázis sokban hasonlít a logikai adatbázisra, de
technikai okok miatt sokban el is tér tőle. A táblázatokban való megjelenítés az objektumok osztályait
összevonhatja vagy szétválaszthatja. A szabályokat és a kapcsolatokat is többféleképpen ki lehet fejezni. A
legfontosabb előnye a geoadatbázis modellnek, hogy úgy tartalmazza az adatokat, hogy azok a legjobban
emlékeztessenek a logikai adatmodellre. Más szóval a fizikai átalakítás nem rejti el teljesen a felhasználó elől az
adatbázis logikáját. A korábbi (pl. állomány orientált) adatbázisok csak egy programozott felületen át voltak
elérhetők, a felhasználó semmit sem látott az adatbázis belső struktúrájából. Ennek fő hátránya az volt, hogy a
felhasználó mindig rá volt szorulva a fejlesztőre.
A logikai és fizikai adatbázis elmei
A következő táblázat a logikai adatmodellnek megfelelő fizikai modell elemeit állítja párhuzamba:

A logikai adatmodell az egyed absztrakciója, amellyel az egyes alkalmazásokban találkozunk. Ezt az
absztrakciót konvertáljuk adatbázis elemekké. Az egyed egy valós objektumot reprezentál, mint az épület, tó
vagy a fogyasztó. Az egyedet a táblázatban sorként tároljuk. Az egyednek egy sor jellemzője, leíró adata van. A
9
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leíró adat az objektum minőségi paramétereit jeleníti meg, mint a neve, mérete, minősége vagy azonosítója
(kulcsa) egy másik egyedhez. Az attribútumokat a táblázatban oszlop (mező) formájában tároljuk. Az osztály a
hasonló egyedek gyűjteménye. Egy osztályban minden egyednek ugyanaz a leíró adatkészlete. Az osztályt az
adatbázisban táblaként tároljuk. A sorok és oszlopok a táblázatban két dimenziós mátrixot alkotnak.
Az összetett adatok problémája
A relációs adatbázis kezelés annak köszönheti elterjedtségét, hogy egyszerű, elegáns, könnyen megérthető és
áttekinthető szerkezete van. Az egyszerűsége egyben a hátránya is – könnyű vele relációs adatbázist definiálni,
de bonyolult modellezni az összetett adatokat. Márpedig a földrajzi adatbázisok összetett adattípusokat is
tartalmaznak. A vonal vagy a zárt poligon koordináták strukturált sorozat, és nem írható le olyan elemi
adattípussal mint az egész szám, tört szám vagy karaktersorozat. Ráadásul az egyedeket olyan adatbázisba
gyűjtjük, amelyben szerepelnie kell topológiai információnak, térbeli kapcsolatoknak és általános
kapcsolatoknak egyaránt. A relációs adatbázis tehát csak az alapja a geoadatbázisnak. A geoadatbázis fő célja az
összetett adatok kezelése egységes adatmodellben lehetőleg függetlenül a relációs adatbázis kezelés
hátrányaitól.

5.5. 2.5.5 A geoadatbázis tervezés fő lépései
A geoadatbázis tervezésnek a módszertantól többé-kevésbé függetlenül vannak egymást követő logikus lépései:
• Az adatok modellezése a felhasználó szemszögéből nézve. A felhasználóval beszélgetni kell (interjút
készíteni), át kell tekinteni a felhasználó szervezet struktúráját, elemezni kell a jelenlegi, esetleg a jövőbeni
szükségleteket.
• Az egyedek és kapcsolataik meghatározása. Az egyedekből fel kell építeni a logikai adatmodellt annak
figyelembe vételével, hogy milyen kapcsolatok vannak közöttük.
• Ki kell választani az egyedek geometriai megjelenítését. El kell dönteni, hogy a vektoros, a raszteres, vagy a
felszínleíró geometria közül melyik jellemzi legjobban az egyedeket az adatmodell céljai alapján.
• A geoadatbázis elemeinek meghatározása. A logikai adatmodellben szereplő egyedeket be kell illeszteni a
geoadatbázisba.
• A geoadatbázis szerkezetének meghatározása. Fel kell építeni a geoadatbázis struktúráját a tematikus
csoportosítások, topológiai kapcsolatok és nem utolsó sorban a felhasználó szervezet felelősségi viszonyai
alapján.

