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4. fejezet - Térbeli műveletek 

1. 4.1 Bevezetés 

Ebben a modulban módszeres áttekintést adunk a GIS tipikus műveleteiről; lekérdezési, térbeli szerkesztési, 

elemzési funkcióiról. Az áttekintés természetesen nem lehet teljes, hiszen több tucat rendszer létezik, és ezek 

eszköztára gyakran ezernél is több műveletet tartalmaz. A modulban ezek közül csupán a jellemző és fontosabb 

műveleteket ismertetjük. A térbeli információ előállítása során legáltalánosabban felvetődő kérdések közül 

néhányat említünk az alábbiakban: 

 A kérdés jellege Példa 

Helyre vonatkozó Mi található ezen a helyen? 

Mekkora és milyen irányú a lejtés? 

Mérés, számlálás, számítás Mekkora területe, kerülete? 

Hány előfordulás van? 

Visszakeresést célzó Mi jellemző ebben a környezetben? 

Hol van a ...? 

Útvonal kereső Melyik a legrövidebb út ...? 

Hogyan osszuk el...? 

Trendelemző Mi változott azóta? 

Milyen tendenciák fedezhetők fel? 

Modellezéssel kapcsolatos Mi történik, ha ...? 

Milyen irányba terjed? 

Azt mondják, hogy az információrobbanás korát éljük. A tankönyv bevezetésében ezt megcáfoltuk mondván, 

hogy adatrobbanás van szó. Az információ valamilyen cél érdekében értelmezett, feldolgozott, az adott 

helyzetben a felhasználó számára aktuális, tematikus adat, mely esetenként nélkülözhetetlen, vagy hiánya 

nehézségeket, veszteségeket jelenthet. Ebben a tekintetben a modul alcíme lehetne: Az adattól az információig. 

Mondják azt is, hogy minél több információt adunk, annál megbízhatóbb lesz a döntés. Ez igaz, de a 

döntéshozók egy határ után, már nem képesek átlátni az információkat, ahogyan ez a következő ábráról 

leolvasható. 

 
4.1. ábra. Ne törekedjünk sok-sok információ előállítására, csak az optimális mennyiségre. 

A másik gyakori hiba, a túlzott pontossági igények támasztása. Ez már az adatigény megfogalmazásánál 

jelentkezhet. Ha ismerjük az információ elvárt megbízhatóságát, akkor ebből tervezni lehet az adatgyűjtéstől 
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elvárt követelményeket. Pl. nem kell deciméteres pontosság, ha egy baleseti statisztikai elemzést kell 

készítenünk. 

 
4.2. ábra. Az információ megbízhatóságának ésszerűtlen fokozása magas költségekkel jár! 

Egy térinformatikai rendszerből 1-2 órás ismerkedés után, már eredményeket kaphatunk. De ez a tévedések 

komoly veszélyével járhat. A hagyományos térképi elemzés során a hibák könnyen felfedezhetők. A GIS 

műveletek a képzetlen felhasználó számára - fekete dobozként - félrevezető eredményeket adhatnak. 

Ha az adat érték, akkor az információ kincs. Az adat- és térképtárakban sokmilliónyi numerikus adat, térkép, 

légi- és űrfelvétel található. Ezek nagy része már digitalizált, a számítógépes rendszerek számára könnyen 

elérhető formában van. De a felhasználónak egy adott pillanatban elő kell keresni ebből az adathalmazból a 

számára fontos adatokat, ezekből az információt elő kell állítani, majd a megfelelő formában elérhetővé kell 

tenni. Ettől válik az értékes adat kinccsé. Gondoljunk egy mentőautó navigációs rendszerére, ahol a leggyorsabb 

út megadása életet menthet! 

