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térinformatikában. Részletezzük a raszteres adattípusokat. Részletesen bemutatjuk a raszter tömörítési 

eljárásokat. Felsoroljuk a raszterek tulajdonságait. A modul végén összehasonlítjuk a raszteres és vektoros 

adatszerkezeteket (előnyök – hátrányok). 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

4. Raszteres adatszerkezet  ..................................................................................................................  1 
1. 4.1 Bevezetés  ........................................................................................................................  1 
2. 4.2 A raszteres modell előállítása  ..........................................................................................  1 

2.1. 4.2.1 Az egyedek megjelenése a raszterben ..............................................................  2 
2.2. 4.2.2 A raszterek leggyakoribb megjelenési formái  .................................................  3 

3. 4.3 A raszteres adatok típusai  ................................................................................................  6 
3.1. 4.3.1 A raszteres átalakítás problémája  ....................................................................  8 

4. 4.4 A raszteres fedvények térbeli tulajdonságai  ....................................................................  9 
4.1. 4.4.1 A raszter leíró adatai  ......................................................................................  14 

5. 4.5 A raszter tömörítése  ......................................................................................................  15 
5.1. 4.5.1 Adattömörítési eljárások  ................................................................................  16 
5.2. 4.5.2 A veszteségmentes és a veszteséges tömörítés  ..............................................  19 
5.3. 4.5.3 A vektoros és a raszteres adatszerkezet összehasonlítása  ..............................  21 

6. 4.6 Összefoglalás  ................................................................................................................  24 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - Raszteres adatszerkezet 

1. 4.1 Bevezetés 

Mint már említettük, a valós világ modellezése során két fő modellt választhatunk: a vektorost vagy a raszterest. 

 1 

A raszteres modell választását több dolog indokolhatja: 

• viszonylag egyszerű, számítógéppel jól kezelhető adatszerkezet jön létre. 

• a fedvények közötti műveletek végrehajtása a vektoros adatszerkezethez képest egyszerűbb. 

• a raszteres adat-előállításnak vannak automatizált formái (pl. a letapogatás, vagyis szkennelés). 

• kódolási eljárásokkal viszonylag jól tömöríthetők a raszteradatok. 

• egyes esetekben az adatnyerés raszteres formában történik, tehát nincs választásunk (pl. távérzékelő 

műholdak, légifényképezés). 

2. 4.2 A raszteres modell előállítása 

A raszteres modellt úgy állítjuk elő, hogy a szóban forgó területet meghatározott sorrendben cellákra osztjuk. A 

cella alakja nem kötött, lehet három-vagy többoldalú szabályos sokszög. Egyetlen megkötés, hogy a kiválasztott 

idomok a síkot hézag nélkül fedjék le. 

Praktikus okokból a négyzetet szokták választani, mert ez az idom számítógépes eljárással könnyen létrehozható 

és kezelhető. A leggyakoribb sorrend az, hogy a bal felső sarokból indulva sorról-sorra osztjuk fel a területet. 

                                                           
1 mappractical.blogspot.com 
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2. ábra A raszter előállítása 

A következő ábrán egy raszter látható: 
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2.1. 4.2.1 Az egyedek megjelenése a raszterben 

Pontok 

A pontot vektor formájában egy koordináta párral írjuk le és nincs dimenziója (kiterjedése). A pontot a raszteres 

adatszerkezetben egy cella reprezentálja, amely két dimenziós. Ez az átalakulás azt mutatja, hogy a területi 

kiterjedés nélküli pont a raszteres rendszerben már rendelkezik területtel (cellaméret). Ha közelíteni akarjuk a 

két adatszerkezet, akkor csökkenteni kell a cella méretét, bár a cella sosem lesz végtelenül kis területű. A 

cellaméret csökkentésének van egy ésszerű határa (az adatmennyiség növekedése miatt), ezért általában a 

felhasználás célja szabja meg a kompromisszumot a generalizálás elviselhető foka és a cellaméret között. 

 
3. ábra Pont a vektoros és a raszteres rendszerben4 

A pontszerű adatok megjelenítése a fent leírtak miatt a raszteres rendszerben mindig generalizálást jelent. Ha két 

vagy több pont esik a leendő raszter cellába, ki kell választani azt a pontot, amit a leendő cella képviselni fog. 

                                                           
3 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?topicname=what_is_raster_data? 
4 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Representing_features_in_a_raster_dataset 
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Vonalak 

A vektoros adatszerkezetben a vonal y,x koordináták rendezett láncolata. Raszter formában a vonal olyan cellák 

összekapcsolódó lánca, amelyek azonos értékkel rendelkeznek. Ha ilyen cella láncon belül szakadás van, az 

szakadást jelent a vonal eredeti megfelelőjében is. Ekkor a cella lánc két különböző szakasza két különböző 

egyedet jelent a valóságban is (két, egymást nem keresztező út). 

 
4. ábra A vonal vektoros és raszteres megjelenítése5 

A vonalak átalakítása raszter formátumba nagyon hasonló a pontok átalakításához. A cellán áthaladó vonal 

attribútumát fogja megkapni a raszter cella. Ha több vonal halad át egy cellán, döntenünk kell, hogy a 

továbbiakban melyik vonalat képviselje a cella. A továbbiakban a cella méret fogja jelenteni a vonal korábbi 

szélességét. Ha például a cella a földfelszínen 500 méter széles, az adatbázisban az út szintén 500 méter széles 

lesz. Ez nem jó, ezért a cellaméretet össze kell hangolni a vonal fizikai szélességével. 

Poligonok 

A vektor poligon olyan y,x koordináták rendezett sorozata, ahol az első és az utolsó koordináta megegyezik, 

ezért területet reprezentál. A raszteres adatszerkezetben a poligon szomszédos cellák összefüggő csoportja. 

 
5. ábra Poligonok vektoros és raszteres megjelenítése6 

Ha egy cellába több vektoros poligon határa esik, a cella annak a poligonnak az értékét fogja örökölni, amelyik 

a legnagyobb helyet foglalja el a cellában (dominancia elv). 