5.5.1. 2.5.5.1 Az adatok modellezése a felhasználó szemszögéből nézve
Ennek a lépésnek az a fő célja, hogy közös nevezőre jussanak a fejlesztők és azok, akik a kész térinformatikai
adatbázist használni fogják. Ebben a lépésben a fejlesztő:
• felméri azokat a tevékenységeket, amelyek a szervezet (cég, hatóság, hivatal) működését és céljait szolgálják
• azonosítja a tevékenységekhez szükséges adatokat
• az adatokat egyedek szerint logikusan csoportosítja
• meghatározza a megvalósítás menetét
• leírja a szervezet funkcióit
Ebben a fázisban a GIS-től elvárt előny nem más, mint a szervezet (cég, hatóság, hivatal) működési
hatékonyságának növelése.

5.5.2. 2.5.5.2 A szervezet funkcióinak felmérése
Minden típusú szervezet rendelkezik funkciókkal, tevékenységekkel, amelyek a szervezet céljait szolgálják.
Ezek a tevékenységek adják az adatbázis tervezés kiinduló pontját. A tervezés során inkább a tevékenységeket
kell szem előtt tartatni, mint a szervezeti egységeket illetve a szervezeti felépítést. Ennek az a magyarázata,
hogy hosszabb távon a tevékenységtípusok stabilabbak, mint a szervezeti felépítés. Előfordulhat, hogy az a
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feladat, amit ma az egyik szervezeti egység végez, jövőre más szervezeti egység fogja végezni (a csavargyár
mindig csavart fog gyártani, akkor is, ha a könyvelésre van saját részlege, vagy kiadta külső cégnek ezt a
feladatot).
Az első lépésben fel kell deríteni a térinformatikai projekt hatókörébe eső funkciókat. Az kiválasztott
funkciókhoz tartozó teendőket le kell írni. Ilyen teendő lehet a területfejlesztés engedélyezése, a földhasználat
ellenőrzése vagy fejlesztési megállapodás megkötése az infrastruktúra fejlesztőjével. A szervezet munkatársain
kívül jó információforrások lehetnek a szervezet által használt dokumentumok, térképek. Érdemes utánanézni az
újságcikkeknek, stratégiai terveknek, informatikai rendszerek terveinek.

5.5.3. 2.5.5.3 Az adatforrások felmérése
Ha a tevékenységeket felmértük, a következő lépés a funkciók végrehajtása során használt adatkörök
megállapítása. Meghatározzuk, hogy az adott tevékenység előállít-e adatot vagy csak használja az adatot.
Általánosságban az adatok két típusával dolgozunk: a minket közvetlenül érintő adatokkal és a háttéradatokkal.
Természetesen a minket közvetlenül érintő adatokkal foglalkozunk részletesen. Elemezhetjük minden funkció
hatókörét a többi funkcióhoz képest illetve a külső szereplőkkel kapcsolatban. Nagyon gyakori, hogy a
tevékenység során keletkezett adatot maga a funkció állítja elő.
Ebben a fázisban a következő alapkérdésre keressük a választ: „Mit csinál ez a funkció, amikor kapcsolatba
kerül a másikkal, és mi a kapcsolat természete?”
Amikor kapcsolatba hozzuk az adatokat a tevékenységekkel, gyakran találkozhatunk szinonimákkal,
eljárásokkal amelyek oda vezethetnek, hogy egy adatot többször tárol a szervezet vagy ugyanazt az adatot más
néven tárolja. Ezeket a helyzeteket azonnal rendezni kell, vagy rögzíteni későbbi intézkedés végett. Az
adatforrások összeállítása a végrehajtók számára interaktív folyamat, a végleges lista több „menet” után áll
össze. A következő táblázatban szemléltetjük a bekezdésben leírtakat:

5.5.4. 2.5.5.4 Az adatok csoportosítása
Az alapszinten csoportosított adatok fognak egymással kapcsolatba lépni a GIS-en belül. Ezek a csoportok
komplett rendszereket képviselnek, mint a vízhálózat, ingatlan nyilvántartás, úthálózat vagy a földfelszín.
Funkcionális oldalról ezek a csoportok fogadnak és továbbítanak információkat. Például a felszínmodell a
csapadékmennyiséggel kombinálva átadja a hidrológiai adatokat a csatornahálózati modellnek. Minden
adatcsoportnak szigorúan ugyanabban a koordináta rendszerben és topológiai típusban (hálózati, normál vagy
topológia nélküli) kell lennie.
Az alábbi táblázat szemléltet egyfajta csoportosítást:
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5.5.5. 2.5.5.5 Az egyedek és kapcsolataik meghatározása
Ebben a lépésben közelebbről kell megvizsgálnunk adatainkat. Ki kell választanunk olyan objektumokat –
egyedeknek nevezzük őket – amelyeknek közös tulajdonságaik vannak. Ennek a folyamatnak a fő lépései:
• az egyedek azonosítása és leírása
• az egyedek közötti kapcsolatok megállapítása és leírása
• az egyedek és a kapcsolatok dokumentálása UML diagram formájában
Ajánlatos az utolsó lépésben valamilyen, a kereskedelemben kapható UML konvenció szerint működő grafikus
szoftvert használni, mert így a sémát és az összekötő vonalakat (a jelentésükkel együtt) már nem kell
megrajzolnunk. Ez a lépés azért fontos, mert részletes áttekintést ad a felhasználónak az adatokról és az adatok
relációiról. A legfontosabb, hogy a felhasználót feltétlenül vonjuk be ebbe a munkába, hogy az eredményt
ellenőrizhesse a saját szempontjai szerint. Ebben a lépésben előfordulhat, hogy hatalmas mennyiségű adatot kell
kezelnünk. Célszerű tevékenységek szerint szétbontani a feladatot és csak az adott tevékenységhez tartozó
adatokra koncentrálni. Előfordulhat, hogy csak több közelítés után tudjuk tisztázni az egyedek definícióját és
kapcsolataikat.

5.5.6. 2.5.5.6 Az egyedek és kapcsolataik megfogalmazása
Az egyedeket és kapcsolataikat állításokkal lehet kifejezni. Az egyedeket tekinthetjük a főneveknek, a
kapcsolataikat az igéknek. Néhány példa erre:
• Az elzáró szabályozza a gáz áramlását. Ez az állítás egy egyedet ír le.
• A csatlakózó szerelvény összekapcsol két vagy több gázvezetéket. Ez az állítás leírja az egyedek közötti
szerkezeti kapcsolatot.
• A gázhálózat szerelvényekből és csövekből áll. Ez az állítás az egyedek halmazát írja le, amelyek így egy új,
összetett egyedet képeznek (gázhálózat).
• A fővezeték a gázvezetékek egy típusa. Ez az állítás leírja az egyedek hierarchikus csoportosítását.

5.5.7. 2.5.5.7 Az egyedek és kapcsolataik dokumentálása
A tervezés ezen szakaszának legtömörebb és legérthetőbb dokumentálási formája az UML diagram elkészítése.
A következő ábrán egy példát adunk az UML diagram megjelenítésére:
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A fenti diagramból az alábbiakat lehet kiolvasni:
• a vízhálózat a hálózatok egy típusa
• a fővezetékek és az elágazó vezetékek képezik a vízvezeték rendszert
• a fővezeték lehet védőcső nélküli, de lehet akár több védőcsöve is
• a nyomott vezeték és a gravitációs vezeték a fővezetékek egy – egy fajtája
A eddig leírt lépések táblázatba foglalhatók:

egyed

kapcsolat

Vízhálózat
szivattyú

-

vízóra

-

vízóra akna

vízóra

elzáró

-

fővezeték

--

szennyvíztelep

-

Ingatlan nyilvántartás
földrészlet

-
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szolgalom

-

tulajdoni lap

földrészlet

földr. fényképe

-

tulajdonos

földrészlet

tulaj. címe

-

Úthálózat
út

-

híd

-

utcanév

út

közlekedési
lámpa

-

autóbusz járat

-

autóbusz megálló Környezet
emlékmű

-

kerítés

-

felszínborítás

-

helynevek

-

folyóvölgy

-

űrfelvétel

-

5.5.8. 2.5.5.8 Az egyedek megjelenítésének meghatározása
Ebben a lépésben minden egyedhez hozzárendeljük a geoadatbázisban történő megjelenítését. Bizonyos
egyedeknek lesz geometriai megjelenítése a hozzá tartozó leíró adatokkal. ezeket az egyedeket geometriai
tulajdonságaik alapján soroljuk egy csoportba. Más egyedeknek csak leíró adataik lesznek, míg mások raszterek,
fényképek vagy vektoros rajzok formájában jelennek meg.
A következő megfontolásokat kell ezzel kapcsolatban tenni:
• az egyednek meg kell jelenni a térképen vagy nem.
• az egyed alakja (geometriája) megfelelő lesz-e a tervezett térbeli elemzéshez.
• az egyed csak egy adat, amelyet csak más egyeddel együtt tudunk megjeleníteni (például egy adott telek
tulajdonosát csak a telek kiválasztása után tudjuk megjeleníteni).
• az egyednek különböző alakban kell-e megjelennie különböző ábrázolási méretarányokban.
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• megjelenik-e az egyedhez tartozó szöveges információ a térképen vagy a képernyőn.
Az alábbi szabályok segíthetnek a megjelenítés módjának kiválasztásában. Az ebben a lépésben kialakult
információkat össze kell foglalni egy adatszótárban. Ez az adatszótár arra szolgál, hogy dokumentáljuk az
egyedek megjelenését a geoadatbázisban.
• Pont – olyan egyedet ábrázolunk vele, amelynek kiterjedése elhanyagolható az adatbázis adott felbontása
mellett
• Vonal – olyan egyedet ábrázolunk vele, amelynek a szélessége elhanyagolható az adatbázis adott felbontása
mellett
• Zárt poligon – olyan egyedet ábrázolunk vele, amelynek van síkbeli kiterjedése az adatbázis adott felbontása
mellett
• Felszín – lényegében ez is zárt poligon, csak a töréspontoknak eltérő magassági adatai vannak
• Raszter – egy területet derékszögű cellák formájában ábrázol (űrfelvétel, légifelvétel, folyamatos felszín) és
elemzési célokra használható
• Fénykép, rajz, műszaki rajz – digitális képet jelenítenek meg valamiről, elemzésre nem használhatók
• Objektum – olyan egyedek ábrázolására, melyeknek nincs geometriai megjelenítési lehetősége (pl.
tulajdonos)
Egy egyedet természetesen többféleképpen megjeleníthetünk a geoadatbázisban a tervezett megjelenítési
méretarány, vagy a tervezett alkalmazás függvényében. Például ugyanaz az út lehet vonal is, poligon is mert a
közlekedésszervező vonalnak tekinti, a földmérő földrészletként kezeli. Ugyan az a település lehet pont, vagy
lehet poligon, a pont a kisméretarányú megjelenítéskor, a poligon a nagyméretarányú megjelenítésnél hasznos.
A fentebb említett adatszótár szemléltetésére álljon itt egy táblázat:

egyed

kapcsolat térbeli
megjelenítés

Vízhálózat
szivattyú

-

pont

vízóra

-

pont

vízóra akna

vízóra

pont

elzáró

-

pont

fővezeték

--

vonal

szennyvíztelep

-

pont

Ingatlan nyilvántartás
földrészlet

-

zárt poligon

szolgalom

-

vonal

tulajdoni lap

földrészlet szöveg

földr. fényképe

-

kép
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tulajdonos

földrészlet objektum

tulaj. címe

-

cím

út

-

vonal

híd

-

pont

utcanév

út

szöveg

közlekedési
lámpa

-

pont

autóbusz járat

-

vonal

Úthálózat

autóbusz megálló -

pont

Környezet
emlékmű

-

pont

kerítés

-

vonal

felszínborítás

-

zárt poligon

helynevek

-

szöveg

folyóvölgy

-

felszín

űrfelvétel

-

kép

5.5.9. 2.5.5.9 Egyeztetés a geoadatbázis modellel
Ebben a lépésben meghatározzuk, hogy az egyed reprezentációja hogyan oldható meg az adott térinformatikai
szoftverben. Minden adatbázis tervezés ott végződik, hogy egy kiválasztott szoftver lehetőségeihez kell
alkalmazkodnunk.
A hangsúly ebben a fázisban átkerül a felhasználó szükségleteiről a hatékony adatbázis kialakítására. Innentől
szükség van a csoportban egy szakértőre, aki ért a geoadatbázis adatmodellhez és átlátja a későbbi elemzési
lehetőségeket.

