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Az adatintegráció az adatgyűjtéssel kezdődik. Az adatgyűjtés döntési diagramjának definiálása után áttekintjük a 

térinformatika adatforrásait. Ezen belül foglalkozunk a térbeli és a leíró adatokkal. A következő fejezet az 

adatok átalakításával foglalkozik. Ennek formái: fájl konverzió, raszter – vektor átalakítás, transzformációk és 

vetületi átszámítás. Az adat átalakítás következő lépése az egyedek létrehozása, majd szükség esetén 

szerkesztése. A modul végén bemutatjuk a topológiai szabályokat és példát adunk a gyakorlati alkalmazásukra. 

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 

5. Adatintegráció  ................................................................................................................................  1 
1. 5.1 Bevezetés  ........................................................................................................................  1 
2. 5.2 Adatgyűjtés  .....................................................................................................................  1 

2.1. 5.2.1 Adatforrások  ....................................................................................................  2 
2.2. 5.2.2 A hagyományos – analóg - térképek fő típusai  ................................................  3 
2.3. 5.2.3 Digitális térképek  .............................................................................................  4 
2.4. 5.2.4 Leíró adatok  .....................................................................................................  5 
2.5. 5.2.5 A leíró adatok formái  .......................................................................................  6 

3. 5.3 Adat átalakítás  .................................................................................................................  7 
3.1. 5.3.1 Konverzió   .......................................................................................................  7 
3.2. 5.3.2 A raszter – vektor konverzió  ..........................................................................  10 

3.2.1. 5.3.2.1 Automatikus vektorizálás  ...............................................................  12 
3.2.2. 5.3.2.2 Interaktív (félautomatikus) vektorizálás  .........................................  13 
3.2.3. 5.3.2.3 A vektorizáló módszerek költségei  ................................................  15 

3.3. 5.3.3 Vetületi átszámítás  .........................................................................................  16 
3.4. 5.3.4 Transzformációk  ............................................................................................  17 
3.5. 5.3.5 A transzformációk megbízhatósága  ...............................................................  18 

4. 5.4 Az egyedek létrehozása és szerkesztése  ........................................................................  19 
4.1. 5.4.1 Új egyedek létrehozása  ..................................................................................  19 
4.2. 5.4.2 Meglévő egyedek szerkesztése  ......................................................................  23 

5. 5.5 A topológia szabályai, ellenőrzése, szerkesztése   .........................................................  28 
5.1. 5.5.1 A topológia szabályai  ....................................................................................  28 

5.1.1. 5.5.1.1 Poligonok topológiai szabályai  ......................................................  29 
5.1.2. 5.5.1.2 Vonalak topológiai szabályai  .........................................................  30 
5.1.3. 5.5.1.3 Pontok topológiai szabályai  ...........................................................  32 

5.2. 5.5.2 A topológiai hibák javítása  ............................................................................  33 
6. 5.6 Összefoglalás  ................................................................................................................  34 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. fejezet - Adatintegráció 

1. 5.1 Bevezetés 

A második fejezetben láttuk, hogyan hozhatjuk létre a térinformatikai modellünket. A harmadik és negyedik 

fejezetben megismertük az adataink számítógépes ábrázolási lehetőségeit, a vektoros, a raszteres és a TIN 

adatszerkezetet. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk, honnan szerezhetünk helyzeti és leíró adatokat az 

adatbázisunk számára, milyen műveleteket kell rajtuk végrehajtanunk, hogy egy egységes vonatkozási 

rendszerbe és a GIS adatbázisba bekerüljenek. Már itt hangsúlyozni kell az egységes vonatkozási rendszer 

fontosságát, ami nélkül érvényes térinformatikai elemzéseket nem végezhetünk. 

2. 5.2 Adatgyűjtés 

Az adatgyűjtés megkezdése előtt fel kell mérnünk, hogy milyen adatok állnak már rendelkezésünkre, melyek 

szerezhetők be kész formában és melyeket kell magunknak gyűjtenünk. Ebben a döntésben lehet segítségünkre 

az alábbi döntési diagram. 
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1. ábra Az adatgyűjtés döntési diagramja 

2.1. 5.2.1 Adatforrások 

Ahogyan a fenti ábrából is kiderül, alapvetően készen kapható és általunk előállított adatokra támaszkodhatunk. 

Nézzük meg, milyen módszerekkel juthatunk a térinformatikában felhasználható helyzeti és leíró adatokhoz. 

Mielőtt folytatnánk, szögezzük le, hogy adataink elsődleges vagy másodlagos adatgyűjtésből származhatnak. Az 

adatokat vagy közvetlenül szerezzük (ezt elsődleges adatgyűjtésnek is hívják), vagy valamilyen, már gyűjtött 

adat felhasználásáról, további feldolgozásáról, átalakításáról van szó (másodlagos adatgyűjtés) [Detrekői 95]. 

A közvetlen adatgyűjtésnek, bemérésnek a legrégibb módszere a terepi adatgyűjtés, a földi felmérés. Termékei 

az analóg, manuálisan készült térképek, koordináta-állományok. Napjainkban a digitális felmérés gyakorlatilag 

kiszorította az analóg térképeket, így a most készülő térképek szinte kivétel nélkül digitális térképek. 

 
2. ábra Földi felmérés digitális feldolgozása (http://www.digikom.hu) 

A geodéziában is jól alkalmazható, eredetileg katonai célú navigációs módszer, a GPS (a műholdakra alapozott 

globális helymeghatározó rendszer), szintén ide tartozik. 

 
3. ábra GPS vevő (http://www.otk.hu) 

Egyre inkább teret nyernek a térinformatikai adatbázisok helyszíni létrehozására, szerkesztésére szolgáló mobil 

GIS eszközök. 
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4. ábra Mobil GIS készülék (http://www.esrihu.hu) 

A fotogrammetriai és távérzékelési módszerek termékei a feldolgozott fényképek, ortofotók, származtatott 

domborzatmodellek. További feldolgozás eredményei az osztályozott képek, illetve digitális térképek. 

 
5. ábra Ortofotó és DDM kombinációja (http://www.geo.u-szeged.hu) 

Az emberiség a digitális korszak megjelenéséig papírra rajzolta térképeit (analóg térképek). Hatalmas adat – és 

tudásvagyon gyűlt össze ilyen formában. A térinformatikai adatbázisok talán legfontosabb forrása 

(volumenében biztosan) az analóg térkép. Az analóg térképek digitális átalakítás (szkennelés), majd vektorizálás 

útján kerülnek be a térinformatikai adatbázisba. A vektorizálásról egy későbbi fejezetben fogunk részletesen 

szólni. 

2.2. 5.2.2 A hagyományos – analóg - térképek fő típusai 

Felmérési térképek: a cél a terep részletes és a valósághoz hű ábrázolása elsősorban a tulajdoni viszonyok 

miatt, de műszaki célokra is használatos. 

Tematikus térképek: a cél valamilyen természeti, gazdasági vagy társadalmi jelenség területi 

elhelyezkedésének, megoszlásának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek ábrázolása, 

Földrajzi térképek: vagy mindkét csoportra jellemző vagy teljesen egyedi ábrázolásmóddal bíró térképek (pl. 

térképművek, atlaszok, domborművű térképek, falitérképek, turistatérképek, autótérképek, földgömbök, stb.). 