2.2. 4.2.2 A raszterek leggyakoribb megjelenési formái 

A raszteres adatok bekerülhetnek a térinformatikai adatbázisba a képalkotó rendszerek segítségével, vagy 

meglévő adatokból történő számítás útján. 

Űrfelvételek 

Az űrfelvétel a költség hatékony megoldás a földfelszín nagy területeinek ábrázolására a kis és közepes 

méretarány tartományban (m –km közötti felbontásban). Az űrfelvételek talán a legalkalmasabbak a földfelszín 

időbeli változásainak megfigyelésére. Elemezni tudjuk és összehasonlítani a korábbi adatokkal a földfelszínt a 

különböző évszakokban, időpontokban. A felvételek mutathatják a felszínt fekete – fehér, vagy színes formában. 

A színinformációk lehetnek RGB (red – green – blue = vörös – zöld – kék) kódolásúak, azaz egy pixel színe a 

három szín kombinációjából áll elő. 

                                                           
5 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Representing_features_in_a_raster_dataset 
6 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Representing_features_in_a_raster_dataset 
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6. ábra Az RGB színkódolás sémája7 

 
7. ábra Fekete - fehér és valódi színes űrfelvétel 

8  9 

A másik megoldás szerint több sávban képezik le a színinformációkat és ezekből utólag állítják elő a kompozit 

rasztert. Ezeket az űrfelvételeket szokták még hamisszínes űrfelvételeknek is nevezni. 

Sok űrfelvétel szolgáltató képes naponta, vagy akár néhány órán belül frissíteni a felvételeket. Ez a gyorsaság 

fontos az időjárás, az erdőtüzek vagy az áradások megfigyelése során. 

Légifelvételek 

Ha közepes vagy nagy méretarányt (felbontást) és gyors adatgyűjtést szeretnénk, akkor a légifelvételek a 

legalkalmasabbak. A légifényképezés során valamilyen légi járműre szerelt hagyományos vagy digitális 

kamerával készülnek a felvételek. 

                                                           
7 http://webhelp.esri.com 
8 http://www.dire.de 
9 http://www.gospatial.com 
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9. ábra Fekete - fehér és színes légifénykép 

10  11 

Mivel az alacsony repülési magasság miatt egy felvétel nem elég, ezért képsorokat készítenek. A képek sorai 

légifényképezési tömbbé állnak össze. A képek az utólagos összeilleszthetőség érdekében átfedik egymást. 

 
10. ábra Légifényképezés12 

Szkennelt térképek, dokumentumok 

Sok esetben a legjobb kiindulási anyag a már meglévő térkép. Ezt szkenneléssel (letapogatással) tudjuk digitális 

formába átalakítani. Ezeket a rasztereket precízen be tudjuk illeszteni a geodéziai koordináta rendszerbe. 

                                                           
10 http://mek.niif.hu 
11 http://www.victorialodging.com 
12 http://www.geotecnologie.unisi.it 
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11. ábra Topográfiai térkép részlet13 

A fejlett országok állami térképszolgálatai ma már digitális (sok esetben transzformált) formában teszik 

hozzáférhetővé az állami alaptérképek sorozatait. Ezek a térképek tartalmuknál fogva (természetes objektumok, 

domborzat és mesterséges létesítmények) nagyon fontosak a mérnöki munkák során: területfejlesztés, 

természetvédelem, infrastruktúratervezés (út – vasúthálózat, repterek stb.) 

Képek 

Az egyedek tulajdonságait a térinformatikai adatbázisban leíró adatokkal jellemezzük. Vannak azonban olyan 

tulajdonságok (pl. épülethomlokzat), amelyeket nem lehet, vagy nehézkes a táblázatkezelőkben megengedett 

adattípusokkal leírni (szám, szöveg, logikai változó, stb.). Ebben az esetben alkalmazzuk a multimédia 

adattípust (BLOB = Binary Large Object = nagyméretű bináris objektum), amely lehet fénykép, videó, hang, 

szkennelt rajz, szkennelt dokumentum, stb.). 

 
12. ábra Épület homlokzatának fényképe14 

3. 4.3 A raszteres adatok típusai 

A térinformatika céljaira háromféle raszter adatot szoktunk elkülöníteni: 

Tematikus adat: nem folytonos (diszkrét) típusú adatokkal leírható objektumok, mint például a földhasználati 

adatok vagy a talajtípusok adatai. 

                                                           
13 http://www.terkepdepo.hu 
14 http://www.mta.hu 
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13. ábra Talajtípusok raszteres térképe15 

Ebben az esetben a raszter cellák kategóriákat reprezentálnak, mégpedig a talaj típusa szerint. A raszter 

jellemzője, hogy a szomszédos cellák hasonló értékeket tartalmaznak és hirtelen változnak meg (új talajtípus 

határa). Egy ilyen raszter övezetek (zónák) összességeként jelenik meg, mint például talajtérkép, földhasználat, 

vegetáció stb. 

Folyamatos adat: folytonosan változó objektumok leírására, mint hőmérséklet, magasság; spektrális adatok, 

mint légifényképek, űrfelvételek. 

 
14. ábra Európa fényszennyezettség képe16 

A cellák valamilyen mért értéket tartalmaznak (jelen esetben a fénykibocsátást). Az értékek celláról cellára 

változnak és alkalmasak valamely felszín ábrázolására. A cellában található értékek valamilyen mintavételből 

származnak. 

Képek: szkennelt térképek, rajzok, vagy fényképek (házról, madárról, emberről stb.) A leképező rendszerek 

(légi – és űrfelvevő berendezések, digitális fényképezőgépek, szkennerek) a látható fény illetve a nem látható 

fény tartományában rögzítenek tónusértékeket raszter formában. A rögzítés történhet egy vagy több sávban. 