 
4.3. ábra. Térbeli szerkesztések (Forrás: ESRI) 

A térbeli műveletek csoportosítására sokféle lehetőség van. Vannak műveletek, amelyek az adatbázis tartalmát 

változatlanul hagyják (pl. mérés a képernyőn), vannak olyanok, amelyek az adatbázis felhasználásával új 

adatokat vezetnek le (pl. egy adott poligon területének és kerületének meghatározása), végül vannak olyanok, 

amelyek egy új fedvényt, esetleg egy új adatbázist állítanak elő (pl. a magyar közúti adatbázisból kimetszik 

valamelyik település úthálózatát). Ez utóbbira az 4.3. ábrán láthatók szerkesztési példák. Az ábra felső mezőiben 

látható adatokból megszerkeszti a GIS a poligonok középpontját, a szintvonalakat, az érvényességi területeket, 

kitörli a felesleges határvonalakat, vagy a vektoros adatokat raszteressé alakítja. A modulban sok egyéb 

művelettel foglalkozunk majd. 

Az információ levezetése gyakran bonyolult műveletek sorozatából áll. Igen gyakran a döntéshozók nem tudják 

pontosan a döntési prioritásokat. A tantárgy következő modulja foglalkozik a döntéstámogatással, emiatt itt nem 

érintjük. Ugyancsak részletes anyag található a Térinformatika tantárgyban a digitális 

domborzatmodellezésről, ezért a DDM témakört csak érintőlegesen tárgyaljuk. 

A modul célja a térbeli műveletek áttekintése és alkalmazásának bemutatása. A bemutatás az egyszerűtől az 

összetett felé haladva foglalkozik 
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• az adatbázis-lekérdezéssel, 

• a térbeli elemzéssel, 

• a térbeli statisztika néhány alapműveletével, 

• röviden a térbeli interpolációval, 

• a digitális domborzatmodellezéssel, és 

• a hálózatelemzéssel. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• meghatározni a GIS tipikus műveleteit, 

• elmondani, mire használható a digitális domborzatmodellezés, 

• megvitatni a térbeli elemzés hibáinak kiküszöbölési módszereit, 

• orientációt adni a térbeli műveletek használatában. 

2. 4.2 Egyszerű térbeli műveletek 

Egyszerű térbeli műveleteknek az egy adatszinten végezhető műveleteket nevezzük. Ilyenek például a 

következők: 

• Mi van itt? 

• Mérés a képernyőn 

• Számlálás 

• Számítások 

• Távolság, Terület, Átlag 

• Szerkesztések 

• Transzformációk 

• Thiessen poligonok, övezetek generálása 

• Vektor-raszter konverzió 

• Hol van? Keresés, szelekció 

• Merre? pl. menjek... 

2.1. 4.2.1 Lekérdezés 

A lekérdezés folyamatában az adatbázis tartalma általában változatlan marad, a GI rendszertől azt várjuk el, 

hogy kérdéseinkre gyors, megbízható és könnyen értelmezhető választ adjon. 
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Az adatok olvasása alatt a grafikus és/vagy szöveges adatoknak - szemlélési, olvasási célzattal történő - 

képernyőn való megjelenítését értjük. Így például kilistázható valamely adatszinthez tartozó leíró adattábla 

tartalma, az adatokat a táblázat valamely oszlopa szerint sorba rendezhetjük, vagy lekérdezhető a képernyőn 

látható grafikus tartalom mögötti leíró adattartalom. Az új lehetőségekre jó példa a 3. modulban bemutatott 

hipertérkép, amelyben a leíró adatok maguk is lehetnek további térképek, légifényképek, műszaki rajzok, 

multimédia elemek stb. 

Ahhoz, hogy a rendszer választ tudjon adni erre az egyszerű kérdésre: Mi van itt? El kell végeznie egy 

geometriai keresést a megadott (x,y) helyen, a kérdéses adatszinten. Mivel a hely megadása általában kissé 

pontatlan (egérrel mutatunk rá), ezért az adott pont köré rajzolt (kereső sugárral megadott) elemi körbe eső 

pont(ok) vagy vonal(ak) kiválasztására kerül sor. 

A kereső sugár értékét a beállított alapértelmezés (default) határozza meg, vagy magunk választjuk. Vigyázat, 

ha ez túlzottan nagy, akkor a körbe több pont vagy vonal eshet! Vannak rendszerek, amelyek ezek közül csak az 

első (Nem feltétlenül a legközelebb eső, hanem sorrendben az első!) előfordulást mutatják meg. Más rendszerek 

az összes előfordulásra megválaszolják a „Mi van itt? kérdést. 