Nézzük meg, hogy e csoportosításból a felmérési térképek és a tematikus térképek hogyan bonthatók további 

típusokra. 
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A felmérési térképekhez elsősorban azok a térképek tartoznak, melyeket részletes, műszerekkel történő 

geodéziai felmérés alapján készítettek, általában nagy méretarányban. Ezeket a térképeket alaptérképeknek 

hívjuk, és három térképtípus tartozik ide: 

1. Földmérési alaptérkép 

Célja a földtulajdon nyilvántartása, a pontos birtok- és telekhatárok megjelölésével. Általában nagy 

méretarányúak (1:1000, 1:2000 és 1:4000). 

2. Topográfiai alaptérkép 

Itt az alaptérkép méretaránya általában 1:10 000. Az alaptérképből további térképeket vezetnek le egészen 

1:200000 méretarányig. Magyarországról az új Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) keretében három 

méretarányban írja elő a miniszteri rendelet topográfiai térképek készítését, mégpedig 1:10000, 1:25000, 

1:100000. A topográfiai alaptérképek a földmérési alaptérképeknél kisebb méretarányú térképek, de ennek 

ellenére a terep legpontosabb, legrészletesebb ábrázolását nyújtják. Elsősorban katonai célokra készültek, de 

léteznek polgári célú (tervezési, közigazgatási, turisztikai stb. célokra felhasználható) térképsorozatok is. A 

topográfiai térképek a síkrajz mellett a magassági viszonyokat is ábrázolják. Amíg az alaptérkép alak- és 

mérethelyes, addig a topográfiai térkép sok alakzatának ábrázolásához egyezményes jeleket használ. Mindkét 

térkép jellemzője, hogy geodéziai, szögtartó, kis hossztorzulású tényezőjű vetületeket alkalmaz. 

3. Földrajzi alaptérkép 

Az EOTR létrehozása során a topográfiai térképek mellett új alaptérkép-rendszert is készítettek. Ezek 

méretaránya kisebb, de még igen részletes ábrázolást tesznek lehetővé. Az ilyen típusú térképek - szemben a 

katonai topográfiai térképekkel - kereskedelmi forgalomban kaphatók. Az alaptérképekből átszerkesztéssel 

kisebb méretarányú levezetett térképeket is készítenek. Ebbe a csoportba tartoznak a földrajzi térképek is, 

melyek nagy kiterjedésű területeket (országok, kontinensek és az egész Föld) ábrázolnak kis méretarányban. A 

földfelszín nagyobb részét: megyét, országot ábrázoló térkép a földrajzi térkép. Itt földrajzi vetületeket 

használnak szemben a topográfiai térképekkel, ezért méretarányuk sem a térképi (vetületi) és a valódi hosszak 

hányadosa. (Tágabb értelemben a földrajzi térkép fogalmán igen sokféle, a földtudományokkal kapcsolatos 

tematikus térképet is értenek.) 

Tematikus térkép végtelen sok változatban készíthető. Az ilyen térképek az ipar, mezőgazdaság, közlekedés 

stb. területén az adatgyűjtés időszakára jellemző attribútum adatokat grafikonok, egyezményes jelek formájában 

ábrázolják. Ezek közül csak néhány típust emelünk ki: 

• litológiai (felszíni övezeteket ábrázoló) térképek 

• rétegtani (sztratigráfiai) térképek 

• tektonikai térképek 

• geofizikai térképek 

• geomorfológiai (a Föld felszínén található formákat és formacsoportokat ábrázoló) térképek 

• éghajlati térképek 

• talajtérképek 

• gazdaságföldrajzi térképek 

• környezetminősítő térképek 

2.3. 5.2.3 Digitális térképek 

A digitális térképek létrehozása viszonylag egyszerű térképező rendszerekkel is megvalósítható, ugyanakkor 

már megfelelően strukturált eredményt szolgáltat. Más rendszerbe (pl. topológiai, tesszelációs, objektum-

orientált) alakításuk a szoftverek konvertáló, szerkesztő moduljainak feladata. A magyar digitális alaptérkép 

szabvány (DAT) is ezt az elvet követi. 
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A legfontosabb előnyök az analóg térképekhez képest (a teljesség igénye nélkül): 

• a térképi adatbázis komplexitásának nincsen ábrázolási akadálya, 

• a térbeli adatbázis és annak megjelenítése külön válik, a képernyőn illetve nyomtatón kirajzolt kép a térkép 

egy nézete, amelynek tartalmát igényeink határozzák meg, 

• a digitális térképnek a hagyományos értelemben nincsen méretaránya (mégsem tekinthetjük méretarány-

függetlennek, hiszen léteznek olyan nagyítási határok, amelyek túllépésének nincsen értelme), 

• a változások vezetése könnyebben elvégezhető és azonnali szerkesztéssel megoldható, 

• a térképi objektumokhoz leíró adatokat kapcsolhatunk, 

• más digitális adatállományokhoz közvetve vagy közvetlenül felhasználható, 

• a térképszerkesztési és számítási műveletek nagymértékben automatizálhatók és komplex térképezési, 

szerkesztési feladatok algoritmizálhatók.5 

A digitális térképek előállítása alapvetően három csoportba sorolható: 

• Földi felmérésből nyert adatok alapján. A digitális térképkészítés technológiája analóg társáét követi. A 

pontok felrakásának a mérőállomásban tárolt és geodéziai számító programokkal feldolgozott pontok 

beolvasása felel meg. A vonalzókkal, felrakókkal végzett szerkesztést itt a rajzszerkesztő megfelelő funkciói 

helyettesítik. A digitális térképek az analóg térképekhez hasonlóan, általában csak a síkrajzot ábrázolják, a 

magassági információkat, ha sor kerül rá, a pontok helyzeti adatai között tárolják. Az attribútum adatok és a 

térképi elemek összekapcsolása már rendszerfüggő feladat. 

• Fotogrammetriai kiértékelésből nyert adatok alapján. A térképek fotogrammetriai előállítása történhet 

egy kép, egy ortofotó alapján síkrajzi kiértékeléssel vagy a sztereómodell vonalas kiértékelése alapján. Amíg 

az ortofotó kiértékelésekor a létrejövő adathalmaz egy kétdimenziós vektorállomány, addig a sztereó-

kiértékeléskor térbeli vektorokat mérünk és regisztrálunk, melyeket át kell számítani a térképezés vetületébe. 

A vonalas kiértékelést támogató szoftverek két nagy csoportra oszthatók: 

• Fotogrammetriai, távérzékelési, földmérési térképezést támogató célszoftverek (pl. ITR, ERDAS, DMS) 

• Általános célú térképező rendszerek, melyekhez kiegészítő alkalmazásokat fejlesztettek ki az adott 

térképezési folyamat támogatásához (pl. Microstation, AutoCad). 

• Meglévő térképek digitalizálása alapján. Ezt az eljárást – a vektorizálást – egy későbbi fejezetben 

tárgyaljuk. 