 

                                                           
15 www.fomi.hu 
16 http://www.home.uni-osnabrueck.de 
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15. ábra Ugyanaz a terület több sávban leképezve17 

3.1. 4.3.1 A raszteres átalakítás problémája 

Ha vektor formában lévő adatokat akarunk összevetni raszteres adatokkal, a vektorokat raszter formába kell 

átalakítani („raszterizálni”). A raszteres átalakítás során minden cella egy értéket kap. Világos, hogy adott 

cellaméret mellett egy cella több értéket is kaphatna, amennyiben az jelenség nem fedi be teljesen a cellát. Ezt a 

problémát valamilyen megállapodással lehet megoldani. Az egyik megoldás a dominancia elve: a cellában 

megjelenő objektum kapja az egész cella kódját. A másik megoldás szerint, ha a jelenség eléri a cella 

nagyságának 50%-át, akkor hozzá tartozik az egész cella. A következő ábra érzékelteti az eltérést a két módszer 

között. 

 
16. ábra A raszterizálás egyik problémája 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a raszteres tárolás egyik legnehezebb kérdése az optimális cellaméret 

megválasztása. Túl nagyméretű cellák esetén egyes objektumok „eltűnnek”, a túl kis cellaméret adattárolási 

problémákat okozhat, hiszen a cellaszám növekedésével az adatmennyiség négyzetesen nő. A raszteres modell 

létrehozása során ki kell töltenünk a teret, azaz annak minden pontját hozzá kell rendelni egy cellához. 

A raszter attribútumok 

A cellák egy csoportja a hozzá tartozó értékekkel alkot egy fedvényt, amit idegen szóval layer-nek is neveznek. 

Több fedvényt logikailag csoportosítva juthatunk egy adatbázishoz: talajtípus, földhasználat, felszínborítottság, 

domborzat stb. 

Hogy a cellák milyen értéket kapnak, és az egyes értékek mit jelentenek, azt az adatmodell dönti el, ami 

megszabja az adatbázis felhasználási célját. A cellákba írt értékek lehetnek szám vagy betű típusúak, ezen belül 

egész vagy tört számok is, ez csak a szoftver sajátosságaitól függ. Ha egy rendszer megengedi vegyes (szám és 

betű) típusok használatát, figyelmeztetni kell a felhasználót az értelmetlen műveletekre (pl. szám és betű 

szorzása). Az egész számok gyakran kódokat takarnak, pl. 

0 = osztályozatlan 

1 = finom homokos agyag 

2 = durva szemcsés homok 

3 = kavics 

A valós számok általában domborzat modellek cellaértékeként fordulnak elő. 

Általában „egy – a – többhöz” relációs kapcsolat áll fenn a cella kódok és a raszter között. Például egy család 

házát jelképező 4000 cellához kapcsolódik egy érték, a tulajdonos neve; vagy 30 000 cellához tartozik egy 

földhasználati kategória. Ennél a megoldásnál több ezer vagy több tízezer cellához tartozik egyetlen leíró adat. 

Így csökkenthető az adatbázis fizikai mérete és leegyszerűsíthető az adatbázis frissítése. Egyetlen attribútum 

megváltoztatásával lehetővé válik a raszter tekintélyes részének átalakítása. 

Az attribútum adatok típusai 
 

                                                           
17 http://www.ssec.wisc.edu 
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Értékskála Példa Tulajdonságok 

NÉVLEGES Talajtípus Az egyedek egyenrangúak, 

gyakoriság számítható.  
Közigazgatási egység neve 

 
Tulajdonos neve 

   

SORREND Életkor Egyik kisebb, mint a másik, 

középérték számítható 

   

ÉRTÉKKÖZ Dátum 

Hőmérséklet 

A mértékegység ugyanaz, 

számok összeadhatók és 

középérték számítható. 

Szórás számítható 

   

ARÁNY Hossz 

Feszültség 

Magasság 

Népesség 

A számsornak van valódi 

nullapontja, arányok 

számíthatók 

4. 4.4 A raszteres fedvények térbeli tulajdonságai 

A következőkben összefoglaljuk a raszterek legfontosabb térbeli tulajdonságait: 

Felbontás: általánosságban a felbontás nem más, mint az ábrázolt terület legkisebb elemei közötti távolság 

minimuma. A raszter modellekben ez a legkisebb elem a cella vagy pixel, alakja a leggyakrabban négyzet, de 

egyes rendszerek használnak háromszögeket vagy hatszögeket is. A felbontás mértékegysége a dpi (dot/inch). 

Ez nem más, mint az egy inch hosszúságra eső cellák száma. 

 
17. ábra A felbontás változtatása és hatása az eredeti objektumra18 

Az ábrán az is megfigyelhető, hogyan változik az eredeti poligon raszterből számítható területe a felbontás 

csökkentésének hatására. 

Övezetek: a fedvényeken övezetet alkotnak azok a helyek, amelyek folyamatosan kapcsolódnak egymáshoz, és 

azonos értékeket mutatnak. Ilyenekre példa: magánterületek, politikai egységek, tavak, szigetek, ugyanazon 

talajtípusnak vagy növényfajtának az önálló foltjai. Itt meg kell jegyezni, hogy az övezet, vagy régió 

fogalmának jelentése eltérő lehet az egyes GIS szoftverek esetében. Ezért mindig gondosan át kell 

                                                           
18 http://vn.360plus.yahoo.com 
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tanulmányozni a konkrét rendszerhez megadott definíciókat. Ha a cellák értéke folyamatosan változik (pl. 

fénykép) akkor azon a raszteren nem is értelmezhető a zóna fogalma. 

 
18. ábra Az azonos színű cellák övezetet alkotnak19 

Tájolás: ez azt a szöget jelenti, amelyet az északi (vagy déli) irány a raszter oszlopai által meghatározott 

iránnyal bezár. 

 20 

Helyzeti azonosítás: felmerülhet az az igény, hogy a cellákat valamilyen (országos) koordináta rendszerben 

ábrázoljuk. Ilyenkor az eddig használt relatív cellaazonosítóról (sor, oszlop) át kell térnünk egy másik 

koordináta rendszerre. Ehhez a tájoláson kívül ismernünk kell egy cella helyét az országos koordináta 

rendszerben. Abban is meg kell állapodni, hogy az illető koordináta a cella melyik részéhez kapcsolódik 

(közepe, bal felső sarka stb.). 