5.5.10. 2.5.5.10 A geoadatbázis megfogalmazása
A térinformatikai szoftverek lehetőséget adnak rá, hogy az egyedeket egyszerű jelenségként, összetett
jelenségként vagy objektumként kezeljük.
• A más pontokkal nem összefüggő pontokat, mint például az emlékművek, egyszerű pontként definiáljuk.
• Az egyedeket összekapcsoló pontokat, mint az út – útkereszteződés kapcsolat, egyszerű hálózati pontként
kezeljük.
• A belső topológiával rendelkező pontokat, mint például a szennyvíztisztító, összetett hálózati pontként
kezeljük.
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Ha az egyed geometriai megjelenése vonal:
• Az egyedülálló vonalszerű egyedeket – mint például a kerítés – egyszerű vonalként definiáljuk.
• Azokat az egyedeket, amelyek egy vonalrendszer részei – mint például az úthálózat – egyszerű hálózati élként
definiáljuk.
• Azokat az egyedeket, amelyek hálózatokat kötnek össze, összetett hálózati élként definiáljuk.
Ha az egyednek van síkbeli kiterjedése:
• Az önálló foltokat, mint például egy park, poligonként definiáljuk (ez a kifejezés térinformatikai
szoftverekben általában zárt poligont jelent).
• A teret kitöltő foltokat – mint például a felszínborítás – topológiával rendelkező poligon egyedként
definiáljuk.
Ha az egyed képként képződött le (fénykép, szkennelt térkép, űrfelvétel stb.), akkor a geoadatbázisban
raszterként definiáljuk.
Ha az egyed valaminek a felszíne:
• Azoknál a felszíneknél, ahol a terepfelszín részletei fontosak (műszaki alkalmazások), a felszínt TIN – ként
definiáljuk.
• Ha nagy területek felszínét akarjuk ábrázolni és fel akarjuk használni a meglévő digitális felszínmodellt,
rasztert definiálunk.
Ha az egyed objektum, objektumként definiáljuk. Ezek olyan egyedek, amelyeknek nincs földrajzi
megjelenésük, de egy térinformatikai egyedhez tartoznak (telek – tulajdonos).
A fejezetben eddig leírtakat szemlélteti a következő táblázat:

kapcsolat térbeli
megjelenítés

térinformatikai
egyedtípus

szivattyú

-

pont

objektum

vízóra

-

pont

pont

vízóra akna

vízóra

pont

pont

elzáró

-

pont

egyszerű hálózati pont

fővezeték

--

vonal

összetett hálózati él

szennyvíztelep

-

pont

összetett hálózati pont

egyed

Vízhálózat

Ingatlan nyilvántartás
földrészlet

-

zárt poligon

poligon

szolgalom

-

vonal

vonal

tulajdoni lap

földrészlet szöveg

leíró adat
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földr. fényképe

-

kép

tulajdonos

földrészlet objektum

tulaj. címe

-

cím

cím típusú leíró adat

út

-

vonal

vonal

híd

-

pont

pont

utcanév

út

szöveg

leíró adat

közlekedési
lámpa

-

pont

pont

autóbusz járat

-

vonal

vonal

pont

pont

raszter
objektum

Úthálózat

autóbusz megálló Környezet
emlékmű

-

pont

pont

kerítés

-

vonal

vonal

felszínborítás

-

zárt poligon

poligon

helynevek

-

szöveg

leíró adat

folyóvölgy

-

felszín

TIN

űrfelvétel

-

kép

raszter

Az egyes térinformatikai szoftverek filozófiájából következően az egyedek egyedosztályokba, az
egyedosztályok adatkészletekbe, az adatkészletek geoadatbázisba csoportosíthatók. Ezek a csoportosítások
megkönnyítik az egy földrajzi területhez, projekthez, vagy szervezeti egységekhez tartozó földrajzi adatok
tárolását, kezelését és a szabályozott hozzáférés biztosítását más felhasználók számára.