2.4. 5.2.4 Leíró adatok 

Az leíró (attribútum) adatokat négy nagy csoportra oszthatjuk: a természeti adatokra, műszaki létesítményekkel 

kapcsolatos adatokra, gazdasági adatokra, társadalmi adatokra. 6 

A fenti csoportoktól függetlenül az adatok lehetnek leíró jellegűek (pld. a földrajzi nevek), abszolút számértékek 

(pld. a csapadék mm-ben), relatív számértékek (pld. a munkanélküliség rátája), intervallum értékek (pld. 

jövedelem sávok). Az abszolút számértékeket tovább bonthatjuk a szerint, hogy a skála induló értéke zérus-e 

vagy valamilyen más szám. 

Más jellegű csoportosításra ad lehetőséget, annak a vizsgálata, hogy az adatok valódi, interpolált, agglomerált 

vagy képzetes georeferenciával kerültek-e meghatározásra. 

• Valódi georeferencia esetén mind a leíró adatot, mind a meghatározás helyét valamilyen helymeghatározási 

módszerrel meghatároztuk. 

                                                           
5Engler Péter - Végső Ferenc: Digitális adatgyűjtés, DLG jegyzet, 1998. 
6Engler Péter - Végső Ferenc: Digitális adatgyűjtés, DLG jegyzet, 1998. 
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• Az interpolált georeferenciára jó példa a címillesztés, a GIS szoftverek jól ismert művelete, mely az 

útkereszteződések koordinátái alapján interpolálja a házszámmal megadott épület elhelyezkedését. 

• Agglomerált georeferenciával rendelkeznek az országos, megyei vagy városi gazdasági vagy népességi 

adatok. Ezek az adatok tehát egy területegységre összegzik az elemi adatokat. 

• Képzetes georeferenciáról akkor beszélünk, ha a kérdéses leíró adat egyáltalán nem vagy csak részben 

kötődik a megadott földrajzi helyhez. Példaként említhetjük azokat a termelési statisztikákat, melyek nem a 

termelés, hanem a cég bejegyzési helyét adják meg georeferenciaként.7 

El szoktunk feledkezni az adatgyűjtés időpontjának feljegyzéséről. Sok adat esetében azonban ez fontos, így 

akkor is rögzítsük, ha nem tervezzük a felhasználását a geoadatbázisban. Ne feledjük el, hogy a térinformatikai 

adatbázisból levezetett információ csak arra az időpontra igaz, amikor az adat megszületett. 

2.5. 5.2.5 A leíró adatok formái 

A leíró adatok előfordulhatnak papíron, vagy digitális formában. A papír alapúakat digitalizálni kell. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy a papíron olvasható adatokat egy szoftver segítségével begépeljük egy szöveg 

állományba (lista fájl), táblázatkezelőbe vagy adatbázis kezelőbe. Az így digitalizált leíró adatok már 

közvetlenül vagy közvetve bekerülhetnek a térinformatikai adatbázisba. A hibák csökkentése érdekében az 

adatrögzítők előre kialakított párbeszéd ablakba gépelik be az adatokat. Így elkerülhetők a típushibák (szám 

helyett szöveg) és a terjedelem hibák (néhány nullával több, vagy negatív EOV koordináta). 

Felsoroljuk a leíró adatok leggyakoribb digitális megjelenési formáit: 

• Szöveg állomány. A „mezőket” (oszlopokat) tizedes pont, vessző, tabulátor jel választja el, a „rekordokat” 

soremelés. 

• dBase állomány. Ezt a legtöbb térinformatikai rendszer tudja olvasni. A dBase nem támogatja raszter 

adattípust, a BLOB adattípust és a topológiát leíró adattípust. 

• Microsoft Access. Az OLE DB típusú adatbázis kapcsolaton keresztül elérhető. Ez azt jelenti, hogy nincs 

szükség az adatbázis beolvasására, hanem hozzákapcsolódva az SQL protokoll szerint leválogathatunk 

adatokat és felhasználhatjuk saját céljainkra. 

• Microsoft Excel. Ugyanaz vonatkozik rá, mint a Microsoft Access-re. 

• Egyéb, OLE DB-n keresztül elérhető adatbázisok (Oracle, Ingres stb.). 

• Geoadatbázis leíró táblája. A térinformatikai szoftver saját formátuma, natív felhasználás. 

Meg kell említeni egy esetet, amikor az attribútumokból térbeli egyedek születnek. Az adatgyűjtés során 

gyakori, hogy pontszerű egyedek koordinátáit lista formájában kapjuk: 

 8 

Egy speciális szoftver funkció felismeri, hogy a második és a harmadik oszlop koordináta (mindegy mi a neve), 

és a helyzeti adatokat felrakja egy rétegbe: 

                                                           
7http://www.agt.bme.hu 
8http://webhelp.esri.com 
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6. ábra Térképezés lista alapján (http://webhelp.esri.com) 

3. 5.3 Adat átalakítás 

Az adatintegráció következő lépése az adat átalakítás. A fejezet elején található döntési diagramból sejthető, 

hogy a meglévő vagy beszerzett adataink ritkán használhatók fel közvetlenül, átalakítás nélkül céljainkra. 

Szükség lehet földrajzi adataink konvertálására, vektorizálására, transzformálására és vetületi átszámításokra. 

3.1. 5.3.1 Konverzió 

Konvertálásról ebben az értelemben akkor beszélünk, ha a meglévő adataink digitálisak ugyan, de az általunk 

használt szoftver nem tudja értelmezni. A mai digitális világban talán a szövegszerkesztők állományai a 

leginkább kompatibilisek egymással. Ahogy nő a valóság megközelítésének foka, úgy csökken a hordozhatóság. 

A térinformatikai rendszereknél a modellezés szintjén is eltérések lehetnek. Már a rajzprogramok (CAD) sem 

könnyen cserélnek egymással adatokat, a térinformatikai szoftvereknél még bonyolultabb a helyzet. A 

konvertálás mechanizmusa első ránézésre egyszerű: az egyik formátum adattípusait (geometria és esetleg 

attribútum) megfeleltetjük a másik formátum adattípusaival és végrehajtjuk az átalakítást. A megfeleltetés 

módja lehet egy mindenki által elfogadott köztes formátum. A CAD programok világában ilyen a DXF 

(Drawing eXchange Format = rajz adatcsere) formátum. Ilyenkor a konverzió menete a következő CAD1 -> 

DXF -> CAD2. A teljes körű, sikeres konvertálás ritka. A konvertálás során geometriai és attribútum 

adatvesztés szokott fellépni. Itt attribútum alatt a konvertálandó egyed minőségi jellemzőit értjük (szín, 

rétegnév, vonalvastagság, blokkba ágyazódás stb.). A geometriai adatok kevésbé sérülnek Az egyenes, a kör, a 

szín stb. minden rajzprogramban ugyanaz. Az előfordul, hogy más a neve vagy a szerepe az adatbázisban. A 

logikai adatok már sérülékenyebbek, előfordul, hogy nem is sikerül maradéktalanul megőrizni. Ilyen adat a 

rétegkiosztás (ezt a legtöbbször a felhasználó maga alakíthatja ki), topológiai információ stb. A veszteségeket a 

konverzió paraméterezésével mérsékelhetjük. A paraméterezés során megfeleltetjük egymásnak a két formátum 

komponenseit. Gyakran kell intézkednünk arról is, mi legyen azokkal az elemekkel, amelyeknek a másik 

rendszerben nincs megfelelőjük. Szemléltetés céljából egy táblázatban bemutatjuk két elterjedt CAD program 

fogalmi rendszerét: 
 