 21 

A raszter transzformálásához szükség van raszter – térkép azonos pontokra, vagy raszter – terep azonos 

pontokra. Raszterek esetében ez egy jól azonosítható pont, mint pl. útkereszteződés, mesterséges pontjelölés, 

kerítés sarka, szelvényhálózat sarka, stb. A közös pontok bevitele általában interaktív folyamat. A képernyőn 

megmutatjuk a közös pont helyét, majd beírjuk az y,x koordinátáit. 

                                                           
19 http://webhelp.esri.com 
20 http://www.agt.bme.hu 
21 http://webhelp.esri.com 
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19. ábra Raszter a közös pontokkal22 

Annyi közös pontot adunk meg, amennyi több mint a kiválasztott transzformációhoz szükséges pont. A fölös 

pontok bevitelének előnye, hogy a transzformációt kiegyenlítéssel számíthatjuk, és a középhiba megmutatja az 

átszámítás minőségét. Ha megadtuk az összes közös pont koordinátáit, megnézhetjük a transzformáció 

ellentmondásait táblázatos formában. Ebben a táblázatban lehet javítani az elírásból származó hibákat. A 

legtöbb szoftver vizuálisan is mutatja a képernyőn digitalizált és koordinátából származó ponthely különbségét. 

 
20. ábra A digitalizált és a számított ponthely23 

A táblázattól eltérően itt nem csak a hiba nagyságát, hanem irányát is láthatjuk, ami további információ a 

szabályos hibákkal kapcsolatban (ha minden hiba ugyanabba az irányba mutat, gyanakodhatunk szabályos 

hibára). 

A transzformáció típusa általában hasonlósági, affin, másodfokú polinom vagy harmadfokú polinom 

transzformáció. 

                                                           
22 http://webhelp.esri.com 
23 http://webhelp.esri.com 
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21. ábra Transzformáció típusok24 

A transzformációs paraméterek ezután a raszter fontos tulajdonságává válnak. A paraméterek tárolhatók a 

raszter állományon belül (ESRI ARC GRID, ERDAS IMAGINE), külső állományokban (ezek kiterjesztése 

általában .aux), vagy úgynevezett world fájlban (JPEG, BMP). 

Újramintavételezés 

A transzformáció az eredeti cellák elforgatásával jár. Az elforgatás után viszont az új raszter celláinak 

párhuzamosaknak kell lenniük a geodéziai koordináta rendszer tengelyeivel. 

 
22. ábra Az affin transzformáció hatása a cellákra25 

Ennek követelménynek a teljesítése a cella középpontjára vonatkozó információ vízszintes helyzetének 

megváltozásával jár. Ezt az eltérést korrigálni kell, aminek az a lényege, hogy a korrekció után a raszter eredeti 

jellege megmaradjon. A korrekciót nevezzük újramintavételezésnek. Ennek módszere: egy hálót „teszünk” a 

raszterre és megpróbáljuk megállapítani, hogy az új cellák közül melyiknek az értéke felel meg leginkább a 

réginek. A hozzárendelés történhet a legközelebbi szomszéd módszerével, bilineáris interpolációval vagy 

harmadfokú transzformációs egyenletekkel. A mintavételezés megválasztásakor a raszter típusához igazodunk. 

A diszkrét cellákat tartalmazó rasztereknél (pl. kataszteri térkép, topográfiai térkép stb.), megfelel a 

legközelebbi szomszéd módszere. 

                                                           
24 http://webhelp.esri.com 
25 http://www.kartografie.nl 
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23. ábra A legközelebbi szomszéd26 

A folyamatosan változó rasztereknél (tónusos kép, űrfelvétel) célravezetőbb lehet a másik két transzformáció. 

A raszter piramis 

A nagyméretű raszter állományok megjelenítése még a mai számítógépek számára is időigényes feladat. A 

raszter piramis létrehozása drasztikusan meggyorsítja a megjelenítést. Ha nincs raszter piramisunk, akkor a 

raszter kiválasztott részének kirajzolásához a szoftvernek be kell olvasnia a teljes rasztert, majd levágni 

képernyő méretűre. A raszter piramis alapelve az, hogy a rasztert különböző felbontásokban tároljuk, és mindig 

azt vesszük elő, amelyik a legjobban illeszkedik a kívánt méretarányhoz. 

 
24. ábra A raszter piramis elve27 

Felvetődhet, hogy a piramisképzés nagyon megnöveli a tárigényt. A tárigény valóban megnő, hiszen az 

alacsonyabb felbontású rasztereket is tárolni kell. A tárigény növekedése azonban rohamosan (négyzetesen) 

csökken, a felbontás negyedére csökkentése tizenhatod részére csökkenti a tárigényt. Ezt szemlélteti az alábbi 

táblázat: 
 

A piramis szintje Százalékos növekedés Összes tárigény 

0 N/A 100 GB 

1 25.0% 125 GB 

2 6.25% 131.3 GB 

3 1.56% 132.8 GB 

                                                           
26 http://www.viz.tamu.edu 
27 http://webhelp.esri.com 
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4 0.4% 133.2 GB 

5 0.1% 133.3 GB 

6 0.024% 133.32 GB 

7 0.006% 133.33 GB 

A táblázatból látható, hogy a csökkenés zöme már a negyedik szinten bekövetkezik (összesen kb. 30% tárigény 

többlet), azután a szintek növelésével már nem változik. Ekkora tárigény növekedés a mai tároló árak mellett 

nem jelentős, a tárolókapacitás növelés sokkal olcsóbb, mint a grafikus kártya sebességének növelése. 

4.1. 4.4.1 A raszter leíró adatai 

Az eddig ismertetett térbeli tulajdonságokon kívül a rasztereknek vannak adminisztratív adatai, állomány szintű 

jellemzői. Ezek ismerete fontos a raszterek felhasználása során. A raszterek leíró adatai az alábbiak: 

• A raszter azonosítója. Megadja a raszter nevét, típusát és helyét (a könyvtárszerkezeten belül). Ha raszter 

távoli kiszolgálón van, nem az elérési útvonalat adja meg, hanem a szerver nevét. 