Ha poligonokra keresünk, akkor az ún. „pont a poligonban” vizsgálatot kell elvégezni. A vizsgálat úgy történik, 

hogy a kérdéses ponton keresztül a koordináta-tengellyel párhuzamos vonalat húzunk. Ezzel elmetsszük a 

poligon határait. Majd a metszéspontokat ill. a kérdéses pontot koordinátáik alapján sorba rendezzük. Ha a 

kérdéses pont sorszáma páros, akkor a pont belül van, ha páratlan, akkor kívül van a poligonon. 

 
4.4. ábra. Pont a poligonban vizsgálat (Forrás: UNIGIS) 

A GIS programok általában rendelkeznek a képernyő ablakának gyors mozgatási funkciójával, amely 

megszünteti a hagyományos térképek szelvényhatárokkal kapcsolatos problémáit, egyszerűen teszi lehetővé 

nagyobb adatbázisból a képernyőn látható területen kívül eső részek átvizsgálását. Az adatbázis törésmentesen 

nézegethető. 

 Az ablakolási, méretarányváltási funkciókkal a számunkra aktuális terület 

kijelölhető, értelmes határok között kicsinyíthető és nagyítható. Problémát jelenthet mind a nagymérvű 

kicsinyítés (olvashatatlanná válik a kép), mind az erős nagyítás (a képernyő tartalma a generalizálás miatt 

félrevezető információt adhat). Az érdeklődési terület meghatározása a grafikus megjelenítés szélső értékeinek 

megadásával meggyorsítja a szemlélés, áttekintés műveletét. 

Lekérdezési tartomány (ablak) generálása alatt azt a műveletet értjük, amelyben helyzetileg téglalapok, körök 

vagy területsávok formájában definiálhatjuk azokat a területelemeket, amelyeket metszetni kívánunk a 

különböző adatszintekkel. 
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A nagy adatbázisokban való munkát meggyorsítja, ha az érdeklődési terület adatait leválogatjuk, és az 

elemzéseket csak ezen az adatkészleten végezzük el. A helyzeti adatok kiszelektálása történhet érint 

(PASSTHROUGH) vagy tartalmaz (WITHIN) módban. Az előbbi esetben minden objektumot kiválasztunk, 

amelyet a lekérdezési ablak érint; a második megoldásban csak azokat az objektumokat, amelyek teljes 

egészükben az ablakra esnek. Kiválasztási feltételként megadhatjuk az objektumok tulajdonságaival kapcsolatos 

elvárásainkat is (például: keressük azokat a foltokat, amelyek művelési ága rét vagy legelő, és területe nagyobb, 

mint 5 ha). A kiválasztást végezhetjük fokozatos közelítéssel is, amikor a szelekciós parancs ismételt kiadásával 

egyre szűkítjük a halmazt. A kiválasztott objektumok ellentett halmaza általában egy kapcsolóval kiválasztható 

(azon objektumok halmaza, amelyek eddig nem voltak kiválasztva). A kiválasztott halmaz bővíthető egy 

tetszőleges részhalmaz hozzáadásával. 

 
4.5. ábra. Adott környezetből kiválasztás (PASSTHROUGH) 

2.2. 4.2.2 Mérés a képernyőn 

 

A képernyőn méréseket is végezhetünk. Lemérhetők az egyes pontok koordinátái, meghatározható a kiválasztott 

vagy kijelölt pontok közötti távolság, lekérdezhető az egérrel körbejárt folt területe stb., vagyis minden adat 

mérhető a képernyőn, amit a hagyományos grafikus térkép szolgáltatott. Lényeges különbség, hogy amíg a 

grafikus térkép hordozóanyaga (a papír) időben változtatja méretét (torzul), addig az adatbázis (és így a 

képernyő képe is) torzítatlan marad. A kijelzés élessége (Length = 342.34567890) megtévesztheti a gyakorlatlan 

felhasználót. A kijelzett koordináta vagy más érték pontossága általában ettől eltérő. 