CAD 

egyedosztály 

AutoCad 

egyed 

Microstaio

n 

egyed 

Felirat Multiline text 

Text 

Text 

Pont External 

Reference 

Insert Point 

Cell header 
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Vonal 3D face 

3D polyline 

Arc 

Circle 

Ellipse Line 

LWPolyline 

MLine 

Polyline 

Solid 

Trace 

Arc 

Complex 

chain 

Cell header 

Complex 

shape 

Curve 

Line 

Line string 

Multiline 

Shape 

Surface 

Poligon 3D face 

3D polyline 

(closed) 

Circle 

Ellipse 

Insert 

LWPolyline 

(closed) MLine 

(closed) 

Polyline 

(closed) Solid 

Cell header 

Complex 

shape 

Ellipse 

Shape 

Solid 

Összetett 

egyedek 
3D face 

3D polyline 

(closed) 

Insert 

LWPolyline 

(closed) 

MLine (closed) 

Polyline 

(closed) Solid 

Cell header 

Complex 

shape 

Shape 

Solid 

Ahol nincs az egyedtípusnak párja a táblázatban, azt jelenti, hogy annak nincs is megfelelője a másik 

adatbázisban. 

Formátumuk nem csak a szoftver állományoknak vannak, hanem a készen kapható digitális térbeli adatoknak is. 

Ha ilyet vásárolunk, szintén tisztában kell lennünk az adatkészlet belső fogalmi rendszerével (Magyarországon 

ilyen a DAT adatformátum). Minden térinformatikai szoftver megadja a támogatott formátumok listáját. Az 

alábbi táblázat az ESRI ArcGis szoftver által támogatott formátumokat sorolja fel példa gyanánt. 
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Az ArcGIS (ArcView, ArcEditor, and ArcInfo) által támogatott 

formátumok 

ArcGIS Server geocode services 

ArcGIS Server globe services 

ArcGIS Server image services ArcGIS Server map services 

ArcInfo coverages 

ArcIMS feature services 

ArcIMS map services 

DGN (5.x to 8) 

DWG (Release 12 to AutoCAD 2006) 

DXF (Release 12 to AutoCAD 2006) 

Geodatabases (personal geodatabase, file geodatabase, and ArcSDE 

geodatabase) 

OLE DB tables 

OGC WCS services (OGC = Open Geospatial Consorcium) 

OGC WMS services 

PC ARC/INFO coverages 

Raszterek 

• ADRG Image (.IMG) 

• ADRG Overview (.OVR) 

• ADRG Legend (.LGG) 

• ArcSDE raster 

• BSB charts 

• Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG) 

• Controlled Image Base (CIB) 

• Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST) 

• DTED Level 0, 1, and 2 (.DT*) 

• ER Mapper (.ERS) 

• ER Mapper Enhanced Compressed Wavelet (.ECW) 

• ERDAS 7.5 GIS (.GIS) 
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• ERDAS 7.5 Lan (.LAN) 

• ERDAS IMAGINE (.IMG) 

• ERDAS Raw (.RAW) 

• ESRI Band Interleaved by Line (.BIL) 

• ESRI Band Interleaved by Pixel (.BIP) 

• ESRI Band Sequential (.BSQ) 

• ESRI Grid 

• ESRI Grid Stack (<directory>) 

• ESRI Grid Stack file (.STK) 

• ESRI Raster Catalogs (Image Catalogs) 

• Graphic Interchange Format (.GIF) 

• Hierarchical Data Format (HDF) 4 

• Idrisi Raster Format (RST) 

• Intergraph raster file (.CIT or .COT) 

• JPEG File Interchange Format, JIFF (.JPG) and JPEG 2000 (.JP2) 

• LizardTech MrSID and MrSID Gen 3 (.SID) 

• National Image Transfer Format, NITF 2.0 and 2.1 (.NTF) 

• PC Raster (.MAP) 

• PCI Geomatica (.PIX) 

• Portable Network Graphics (.PNG) 

• Raster Product Format (RPF) 

• Tagged Image File Format, TIFF (.TIF) 

• USGS DEM (.DEM) 

• Windows bitmap (.BMP) 

• XPixMap (.XPM) 

Shapefiles (.SHP) 

Text files (.TXT) 

TIN 

VPF (Vector Product Format) 

3.2. 5.3.2 A raszter – vektor konverzió 

Mielőtt a részletekre rátérnénk, foglaljuk össze a raszter és a vektor világának lehetséges kombinációit. 
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A raszter-vektor átalakítások lehetséges eseteit a következő táblázat mutatja: 
 

Hová → 

Honnan ↓ 

Vektor Raszter 

Vektor Adatátvitel Megjelenítés 

Raszter Vektorizálás Képfeldolgozás 

A megfelelő műveleteket az őket leggyakrabban használó eljárások neveivel azonosítottuk. 

A vektor-vektor átalakítást legtöbbször adatátvitel során, a különböző adattárolási formátumokat használó 

rendszerek között használjuk (ezt tárgyaltuk az előző fejezetben). 

A raszter-raszter átalakítás igénye esetén képfeldolgozó programot használhatunk, de a legtöbb térképező, 

kiértékelő programnak is része a különböző raszter formátumok egymásba alakítása. 

A vektor-raszter átalakítás gyakorlatilag a vonalas elemek és a közöttük lévő területeknek a területektől függő 

színű pixelekre bontását jelenti. Ez könnyen programozható, sokkal nehezebb kérdés a fordított művelet, a 

raszter-vektor átalakítás. 

Az adat átalakítás gyakran jelentkező formája a raszter - vektor konverzió. Említettük, hogy tömegesen fordul 

elő papírtérképek, ortofotók vektorizálása. 

 
7. ábra A raszter - vektor átalakítás lényege (http://webhelp.esri.com) 

A térinformatikával ismerkedők egyik kedvenc területe a raszter-vektor átalakítás, általa a hagyományos 

feldolgozásokhoz képest valóban soha nem látott lehetőségek tárulnak fel. Elég a meglévő térképet a szkennelés 

segítségével raszteres formátumba alakítani, majd jöhet a raszter-vektor átalakítás, és már készen is van a 

vektoros digitális térképünk. Illetve csak lenne, mert az eredmény általában lehangoló, a teljes körű automatikus 

felismerést ígérő rendszerek termékeire még hosszadalmas javítgatás, átalakítás vár, amíg az elvárt eredményt 

megközelítjük. 