• A raszter jellemzői. Ez a rész a szóban forgó raszter tulajdonságait írja le. Ezek az alábbiak: 

• a cella sorok és oszlopok száma 

• sávok száma 

• cellaméret (y,x irányban) 

• tömörítés nélküli méret 

• formátum 

• a raszter típusa (diszkrét/folyamatos adatok) 

• a cella értékének típusa (egész/lebegőpontos, előjellel/előjel nélkül(+/-)) 

• színmélység (1,2,4,8,16,32,64 bit) 

• NoData érték: azon cellák érétke, amelyekben nincs adat (számunkra érdektelen cellák, de a raszter 

algoritmusok miatt ezeket nem lehet üresen hagyni) 

• színséma (van/nincs) 

• piramis (van/nincs) 

• tömörítés típusa 

• Keret. A keret megadja annak a négyzetnek (téglalapnak) a koordinátáit, amelybe a munkaterületünk 

beleesik. 
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 28 

• Vetület. A raszter állomány vetületi rendszere (ha nincs vetülete, az is be van jegyezve). 

• Statisztika 

• minimum érték 

• maximum érték 

• középérték 

• szórás 

• osztályok száma (csak tematikus adatok esetében (hány cella van a csernozjom talajosztályban), 

folyamatos adatoknál (domborzatmodell) nem kerül számításra) 

5. 4.5 A raszter tömörítése 

A cellák értékeit célszerűen nem papírra, hanem valamilyen adatfájlba érdemes beírni. Ezt az adatfájlt 

létrehozhatjuk szövegszerkesztővel, adatbázis kezelővel vagy egy e célra írt programmal. Cellánkénti létrehozás 

esetén az értékeket beírhatjuk közvetlenül a GIS programba, vagy behívhatjuk egy ASCII fájlt. A 

következőkben néhány tipikus import fájlformátumot láthatunk. 

Sorok szerinti elrendezés: 

1 1 1 2 2 

1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 

3 3 1 1 1 

3 3 3 1 1 

Minden elem új sorban kezdődik: 

1 

1 

1 

2 

2 

                                                           
28 http://sertit.u-strasbg.fr 
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1 

stb. 

Folyamatosan beírt adatok: 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 

A raszteres adatmodell legegyszerűbb tárolási módja az adatmátrix. A mátrix elemeire a sor és az oszlop 

megadásával lehet hivatkozni. A rácselem (pixel, képpont) hordozza az általa lefedett terület attribútum adatát, 

az objektum típusát vagy értékét: 

 

Az ilyen adatszerkezet egyszerűen kezelhető, tárigénye viszont rendkívül nagy. A fenti raszter tárolásához 16 

tároló hely szükséges. 

Mivel egy fedvény cellák millióit tartalmazhatja, és ezek között nagyon sok hasonló akad (a természetben sűrűn 

fordulnak elő homogén jelenségek), célszerű valamilyen tömörítő eljárást alkalmazni. 

A tömörítés fő előnye a fájlméret és a tárolási igény csökkentése. További előnyt jelent, hogy felgyorsul a 

hálózaton történő adatátvitel. Ez lehetővé teszi, hogy a nagy raszter adatbázisokat (terabájt méretűeket is) egy 

helyen tároljuk és akár egy időben több ügyfelet is kiszolgáljunk. Van olyan becslés, mely szerint a Föld 

felszínéről naponta 109 bit mennyiségű információ keletkezik a műholdak által. Egy hátránya van a 

tömörítésnek: a képernyőre való rajzoláskor, vagy egy raszter algoritmus (osztályozás, újra mintavételezés stb.), 

végrehajtásakor a rasztert ki kell bontani és ez lassúbb lehet, mint a tömörítetlen adat kezelése. A kibontás függ 

a tömörítés algoritmusától és a tömörítés mértékétől. Minél tömörebb a raszter, a kibontása is annál lassúbb. 

5.1. 4.5.1 Adattömörítési eljárások 

A sor-hossz kód 

A sor-hossz (run-length) kódolás objektumonként, és soronként tömörít, a sok -> egy relációt kihasználva. 

Ahelyett, hogy valamennyi értéket megadná, soronként balról-jobbra haladva az azonos értékeket egy 

csoportként kezeli és csak a csoport kiterjedését jellemzi. A módszert gyakran alkalmazzák raszteres adatbázis 

bevitelére. 

Több sor-hossz kódolási megoldást dolgoztak ki az említett alapelven. A sor-hossz kód alapmegoldásában a 

letapogatás soronként balról-jobbra történik. A leírás soronként a csoport értékét és kiterjedését adja meg. 

 

A minta raszterünk sor-hossz szerint kódolva: 

4A,1A,3B,2A,2B,3A,1B=7 adat, ami jóval kedvezőbb a mátrixos tárolásnál. 

A oda-vissza rendszerű letapogatásnál (boustropedon = ökörszántás) a csoportnak nincs vége a sorok végén. A 

kódolás itt is a modell bal felső sarkában kezdődik, az első sorban balról-jobbra haladva, de a másodikban 

jobbról-balra, majd ismét balról-jobbra stb. 
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A minta raszterünk oda-vissza rendszerben kódolva: 

4A,3B,3A,3B,3A=5 adat, ami további helymegtakarítást jelent. 

A Morton és a Peano (PI) sorrend 

A Morton sorrend is az adatbázis méretének csökkentésére irányuló próbálkozások közben jött létre. Az 

alapelgondolás az, hogy minimalizáljuk a letapogatás közbeni ugrások hosszát. 

 
25. ábra A Morton sorrend mintája 

Az ábra szerint haladva ismételjük a kódolást mindaddig, amíg az összes pixelt nem érintettük. Ha jól 

megfigyeljük, ez egy hierarchikus letapogatási módszer, hiszen minden szinten ugyan azt a mintát követi. Meg 

kell jegyezni, hogy a Morton sorrend csak olyan négyzetes tömbökre érvényes, ahol a sorok és oszlopok száma 

2 hatványaival egyenlő (2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64 stb.). A könnyebb érthetőség kedvéért az álljon itt 

egy 64 elemű tömb Morton szerinti letapogatásának sorrendi táblázata: 

 

Kódoljuk az alábbi 4x4-es tömböt a Morton sorrend szerint: 
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Az eredmény: 5A 3B 1A 1B 2A 2B 2A = 7 hossz, ami jelen esetben megegyezik a soronkénti kódolás 

hosszával. 