5.6. 2.5.6 A geoadatbázis tervezésének szükségessége és célja
A valós világ modellezésének megismerése után sejthető, hogy a geoadatbázis megtervezése nem pusztán
műszaki kérdés. A geoadatbázis egyrészt nem ragadható ki abból a szakmai – társadalmi környezetből,
amelyben működni fog. Másrészt nem lehet jó geoadatbázist tervezni anélkül, hogy az adatbázis felhasználási
célját ne ismernénk, vagy ne tartanánk szem előtt.

5.6.1. 2.5.6.1 A tervezés szükségessége
Ami a GIS-t hatékonnyá teszi, az a jól megtervezett geoadatbázis. Kérdés, hogy mit nevezünk ebben az esetben
jónak? Erre nincs végleges és zárt válasz. A helyesen feltett kérdések segítik a jó adatbázis megtervezését:
• Hogyan illeszthető be a térinformatikai technológia a szervezet meglévő funkciói közé? Mit kell a korábbi
rendszeren megváltoztatni?
• Mely adatokból profitálhat legtöbbet az adott szervezet?
31
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A valós világ modellezésének
folyamata
• Mely adatokat tudjuk tárolni?
• Ki lesz felelős az adatbázisok karbantartásáért?
A fenti kérdések megválaszolásának módja elsősorban attól függ, mennyire ismerjük a GIS technológiát. A GIS
megvalósításának tervezése olyan, mint bármely más tervezés. Kezdődik a célok megértésével és folytatódik az
egyre részletesebb tervezéssel, ahogyan egyre több adatot és információt gyűjtöttünk a feladatunkról. Az
előzetes célkitűzés és a tervezésre fordítható pénzösszeg is befolyásolja a tervezési munka részletességét. A
tervezési folyamat gyakran nem kap megfelelő hangsúlyt a geoadatbázis építésében. Ennek oka, hogy nagyon
időigényes, és nem hoz látványos eredményeket. Annak a kockázata is fennáll, hogy a tervezés nem is történik
meg. Ha nem hajtjuk végre a tervezést, előfordulhat, hogy a megszülető adatbázis nem felel meg az
igényeinknek sem most, sem a jövőben. Ez oda vezethet, hogy többször előforduló, hiányzó, illetve felesleges
adataink vannak, ami hatalmas pazarláshoz vezethet. Tudvalévő, hogy egy térinformatikai rendszer
komponensei közül (adat, hardver, szoftver, személyzet) az adatok előállítása nagyságrenddel haladja meg a
többi komponens költségeit.

5.6.2. 2.5.6.2 A tervezés céljai
A tervezés az a folyamat, amelynek során kitűzzük a célokat, a megoldásra alternatívákat dolgozunk ki, ezeket
értékeljük, és végül megalkotjuk a megvalósítási tervet. Az első szinten a tervezés képet ad arról hogy hol
tartunk most, hová akarunk eljutni, hogyan juthatunk egyik szintről a másikra. Ahogy haladunk a tervezéssel,
egyre több a részlet, adatokat és térbeli struktúrát határozunk meg. Az adatbázis tervezés legfőbb előnye, hogy
mindenre kiterjedő áttekintést ad a leendő geoadatbázisról. A jól végrehajtott tervezés eredménye egy jól
funkcionáló és hatékonyan működő adatbázis. Ennek ismérvei:
• teljesíti a kitűzött célokat és segíti a szervezet működését (nem pedig megnehezíti)
• Tartalmaz minden szükséges adatot, de nem tartalmaz redundanciát (adatismétlődést). Ez alól kivétel, ha az
ismétlődés kimondottan benne van a tervekben és szükségessége dokumentálva van.
• Úgy szervezi meg az adattárolást, hogy különböző felhasználók elérhessék ugyanazokat az adatokat (ne
kelljen másolgatni az adatokat).
• Befogadja az adatok különböző nézeteit.
• Elkülöníti az adatkezelő alkalmazásokat az adatfelhasználó alkalmazásoktól.
• Helyesen jeleníti meg, kódolja és szervezi adatbázisba a földrajzi jelenségeket.
Említettük, hogy a tervezés időigényes folyamat, de a jó tervből az alábbi előnyök származnak:
• Megnövekedett rugalmasság az adatkeresésben és elemzésben.
• Meghozza a felhasználók kedvét újfajta alkalmazási módokhoz.
• Elosztja az adatgyűjtés, tárolás és visszakeresés költségeit.
• Többféle felhasználót kiszolgáló adatbázis jön létre.
• Rugalmasságot biztosít a jövőbeni igények kielégítésére, új funkciók befogadására.
• Minimalizálja az adatismétlődést.