Persze a vektorizálás helyzete nem olyan elkeserítő, csak először azt kell tisztáznunk, egyáltalán mit is 

szeretnénk. A modellezés folyamatánál láttuk, hosszú az út a valós világtól rendszerünk adatáig. A vektor alapú 

modellezés mélyebb, több emberi intelligenciát igénylő művelet, mint a modellezést kevésbé explicit módon 

megvalósító raszteres adatmodell. Ahol vektoros termékek készülnek, az ember szerepe mindig jelentős, akár a 

terepfelmérés bemérendő pontjainak kiválasztására, akár a térképezés generalizálására gondolunk. A fenti csak 

két eset, de egyértelmű, a raszter alapú felmérés nagyobb hatékonyságáért, gazdaságosságáért a gyűjtött adatok 

kisebb modellezési mélységével fizetünk. Az árat a vektorizálás során kell lerónunk, amikor a modellezésbe 

fektetendő elmaradt munkát és a hiányzó kiegészítő információkat pótolnunk kell. 

A vektorizálás elvi hátterét megismerve, nézzük a szóba jöhető lehetőségeket! A feladat a hiányzó emberi 

intelligencia biztosítása. Célszerűen ezt magával az emberi intelligenciával pótolhatjuk. Ez a kézi digitalizálás, a 

raszteres állomány kézi vektorizálása. Ha az eredeti térképi állományt digitalizáljuk, digitalizáló eszközöket, pl. 

táblát használunk. Ha a térképet szoftveres úton digitalizáljuk, angol nevével, “heads up”, magyarul elterjedt 

kifejezésével képernyő-digitalizálásról beszélünk. 

Minél több mesterséges intelligenciát (a szó átvitt és gyakorlati értelmében is) viszünk az átalakításba, később 

annál kevesebb a dolgunk. A vektorizáló programok ezért nagyon részletes paraméterezést és jó beállítást, 

“finomhangolást” igényelnek. Az automatizmus növelésével nő a gépi félreértelmezés lehetősége is, amelynek 
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kijavítása az emberi munkát növeli. A módszer adat- és rendszerfüggő optimumának megkeresése nagy 

tapasztalatot és a rendszernek és adatainak alapos ismeretét igényli. 

A két véglet között további számtalan megvalósítás létezik, ezek főbb jellemzőivel a digitalizálásnál 

foglalkozunk. A szkennelés könnyű hozzáférhetősége napjainkban a nagy tömegű munkáknál kiszorítani látszik 

a táblás digitalizálást. Míg egy digitalizáló táblán egy időben csak egy operátor dolgozhat, addig a szkennelt 

adatbázis elosztható és elvileg csak a hardver – szoftver korlátok szabják meg az operátorok számát. 

A leíró adatokat is gyűjthetjük „vektorizálás” útján. A bevitt adatokat tárolhatjuk kép formájában is (amely a 

helytárolást tekintve nagyon gazdaságtalan megoldás), de fel is dolgozhatjuk a szöveget. A szövegértésre, 

felismerésre használt célprogramokra ugyanaz igaz, mint a vektorizálásra, ezt a technológiát optikai karakter 

felismerésnek hívják (OCR, ICR11). A jó paraméterezés, a rendszer tanulási képességei az emberi beavatkozás 

mértékét elfogadhatóra csökkentik. 

 
8. ábra Az optikai karakter felismerés sémája (http://www.dataentryindia.com) 

A szkennelésről és a manuális digitalizálásról itt nem írunk részletesen, mert más tantárgyakban ez részletes 

tárgyalásra kerül. A továbbiakban két másik módszert ismerünk meg, az automatikus vektorizálást és a hibrid 

vektor-raszter szerkesztő rendszereket. 

3.2.1. 5.3.2.1 Automatikus vektorizálás 

Az automatikus vektorizálás, azaz raszter-vektor konverzió lényege a különböző színű területek közötti 

határpixelek számbavétele, majd belőlük vonalak meghatározása. A számbavétel kiterjedhet a teljes képre, 

annak egy sávjára vagy csak egy sorára. 

Az automatikus vektorizálásnak két típusa van: 

• A középvonal vektorizálása. Az összekapcsolódó raszter elemek középvonalába helyezi a vektort. Ezt 

lehetőséget szoktuk választani a kataszteri térképek, szintvonalak vektorizálására (ahol fontos a helyzeti 

pontosság megőrzése). 

 
9. ábra Eredeti szintvonalas raszter (http://webhelp.esri.com) 

                                                           
11OCR = Optical Character Recognition, ICR = Intelligent Character Recognition 
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10. ábra A középvonalak vektorizálása (http://webhelp.esri.com) 

• A határvonal vektorizálása. Az összekapcsolódó raszter elemek szélére helyezi a vektort. Ezt lehetőséget 

szoktuk választani a földhasználat, vegetáció stb. vektorizálására (ahol fontos a határvonal megőrzése). 

A módszer első lépésben szakaszdarabkák nagy tömegét adja, ezek összerakása hosszabb egyenes szakaszokká 

nehéz feladat. A programok gyakran tévútra kerülnek több vonal vagy vonalon elhelyezkedő megírások esetén. 

Sokat segíthet a megfelelő paraméterezés (milyen eltérések engedhetők meg a vonalaknál, mekkora a 

szövegelemek magassága, stb.) illetve a többlépcsős felismerés. A főbb jellemzők felismerése után kiszűrhetjük 

a feliratokat, a vonalfelismerés ezután könnyebb. 

Ha felmérési térképeket használunk, a helyzet egyszerűsödik. A fekete-fehér, csak egyenes szakaszokat és kevés 

térképi jelet, szimbólumot használó térképek szkennelése jobb eredményt szolgáltat. 

Másik fontos alkalmazásuk a DDM-ek előállítása. A topográfiai térképek többszínűek, a szintvonalak jól 

elválnak a többi térképi tartalomtól. Az így elkülönített, szkennelt képek szintvonalait gyakran megszakítják a 

feliratok, metsző vonalak üres helyei. Ezeket vagy itt pótoljuk, vagy majd a vektorizálás során kell 

gondoskodnunk róluk. A következő lépés a szintvonalak egy pixelre történő vékonyítása. 

A felismerés ezután automatikus, a szintvonalakat vagy egyenes szakaszokkal, vagy interpolált görbékkel (pl. 

B-spline) közelítik. Gyakori megoldás az is, hogy a vonalkövetés emberi felügyelet mellett történik. Ekkor a 

szakaszok hossza, a törések, rések kezelése megbízhatóbban történik, igaz ekkor helyesebb fél-automatikus 

felismerésről beszélni. A szintvonalak értékeit megadva, a program a szintvonalak pontjainak megfelelő 

sűrűségű mintavételezésével állítja elő a magassági koordinátajegyzéket. 

Nem hallgathatunk az automatikus vektorizálás nagy hátrányáról: nem tud strukturáltan vektorizálni, azaz 

munka közben különböző rétegekbe rendezni az egyedeket, színt, vonaltípust rendelni hozzájuk stb. 

3.2.2. 5.3.2.2 Interaktív (félautomatikus) vektorizálás 

Az interaktív vektorizáslás elsősorban papíralapú dokumentumok felújítására szolgál. Az automatizáltság 

szempontjából a képernyő-digitalizálás és az automatikus vektorizálás között helyezkednek el. 