Egy másik elterjedt módszer a Peano vagy más néven Pi sorrend, melynek mintája az ábrán látható. 

 
26. ábra A Pi sorrend 

Mint látható, ez hasonló a Morton sorrendhez azzal a különbséggel, hogy a minták a különböző szinteken eltérő 

irányban ismétlődnek. 

 

A fenti minta Peano kódolása: 

5A 5B 3A 1B 2A = 5 hossz, vagyis ebben az esetben tömörebb, mint a Morton módszer. 

Általában nem lehet szabályt megállapítani az egyes kódolási módszerekkel elérhető hatékonysággal 

kapcsolatban, ez mindig függ a raszter elemeinek változatosságától és az értékek egymáshoz viszonyított 

elhelyezkedésétől. Szélső estben az is előfordulhat, hogy egy bonyolult kódolás nagyobb adattömeget 

eredményez, mint az egyszerű soronkénti kódolás. Ha raszter elemei teljesen egyediek, akkor semmilyen 

tömörítés nem segít. 

A fenti módszereknek van egy közös hiányosságuk: ha egy raszter tömbben nagy homogén övezetek vannak, 

vagy változó pixelmérettel szeretnénk dolgozni, (más szóval változik az adatsűrűség) a kódolás során akkor is 

érintenünk kell minden pixelt. Ezt a problémát a hierarchikus adatszerkezet kialakításával tudjuk megoldani 

(négyesfa kódolás). 
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27. ábra Nagy homogén övezetet tartalmazó raszter 

A raszter modellek közül a legtömörebb tárolást ez a módszer biztosítja azáltal, hogy a modellben a rácsméret 

rugalmasan változik. Ott, ahol az objektumok finom részleteket alkotnak, a rácsméret felére, negyedére, 

nyolcadára csökken. 

 
28. ábra A négyesfa tömörítés29 

A fa leveleinek jelentése: 

a kitöltött négyzet arra utal, hogy a rácselemet teljesen lefedi az objektum; üres négyzetet ott találunk ahol a 

rácselemen nem található az adott objektum(típus), a nullkörök vegyes tartalmat jelölnek, (tovább folytatódik a 

fa.) 

Osszuk a rasztert az oldalak felezésével először négy negyedre. Azt a rácselemet nem kell tovább bontani, 

amelyre nem esik az ábrázolandó objektumnak egy részlete sem, vagy amelyet teljes egészében lefed az 

objektum. A vegyes tartalmú rácselemeket a szükséges részletek eléréséig tovább negyedeljük. A négyesfa 

tömörítésnek a rugalmasságán kívül a mások előnye a gyors és hatékony adat visszakeresés. A többi eljárásnál 

egy cella megtalálásához végig kell járni az összes cellát. A négyesfánál elég megkeresni azt a negyedet, 

amelyen belül a cella található, majd annak a megfelelő negyedét és így tovább. A raszter többi részét nem kell 

kezelni. Nagyon hasonló ehhez, bár más célú az állami földmérés térképeinek szelvényszámozási rendszere. 

5.2. 4.5.2 A veszteségmentes és a veszteséges tömörítés 

A tömörítési eljárások tömörítik a rasztert a geoadatbázisban való tárolás előtt. A tömörítés lehet veszteséges 

(pl. JPEG és JPEG 2000) vagy veszteség nélküli (a fentebb leírt tömörítések, illetve LZ77 vagy JPEG2000). 

                                                           
29 Márkus B. – Végső F.: Térinformatika jegyzet, NyME FFFk, 1995. 
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A veszteséges tömörítés azon a trükkön alapul, hogy a tudatunk a hiányzó elemeket kiegészíti a tapasztalatai 

alapján. Ezért a szomszédos cellák értékeit össze lehet vonni és helyettesíteni egy kisebb felbontású raszterrel, a 

képről a benyomásunk ugyanaz marad. Ezt szemlélteti az alábbi ábra. 

 

A veszteséges tömörítés nagyon hatékony tud lenni, de azon az áron, hogy cellák vesznek el a raszterből. 

A veszteségmentes tömörítések kb. 2:1, 3:1 (a cellák változatosságától függő) arányú, a veszteségesek akár 20:1 

arányú tömörítést is el tudnak érni. 

A veszteséges tömörítést választhatjuk: 

• ha a raszter csak háttér képként szolgál, és nem tervezünk rajta térinformatikai elemzéseket. 

• ha gyorsabb adatbetöltést és kirajzolást szeretnénk. 

• ha kevesebb tároló helyet szeretnénk felhasználni. 

A veszteségmentes tömörítést kell választanunk: 

• ha a raszterből másik rasztert akarunk levezetni vagy elemzést akarunk végezni rajta. 

• ha nem akartunk 3:1 aránynál jobban tömöríteni. 

• ha meg akarjuk őrizni az eredeti adatainkat. 

• ha a bemenő adataink eleve veszteséggel vannak tömörítve. 

A fejezet végén álljon itt egy táblázat a napjainkban elterjedt és a térinformatikában is használatos raszter 

fájltípusokról. 
 

Raszter neve Többsávos Tömörítés 
Színséma 

támogatása 

ESRI ADRG igen, 3 sáv nincs nem 

ESRI CADRG igen, 3 sáv vektor kvantálás nem 

CIB 

Controlled Image Base 

nem vektor kvantálás nem 

DTED 

Digital Terrain 

Elevation Data 

nem nincs nem 
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ERDAS 7.5 GIS nem nincs igen 

ERDAS 7.5 LAN igen nincs nem 

ERDAS Raw igen nincs nem 

ERDAS IMAGINE igen adaptív sor-hossz 

tömörítés 
igen 

ER MAPPER igen nincs igen 

ESRI BIL, BIP, BSQ igen nincs igen 

ESRI ARCGRID nem adaptív sor-hossz 

tömörítés 
nem 

GIF nem LZW igen 

JFIF (JPEG) igen, 1 vagy 3 

sáv 
JPEG nem 

MrSID igen, 1 vagy 3 

sáv 
Wavelet nem 

TIFF nem nincs igen 

Windows/OS2 Bitmap nem nincs igen 

5.3. 4.5.3 A vektoros és a raszteres adatszerkezet 
összehasonlítása 

Valószínűleg nem meglepő az a megállapítás, hogy mindkét adatszerkezetnek vannak előnyei és hátrányai. 