5.6.3. 2.5.6.3 Tervezési irányelvek
A tervezési folyamat általában nehéz munka. Néhány tényező szem előtt tartásával ez a folyamat
megkönnyíthető és sikeresebbé tehető:
• Vonjuk be a felhasználókat a tervezésbe. Ezzel a felhasználók egyre inkább magukénak érzik a rendszert és a
tervező is hasznos információkhoz jut.
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• Egyszerre csak egy lépéssel foglalkozzunk. Nem szükséges az összes részletet egyszerre kidolgozni. A
tervezés folyamatos közelítési feladat. Olyan lépésekben lehet haladni, amelyek illeszkednek a szervezet
felépítéséhez.
• Alakítsunk csoportot. A tervezés során sok információra, szaktudásra és döntéshozatalra van szükség. Ezt
egyedül nem tudjuk megoldani.
• Legyünk kreatívak. Egy új projekt indítása jó lehetőség arra, hogy megismerjük a korszerű technológiákat.
• Osszuk a tervezési munkát kezelhető részekre. A nagy projekteket fel lehet osztani elhatárolható és átlátható
egységekre. Egy – egy mérföldkő a projektben ne legyen időben közelebb egymáshoz, mint két hónap. Ez
megkönnyíti, hogy a projektre fókuszáljunk.
• Tartsuk szem előtt a szervezet céljait és szükségleteit. Fontos, hogy a geoadatbázis valós igényeket elégítsen
ki, végtére is a felhasználók kedvéért készül.
• Ne foglalkozzunk a részletekkel túl korán. Például ne próbáljuk meg az egyed osztályokra vonatkozó
szabályokat lefektetni a geoadatbázis szerkezetének elkészítése előtt.
• Dokumentáljuk a tervezést alaposan. Minél bonyolultabb az adatbázis, annál nagyobb hasznot hoz a
dokumentálás. Hasznos lehet a folyamat dokumentáló szoftverek alkalmazása (pl. Microsoft Project).
• Legyünk rugalmasak. A kezdeti terv biztosan nem lesz ugyanaz, mint a végső állapot. A tervezésnek
reflektálnia kell a szervezetben bekövetkező változásokra, a menet közben megjelenő új technológiákra és a
résztvevők növekvő hozzáértésére
• Készítsünk megvalósítási tervet a modellünkről. A megvalósítási tervnek tartalmaznia kell a tevékenységek
fontossági sorrendjét.

6. 2.6 Összefoglalás
Ebben a modulban a térinformatikai modellezéssel foglalkoztunk. Végigjártuk azt az utat, amíg a célkitűzéstől a
valós világ modellezésén keresztül eljutunk a számítógépen használható térinformatikai adatbázisig.
Megismerkedtünk a mentális térképpel, a modellezés korábbi módszereivel. Megnéztük, hogyan lehet leképezni
a valós világ egyedeit a szoftverek számára is érthető módon. Részletesen megismertük az objektum orientált
modellezés módját.
Önellenőrző kérdések
Milyen térbeli modellek és egyedek vannak?
Milyen lehetőségeink vannak az egyedek leképezésére?
Mi az objektum orientált szemlélet lényege?
Mi a lényege a geoadatbázis modellnek?
Melyek a geoadatbázis modell előnyei?
Vázolja fel a geoadatbázis tervezésének folymatát!
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Térinformatikai cégek webhelyei.
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