Az interaktív vektorizálás során az operátornak módja van alkalmazkodni a raszter anyag sajátosságaihoz. A 

vektorizálás során három fő funkciót használhatunk: a raszterhez való kapcsolódás megadása, a raszter követés 

és az alakfelismerés. 

A raszterhez való kapcsolódás megadása (snapping) 

Megadhatjuk, hogy különböző szituációkban a raszter cella mely pontjához kapcsolódjon a vektor. 
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 15 

Raszter követés 

Lehetővé teszi a raszter követésének teljes kontrollját. Megszabhatjuk, merre folytatódjon a vektor és így teljes 

értékű vektor elemeket hozhatunk létre. 

 
11. ábra Raszter követés (http://webhelp.esri.com) 

Alakfelismerés 

Lehetőségünk van a viszonylag szabályos alakzatok (pl. épületek) gyors digitalizálására. Csak bele kell 

kattintanunk az alakzat raszteres megfelelőjébe, és a program megpróbálja létrehozni a vektoros változatát. 

Beállíthatunk kényszerfeltételeket is, pl. a kész vektoros poligon belső szögei derékszögek legyenek. Ezt a 

lehetőséget azonban kritikával kell fogadni, mert sok épület (főleg a régiek) eredetileg sem derékszögűek. 

                                                           
15http://webhelp.esri.com 
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12. ábra Alakfelismerés (http://webhelp.esri.com) 

A szerkesztő raszteres műveletei elsősorban a szkennelt kép tisztítását, míg vektoros műveletei új elemek 

bevitelét szolgálják. A képfeldolgozó rendszerek törlési, kifestési eljárásai mellett a “rubber-sheeting” 

segítségével javíthatók a kép geometriai torzulásai. A raszter elemeket ugyanúgy másolhatjuk, forgathatjuk, 

átméretezhetjük, mint a vektoros elemeket. Az automatikus karakter- és szövegfelismerés a feliratozás 

karbantartását segíti. Szimbólumok elhelyezésével és adatbáziselemekhez való kapcsolásával további térbeli 

adatokat fűzhetünk a rajzhoz. 

3.2.3. 5.3.2.3 A vektorizáló módszerek költségei 

A vektorizálás jól használható olyan térinformatikai rendszereknél, ahol a térbeli adatszükséglet elsősorban a 

térképi háttérként jelentkezik. Meglévő térképek szkennelésével és adataink hozzászerkesztésével olcsón tudunk 

előállítani jó digitális anyagokat. Az alábbi ábra a különböző módszerek költségeinek arányát mutatja egy rajz 

(szelvény) esetén az Intergraph cég vizsgálatai szerint. 

 
13. ábra A vektorizálás és az utólagos szerkesztés költségeinek aránya (Manual – kézi, CAD redraw - CAD 

újrarajzolás, CAD digitize - CAD digitalizálás, Scan/vectorize - szkennelés/vektorizálás, CAD scan/Hybrid - 

CAD szkennelés/hibrid vektorizálás, Revision - utómunka, Capture – szerkesztés, Drawing revision methods – a 

rajz szerkesztés módszerei, Cost analysis - költségelemzés) 

Az analóg rajzok, így térképek digitálissá alakításának költségvizsgálatánál tekintsük alapnak a kézi rajzolás 

költségeit. A költségbecslés bizonytalan és soktényezős eljárás, itt az Intergraph ilyen irányú vizsgálatainak 

tapasztalatait elemezzük. Eszerint a számítógépes (vektoros) újrarajzolás közel kétszer annyiba kerül, mint az 

eredeti kézi. A képernyő-digitalizálás másfélszeres költséget jelent, az automatikus vektorizálás közel akkorát, 

mint a kézi rajzolás. Végezetül a hibrid rendszerbeli átalakítás megközelítőleg felét igényli az alapul választott 

manuális munkavégzésnek. A legfontosabb költségtényező a vizsgálatoknál az emberi munkaerő volt, ez tette ki 

a költségek 80%-át. Hazánkban ez az arány lehet, hogy kisebb, de a módszerek költségeinek arányai 

valószínűleg hasonlóan alakulnának. 
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3.3. 5.3.3 Vetületi átszámítás 

Az adatintegráció során a különböző forrásból származó helyzeti adatokat egységes vetületi rendszerbe vagy 

egységes koordináta rendszerbe kell átszámítani. 

 19 

A térképi adatok nagyon sokféle vetületben állnak rendelkezésre. A földrajzi vetületek a Föld egész felszínét 

ábrázolják. A földrajzi vetületek között általában vetületi egyenletek segítségével történik az átszámítás. 

 
14. ábra Átszámítás két vetület között (http://www.kartografie.nl) 

Az átszámítás menete: egyik vetület koordinátái - alapfelületi koordináták - másik vetület koordinátái. 

A vetületek között nem lehet vetületi egyenletekkel átszámítást végezni, ha nem egyezik meg az alapfelület. Ez 

a helyzet Magyarországon a régi vetületek (Sztereografikus, Henger) és az EOV között. Ilyenkor a két vetület 

közös pontjai alapján polinom segítségével történhet az átszámítás. 

 
15. ábra Átszámítás közös pontok segítségével (http://www.kartografie.nl) 

Előfordul, hogy az adatunk Földközéppontú (geocentrikus) koordináta rendszerben születik (WGS). Ilyen a GPS 

elsődleges koordinátája. Ezt át kell számítani valamilyen vetületi rendszerbe. 

                                                           
19http://www.kartografie.nl 
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16. ábra Áttérés geocentrikusról vetületi koordinátákra (http://www.kartografie.nl) 

Az adatintegráció során szükség lehet áttérni az egyik sík koordináta rendszerről a másikra. A továbbiakban 

ismertetjük a síktranszformációkat és jellegzetes térinformatikai felhasználásukat. 

3.4. 5.3.4 Transzformációk 

Hasonlósági (Helmert) transzformáció 

A hasonlósági transzformáció során eltolást és elforgatást és méretarányváltást végzünk, a szögek változatlanul 

maradnak. Ezt a transzformációt gyakran használjuk helyi koordináta rendszerben meghatározott pontok 

egységes (pl. országos) rendszerbe való átszámításakor. 

 
17. ábra Helyi és országos koordináta rendszer (http://eki.sze.hu) 

A hasonlósági transzformáció paramétereinek meghatározása minimálisan két közös pontot (négy koordinátát) 

igényel. 

Affin transzformáció 

Az affin transzformáció a hasonlósági transzformáción túl megengedi a két irányú méretarány változtatást. A 

térinformatikában gyakran használjuk beszáradt papírtérképek digitalizálásakor, mert a régi térképek papírja 

általában a koordináta rendszer két irányában eltérő méretváltozást mutat. 

 
18. ábra Papír térkép digitalizálása (http://www.jaketa.hu) 

Projektív transzformáció 

Ha centrális vetítésből származó geometriával állunk szemben, akkor a projektív transzformációval tudunk 

áttérni a centrális koordináta rendszerről a vetületi koordináta rendszerre. 
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19. ábra A centrális vetítés elve (http://knol.google.com) 

A térinformatikában például a légifényképek transzformálására használjuk a projektív transzformációt. Négy 

pont meghatároz egy centrális kapcsolatot. 