Megjegyezzük, hogy a két adatszerkezet nem zárja ki egymást. A hibrid adatszerkezetben egymás mellett 

„élnek” a vektoros és raszteres adatok. 

Az előnyök és hátrányok Burrough szerint: 
 

Vektoros rendszer Raszteres rendszer 

Előnyök 

1. A valós világ 

jelenségeinek 

megfelelő 

adatszerkezet 

2. Tömör adatszerkezet 

3. Teljes körű topológia 

leírás 

4. Pontos geometria 

5. A grafika és a leíró 

adatok 

Előnyök 

1. Egyszerű 

adatszerkezet 

2. A térképi adatok 

kombinálása a 

távérzékelt adatokkal 

egyszerű 

3. A térbeli elemzések 

számos változata 

egyszerű 

4. A módszer olcsó és 

rohamosan fejlődik 
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visszakeresése, 

frissítése és 

generalizálása könnyű 

Hátrányok 

1. Bonyolult 

adatszerkezet 

2. Több poligonos 

fedvény vagy 

raszteres és poligonos 

fedvény fedésbe 

hozása nehézkes 

3. A modellezés 

bonyolult, mert 

minden egyednek 

eltérő topológiai 

formája van 

4. Nehézségeket okozhat 

a megjelenítés és a 

kirajzolás 

5. A módszer drága a 

speciális hardver és 

szoftverszükséglet 

miatt. 

Hátrányok 

1. A nagy 

adatmennyiség 

2. Elveszíthetünk 

egyedeket, ha az 

adatmennyiség 

csökkentése miatt 

növeljük a cellák 

méretét 

3. A raszteresen rajzolt 

„szögletes” térképek 

nem olyan szépek, 

mint a vektorosak 

4. A hálózati 

kapcsolatok 

költségesek 

5. A vetületi 

átszámítások 

időigényesek és 

speciális 

algoritmusokat 

kívánnak 

Az előnyök és hátrányok Aronoff szerint: 
 

Vektoros rendszer Raszteres rendszer 

Előnyök 

1. Sokkal tömörebb 

adatszerkezet, mint a 

raszteresnél 

2. A topológia hatékony 

tárolása 

3. A grafika hatékony 

támogatása 

4. A digitális állomány 

hatékony kezelése 

Hátrányok 

1. Az adatszerkezet 

sokkal bonyolultabb, 

mint a raszteresé 

2. Sokkal nehezebb 

megvalósítani a 

fedvények közötti 

műveleteket 

Előnyök 

1. Egyszerű 

adatszerkezet 

2. A fedvények közötti 

műveletek egyszerűek 

és hatékonyak 

3. A nagy térbeli 

változékonyságot 

(sok, egymástól eltérő 

apró jelenség) 

hatékonyan kezeli 

Hátrányok 

1. Az adatszerkezet 

kevéssé tömör 

2. Nehéz a topológiai 

viszonyokat ábrázolni 

3. A grafikus 

megjelenítés 

„szögletes” - amit 



 Raszteres adatszerkezet  

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. A nagy térbeli 

változékonyság 

ábrázolásában nem 

hatékony 

javíthatunk a cellák 

számának 

növelésével, de ez 

nagyon nagy 

állományokat 

eredményezhet 

Az előnyöket és hátrányokat öt jellegzetes csoportba gyűjthetjük: 

• adatmennyiség 

• topológiai keresés 

• generalizálhatóság 

• elemzési lehetőségek 

• pontosság és élesség 

A fenti szempontok alapul szolgálhatnak akkor, amikor a GIS tervezése során voksolnunk kell valamelyik 

adatszerkezet mellett. 

Adatmennyiség 

A raszter-vektor „ellentétben” a legtöbbet tárgyalt téma az adatmennyiség kérdése. Az 1980-as évek közepéig 

központi kérdés volt az adatmennyiség, főleg a személyi számítógépek lassúsága és az adattárolók 1 MB-ra eső 

magas ára miatt. A gyors processzorok és a relatíve olcsó tömegtárak terjedése miatt ez a kérdés hamarosan le 

fog kerülni a napirendről. 

Valójában nem könnyű megmondani, hogy a raszteres adatmennyiség nagyobb-e, mint a vektoros. Ez nagyon 

függ a leírni próbált jelenség jellemzőitől és összetettségétől. Ugyanazon terület vektoros leírása is lehet nagyon 

kis vagy nagyon nagyméretű. Ezen túlmenően, a tárolási helyszükséglet függvénye a tárolási technikának (lásd 

tömörítési eljárások). 

Alapelvként azonban leszögezhetjük, hogy ugyanazon terület leírásához több hely kell a raszteres rendszerben, 

mint a vektorosban. Az alábbi táblázatban bemutatjuk ugyanazon egyedek leírásának helyigényét raszteres és 

vektoros rendszerben (Heywood): 
 

Szoftver Adat- 

modell 

Adat- 

szerkezet 

Méret 

(byte) 

IDRISI 

SPANS 

Raszter 

Vektor 

Raszter 

Vektor 

Egyszerű 

Spagetti 

Sor-hossz 

Négyesfa 

Spagetti 

2 500 

283 

49 152 

3 616 

816 

A táblázat alátámasztja a bekezdés elején állítottakat, de azért figyelmet érdemel, hogy a raszter esetében a 

négyesfa kódolás megközelíti a vektoros adatszerkezet hatékonyságát. 

Topológiai keresések 

Tudjuk, hogy a relációs kérdésekre (hol van, milyen messze van, mit tartalmaz? stb.) adott válaszok fontos 

részei a GIS használatának és az adatmodell által nyújtott lehetőségek alapvetők a felhasználó számára. A 

térbeli kérdések megválaszolásában mindkét rendszernek vannak erősségei és gyengeségei. Ezeket a második 

félévben fogjuk megismerni . Egyelőre elég annyit mondani, hogy a vektoros rendszerek előnyben vannak a 
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szomszédsággal, kapcsolódással és bennfoglalással kapcsolatos kérdések megválaszolásában. Két esetben 

azonban nagy előnyben vannak a raszteres rendszerek: amikor egy adott pont legközelebbi szomszédjait 

keressük, illetve amikor azt a területet akarjuk behatárolni, amelyikben a pont elhelyezkedik. Általában 

elmondhatjuk, hogy azokban az esetekben, amikor a térbeli elemzés, keresés fontos feladata az adott GIS-nek, a 

vektoros adatmodell a megfelelőbb. 

Generalizálhatóság 

Egy GIS rendszerben gyakran lehet szükség a méretarány változtatására és egyes témák összevonására, hogy 

bizonyos esetekben csökkenthessük az egyedek bonyolultságát. Ha egy elemzésben csak az erdőkre van 

szükségünk, nagyon hasznos, ha a fafajok szerint nyilvántartott foltokat össze tudjuk ideiglenesen, vagy 

véglegesen vonni. A két rendszernek a generalizálás kívánt fajtája szerint eltérő relatív előnyei vannak. A 

vektoros rendszerben sokkal könnyebb a más méretarányban történő kirajzolás, mert az egyedeket méretüktől 

függetlenül koordináta párok reprezentálják. A raszteres rendszereknél a méretarányváltás felbontás (cellaméret) 

váltást jelent, így nagyítás esetén darabos lehet a kép, kicsinyítéskor elveszhetnek egyedek. 

Ugyanakkor szomszédos területek összevonásakor a raszteres rendszer előnyben van, mert ez a művelet neki 

egyszerűen a pixelek értékének megváltoztatását jelenti (újraosztályozás); míg a vektoros rendszerben a 

szomszédos poligonok határainak eltüntetését, a topológia újbóli létrehozását és a leíró adatok összevonását 

jelenti. 

Elemzési lehetőségek 

Mivel a második féléves tananyag ezzel foglalkozik, ezért ezt itt nem részletezzük. 

Pontosság és élesség 

A vektoros rendszereket kínáló eladóktól gyakran hallják az ügyfelek, hogy mivel koordinátákkal írják le az 

egyedeket ezért a vektoros rendszerek pontosabbak, mint a raszteresek. Ez rávilágít arra, hogy a pontosság és az 

élesség fogalma ezen a területen is gyakran keveredik. A pontosság azt jelenti, hogy a számítógépünkben 

mennyire tudtuk helyesen ábrázolni a valós világ egy egyedének helyét (térbeli pontosság) és a jellemzőit (leíró 

adatok pontossága). Az élesség a térbeli és a leíró adat ábrázolásának bizonytalansági szintjét fejezi ki. Például 

egyes GIS rendszerek nyolc számjegy hosszúsággal ábrázolják a koordinátákat, mások tizenhatot biztosítanak 

erre a célra. Ebben az összefüggésben a vektoros rendszerek azért „pontosabbak”, mert az egyed megjelenítése 

sokkal jobban hasonlít a megszokott papírtérképekre, mint a raszteres megjelenítés, amely általában négyzet 

alakú pontokat, lépcsős vonalakat, szögletes poligonokat eredményez. Tudjuk azonban az első fejezetből, hogy a 

pontosság kérdése már akkor eldőlt, amikor az egyed a modellbe bekerült azután, hogy szubjektív alapon 

megállapítottuk a helyét vagy a határát (elhatárolás). Tovább bonyolítja a kérdést, hogy a valós világ elemeit 

sosem a maguk összetettségében, hanem valamilyen fokon általánosítva ábrázoljuk az adatmodellben (a 

gyümölcsösnek nevezett folt valójában csak „általában” gyümölcsös, közelebbről nézve fák és fa nélküli 

területek váltakozása). A különbség a két rendszer között aztán végkép elmosódni látszik, amikor képernyőre 

vagy papírra rajzolunk, hiszen a monitorok mindig is, a mai modern nyomtatók és rajzgépek ma már pontokból 

állítják össze a térképet (ez alól egyetlen kivétel elvileg a tollakkal rajzoló rajzgép). 

6. 4.6 Összefoglalás 

Ebben a modulban a raszteres adatszerkezettel foglalkoztunk. Megnéztük, mi indokolja a használatát, hogyan 

állítható elő. Foglalkoztunk a vektor – raszter konverzióval. Bemutattuk a raszterek megjelenési formáit a 

térinformatikában. Részletezzük a raszteres adattípusokat. Részletesen bemutattuk a raszter tömörítési 

eljárásokat. Felsoroltuk a raszterek tulajdonságait. A modul végén összehasonlítottuk a raszteres és vektoros 

adatszerkezeteket (előnyök – hátrányok). 

Önellenőrző kérdések 

Mi indokolja a raszteres adatszerkezet használatát? 

Hogyan jön létre a raszteres adatszerkezet? 

Milyen értékeket vehetnek fel a raszter cellák? 

Ismertessen raszter tömörítési eljárásokat! 



 Raszteres adatszerkezet  

 25  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Mikor alkalmazunk veszteségmentes tömörítést? 

Mikor választhatunk veszteséges tömörítést? 

Mi a raszter piramis lényege, és mire használjuk? 

Hasonlítsa össze a raszteres és a vektoros adatszerkezetet! 

Irodalomjegyzék 

Márkus Béla:  NCGIA Core Curriculum – Bevezetés a térinformatikába,  EFE FFFK,  Székesfehérvár,  1994 

Márkus Béla - Végső Ferenc:  Térinformatika,  EFE FFFK jegyzet,  Székesfehérvár,  1995 

Detrekői Ákos – Szabó Gyula:  Térinformatika,  Nemzeti tankönyvkiadó,  Budapest,  2002 

Michael Zeiler:  Modeling Our World,  ESRI Press, 

Térinformatikai cégek webhelyei 

David J Maguire, Michael Goodchild, David Rhind:  Geographical Information systems,  Longman Scientific & 

Technician 