 
20. ábra Légifénykép (http://www.freshbrook.org) 

Gumilepedő transzformáció (rubbersheeting) 

A gumilepedő transzformáció – amint a neve is mutatja – a konform transzformációk után maradt torzulások 

kiküszöbölésére szolgál. Ilyen torzulások (helyi hibák) vannak a domborzatot tartalmazó légifénykép projektív 

transzformációja után, a földi felmérés hibái miatt, vagy a nagyon rossz állapotú (pl. foltszerűen elázott) régi 

térképeken. A gumilepedő transzformáció során az eredeti felszín részei mozaikszerűen mozognak. A közös 

pontok a helyükön maradnak. A közös pontok környezetében lévő elemek kevésbé, a távoliak jobban 

elmozdulnak eredeti helyükről. 

 
21. ábra A gumilepedő transzformáció hatása (http://webhelp.esri.com) 

3.5. 5.3.5 A transzformációk megbízhatósága 

A gyakorlatban sosem elégszünk meg a transzformációhoz minimálisan szükséges közös pontok számával. 

Mindig többet igyekszünk meghatározni, mert a fölös mérés alapján kiegyenlítést végezhetünk. Így lesz 

fogalmunk a transzformáció minőségéről a négyzetes középhiba alapján és elkerülhetjük a durva hibákat. A 

közös pontok számát azonban nem érdemes ésszerűtlenül növelni. A tapasztalatok szerint egy ponton túl már 

nem javítja a transzformáció hatásfokát. Hasonlóan fontos a közös pontok helyének megválasztása. Lehetőleg a 

munkaterület szélén legyenek, és ha lehet, néhány a közepe táján is. 
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Amikor megvannak a transzformációs állandók, kiszámítjuk a közös pontok transzformált koordinátáit. Ez a 

kiegyenlítés miatt nem fog egybeesni a közös pontok adott koordinátáival. 

 
22. ábra A digitalizált és a számított ponthely (http://webhelp.esri.com) 

A szoftver minden közös ponton megjeleníti a hibavektort. 

 

(http://webhelp.esri.com) 

Ez az ábrázolás a hiba nagyságán kívül a hiba irányát is ábrázolja, ami fontos információt hordoz a hibák 

véletlenszerű vagy szabályos természetével kapcsolatban. Ha szemléletesen akarjuk kifejezni magunkat, az a jó 

transzformáció, amikor a hibavektorok közel egyforma hosszúságúak és „össze – vissza” mutatnak. A közös 

pontokon mutatkozó eltérések (e1, e2, e3, e4....) alapján számíthatjuk a négyzetes középhibát: 

 

Az elfogadható hiba nagyságát szakmai szabályzatok tartalmazzák, illetve a mérnök ítéli meg az adatbázis 

céljának tükrében. A pontonkénti hibák között előfordulhatnak nyilvánvalóan durva hibák. Ezek kihagyása után 

a transzformációt meg lehet ismételni. Arra ügyelni kell, hogy a közös pontok száma ne essen az optimális alá 

(maradjon lehetőség a kiegyenlítésre). 

4. 5.4 Az egyedek létrehozása és szerkesztése 

A modul elején található döntési diagramban elértünk arra a pontra, amikor a kívánt adatot nem tudjuk készen 

beszerezni. Ilyenkor magunknak kell létrehozni az új egyedeket. Ennek a munkának három fő vonatkozása van: 

• új egyed geometriájának létrehozása (és attribútumának bevitele) 

• meglévő egyed geometriájának szerkesztése 

• a topológia ellenőrzése és javítása 

(A fejezetben az ESRI ArcMap szoftver ikonjait használjuk illusztrációként) 

4.1. 5.4.1 Új egyedek létrehozása 
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Az új egyedek létrehozásának mechanizmusa sokban hasonló a mérnöki tervező programoknál megszokotthoz, 

a terminológiában lehet eltérés. A fő lépések: 

• az egyedet befogadó réteg beállítása 

• a művelet kiválasztása 

• az egyed geometriájának létrehozása 

• az eredmény mentése 

Pont létrehozása 

 

Vonalak és poligonok létrehozása 
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Származtatott egyedek 

A származtatott egyedeket már meglévő egyedek alapján hozzuk létre valamilyen művelettel. 

• zóna (buffer) létrehozása. A buffer egyedként kerül tárolásra  

• tükrözés  

• új egyed a meglévők kombinálásával 
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23. ábra Meglévő poligonok 

 
24. ábra Az új poligon 

poligon létrehozása meglévő poligonok közös részéből (intersect) 

 
25. ábra Metszés előtt 

 
26. ábra A közös rész metszés után 

• poligonok összefűzése 

 

• párhuzamos rajzolása 
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• lekerekítés  

4.2. 5.4.2 Meglévő egyedek szerkesztése 

Ha már vannak kész adataink, felmerül a geometria megváltoztatásának szükségessége. Erre szolgálnak a 

szerkesztő műveletek. 

• mozgatás 

• mozgatás adott koordinátával  

• mozgatás adott helyre  

• forgatás 

 
27. ábra Forgatás előtt 

 
28. ábra Forgatás után 

• másolás (kivágás) és beillesztés 
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29. ábra Beillesztés előtt 

 
30. ábra Beillesztés után 

• törlés (pl. beágyazott poligon törlése)  

• vonalszakasz hozzáadása 

• vonalszakasz mozgatása 

 

• a vonal koordinátáinak szerkesztése  

• poligon alakjának módosítása 
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• poligon felosztása 

 

• vonal felosztása adott pontban vagy másik egyeddel  

• vonalak levágása  

• vonalak meghosszabbítása 
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• vonal irányának megváltoztatása 

 

• egyedek átméretezése (a horgonypont (x) marad) 

 

 

• egyed kivágása másik egyeddel (clip) 
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31. ábra Eredeti rajz 

 
32. ábra Vágó él (itt bufferrel képezve) 

 
33. ábra A kivágás (clip) eredménye 

• egyed nyújtása 

 
34. ábra Arányos nyújtás 

 
35. ábra Nem arányos nyújtás 
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Tudjuk, hogy a térinformatikai egyednek szerves része az attribútum. Azoknál a műveleteknél, amelyek nem 

csak az egyed alakját változtatják meg, hanem az egyedek számát is (másolás, kivágás stb.), intézkednünk kell 

az attribútumok módosításáról is. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megnyitjuk az attribútum táblát és módosítjuk a 

leíró adatokat. 

 
36. ábra A kiválasztást zöld sáv jelzi 

5. 5.5 A topológia szabályai, ellenőrzése, szerkesztése 

A térinformatikai adatbázis az egyedek geometriáján és a leíró adatokon kívül tárolja a topológiát is 

(kapcsolódás, szomszédság). Ezért az adatbázis geometriájának kialakítása után szükség van a topológia 

ellenőrzésére. Már a geometria létrehozása során gondoskodhatunk a topológiai szabályok betartásáról. Például 

a szerkesztés előtt bekapcsolhatjuk az objektum összekapcsolást (snapping). 

 

A kurzor körül megjelenő körbe (amelynek méretét mi szabjuk meg) eső pontok automatikusan 

összekapcsolódnak. További segítség, hogy a szoftver nem enged pontként definiált rétegben poligont vagy 

vonalat létrehozni, illetve nem enged vonalként definiált rétegbe poligont rajzolni. 

5.1. 5.5.1 A topológia szabályai 
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Ebben a fejezetben bemutatjuk a topológiai hibákat, példákat hozunk az előfordulásokra. Az ábrák a topológiai 

hibákat ábrázolják. 

5.1.1. 5.5.1.1 Poligonok topológiai szabályai 

• Az egyed mérete nem eshet az adatbázisban megszabott tolerancia alá 

 

Ha ez történik, az egyed eltűnik az adatbázisból. Ez a szabály vonatkozik a vonal topológiára is. 

• Nem lehet átfedés egy poligonrendszeren belül 

 

A poligonok nem fedhetik át egymást, közös vonalaik mentén érintkezhetnek. Példa: az adminisztratív határok 

(választási körzetek) nem fedhetik át egymást. 

• Nem lehet szakadás a poligonok között egy poligonrendszeren belül 

 

A szomszédos poligonok hézag nélkül csatlakoznak egymáshoz. Ez a hiba a poligonok határvonalán szokott 

jelentkezni. Példa: a talajtípus poligonoknak hézag nélkül le kell fedniük a síkot (mindenütt van talaj). 

• Az egyik poligonrendszer nem fedheti át a másikat 

 

Ezt a szabályt akkor alkalmazzuk, ha a két poligon fogalmilag kizárja egymást. Példa: a lakóövezetként és 

tóként definiált poligon nem eshet ugyanarra a területre. 

• Az egyik poligonrendszernek teljesen fednie kell a másikat 
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Példa: Magyarország megyehatárainak teljesen fednie kell az országhatárt. 

• A poligont teljesen fednie kell a határoknak 

 

Példa: a kataszteri térképen a földrészletek határainak teljesen ki kell töltenie a település poligonját. 

• A poligonnak tartalmaznia kell egy pontot 

 

Példa: a földrészlet geokódjának a földrészlet határain belül kell lennie. Ezért az ábrán a felső poligon 

topológiailag hibás. 

5.1.2. 5.5.1.2 Vonalak topológiai szabályai 

• Az egyed mérete nem eshet az adatbázisban megszabott tolerancia alá 

 

• Nem lehet átfedés egy vonalrendszeren belül 
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Vannak olyan vonalrendszerek, ahol nem engedhetők meg átfedő vonalszakaszok. Példa: ha két patak befolyik 

egy folyóba, a patakok vonala véget ér, a víz egy mederben folyik tovább. 

• A vonalak nem metszhetik egymást 

 

Példa: a szintvonalak rendszerében sosem lehet metszés. 

• A vonalak között nem lehet hézag 

 

Példa: a vízhálózaton minden csőnek csatlakoznia kell egy másikhoz. 

• A vonalak csak végpontjaikkal csatlakozhatnak 

 

Ezen szabály alapján a vonalak nem keresztezhetik egymást anélkül, hogy ne lenne közös pontjuk. Ilyenek a 

telekhatárok. 

• Nem lehet átfedés két vonalrendszer között 

 

Példa: egymás fölött lévő vonalas létesítményeket (út vasút fölött), nem lehet közös vonallal helyettesíteni. 

• A két vonalrendszernek fednie kell egymást 

 

Példa: az út sávja és a buszközlekedés vonala helyzeti értelemben ugyanott van. 
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• A vonalrendszernek egybe kell esnie egy poligonnal 

 

Példa: a földrészletek határának rajta kell lennie az építési tömb határán. 

• A pontnak rajta kell lennie a vonalrendszeren 

 

Példa: két vagy több vízvezeték (vonal) csak szerelvényen keresztül (pont) csatlakozhat egymáshoz. 

 

• A vonal nem fedheti át önmagát 

 

Példa: egy út nem folytatódhat arra, amelyik része már létezik. 

• A vonal nem metszheti önmagát 

 

Példa: a szintvonalnak nem csak a másik szintvonallal nem lehet metszése, hanem önmagával sem. 

• A vonalnak egy részből kell állnia 

 

Példa: egy utcai gázvezetéknek lehet számtalan töréspontja, mert kanyarodik, mégis logikailag egy vonalként 

kezeljük, mert fogalomként egy egységet alkot. 

5.1.3. 5.5.1.3 Pontok topológiai szabályai 

(Az ábrákon a négyzetek topológiai hibát jelentenek). 
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• A pont(ok)nak határvonalon kell lennie 

 

Példa: a kerítésoszlopoknak a földrészlet határán kell lenniük. 

• A pontoknak a poligonon belül kell lenniük 

 

Példa: a magyar településeknek Magyarország határán belül kell lenniük. 

• A pontnak a vonal végén kell lennie 

 

Példa: a vízcsapnak a vízvezeték végén kell lennie. 

• A pon(ok)nak a vonalra kell esniük 

 

Példa: az autópályán elhelyezett tábláknak helyzetileg az autópálya vonalán kell lenniük. 

5.2. 5.5.2 A topológiai hibák javítása 

A térinformatikai szoftverek megjelölik a potenciális topológiai hibák helyét. Ezeket az operátor végignézi és a 

hibákat az egyedek szerkesztése során alkalmazott funkciók valamelyikével javítja. Például a túlnyúlás 

megszüntethető a vágás funkcióval. 
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Ha a javítás sikerült, a hibajelzés eltűnik a képernyőről. 

6. 5.6 Összefoglalás 

Az adatintegráció az adatgyűjtéssel kezdődik. Az adatgyűjtés döntési diagramjának definiálása után 

áttekintettük a térinformatika adatforrásait. Ezen belül foglalkoztunk a térbeli és a leíró adatokkal. A következő 

fejezet az adatok átalakításával foglalkozott. Ennek formái: fájl konverzió, raszter – vektor átalakítás, 

transzformációk és vetületi átszámítás. Az adat átalakítás következő lépése az egyedek létrehozása, majd 

szükség esetén szerkesztése. A modul végén bemutattuk a topológiai szabályokat és példát adunk a gyakorlati 

alkalmazásukra. 

Önellenőrző kérdések 

Ismertesse az adatintegráció döntési diagramját! 

Milyen adatforrásai vannak a térinformatikának? 

Mi a problémája és a lényege a fájlkonverziónak? 

Ismertesse a raszter – vektor átalakítás módjait! 

Ismertesse a vetületi átszámítást és a transzformációkat! 

Milyen lehetőségeink vannak új térinformatikai egyedek létrehozására? 

Milyen lehetőségeink vannak meglévő térinformatikai egyedek szerkesztésére? 

Ismertesse a poligon topológia szabályait! 

Ismertesse a vonal topológia szabályait! 

Ismertesse a pont topológia szabályait! 
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