További problémát jelenthet a megjelenítés méretaránya, melynek összhangban kell lennie az adatok helyzeti 

pontosságával. Ha ennél kisebb méretarányban mérünk, akkor a mérés pontossága elmarad az elérhető 

pontosságtól. A méretarányt erősen növelve a mérés pontossága jóval meghaladhatja az adatok pontosságát, ami 

félrevezető lehet. 

Ne feledjük tehát, hogy a mért érték megbízhatósága függ a mérés pontosságától és az adatbázis helyzeti 

adatainak megbízhatóságától. A mérés pontosságáról legegyszerűbben ismételt mérésekkel győződhetünk meg. 
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2.3. 4.2.3 Számítások 

A számításokra tipikus példák a következők: 

• Távolság: vonalas létesítményekre távolság vagy ívhossz adatok leválogatása. 

• Terület és kerület: foltok területének és kerületének megadása és adott tematikák szerinti összeállítása. 

• Köbtartalom: felszínek közötti térfogat számítása. 

Távolság 

 
4.6. ábra. Az A és B pontok távolsága függ az adatmodelltől.1 

Terület: A területszámítás során az alakzat határvonalát alkotó szakaszok mentén elemei trapézok területét 

számítjuk, és ezek előjeles összege adja a sokszög területét. 

 

 
4.7. ábra. A területszámítás elve (Forrás: UNIGIS) 

                                                           
1 Az Euklideszi távolság a vektoros rendszerekre, a Manhattan távolság a raszteres rendszerekre jellemző. 
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Térfogat: A térfogatszámítást rendszerint két felszín közötti térfogat meghatározására vezetjük vissza. A 

következő ábrán a szintvonalak területét használjuk fel térfogatszámításra. Két szintvonal által bezárt test 

térfogata a két terület átlaga, szorozva a szintvonalak egymástól mért távolságával. 

 
4.8. ábra. Térfogatszámítás szintvonalakból 

2.4. 4.2.4 Átosztályozás 

 

Az osztályozáskor az attribútum-adatok könnyebb áttekinthetősége érdekében az objektumokat jellemző 

tulajdonságaik kiemelése érdekében (pl. űrfelvételen végzett osztályozás) illetve adott előírások, szabványok 

alapján osztályba soroljuk, vagy átminősítjük. A margón egy lejtésviszonyokat tartalmazó adatbázis foltjainak 

osztályba sorolása látható. Világos foltokon a lejtés kisebb, mint 12%, a sötét foltokon ennél nagyobb. A 

későbbiekben szó esik majd a lejtőkategória-szabványról. 

A következő ábra felső részén 5 kategória található. Ez a felhasználó szerint túlságosan bonyolult, ezért az 1-2 

és a 3-4-5 kategóriákat összevonta. 

 
4.9. ábra. Átosztályozás (Forrás: UNIGIS) 

2.5. 4.2.5 Kimutatások 

Geometriai jellemzés 
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Előfordulások száma: az adott területre eső pontok (pontszerű objektumok) számának meghatározása (pl. egy 

vízgyűjtő területen lévő állattartó telepek száma). 

 
4.10. ábra. A bankfiók számlatulajdonosainak lakhely szerinti eloszlása 

Leíró adatok 

A létrehozott fedvényről, lekérdezési ablakról táblázatos kimutatás (gyakran riportként említik), készíthető (pl. 

területkimutatás adott körzeten belül, művelési áganként, adott gazdaságra vonatkozóan). A függvény 

lehetőséget biztosít olyan típusú kérdések feladására, mint pl. „Add meg azokat a földrészleteket, amelyek 

művelési ága szántó, és értéke nagyobb, mint 10 ha! Készíts kimutatást, melyen a földrészlet tulajdonosa és 

területe szerepel!” 

Gyakran szükség van statisztikai kimutatásra a leíró adatokról. A kiszelektált rekordok tartalmára különböző 

statisztikák készíthetők (minimum, maximum, összeg, átlag, medián, szórás stb.). 

3. 4.3 Térbeli szerkesztések 

3.1. 4.3.1 Geometriai transzformációk 

A digitalizált állományok gyakran a térképlap helyi koordináta-rendszerében vannak, ezért méretarányukat a 

helyi, rajzi rendszerből országos rendszerbe kell transzformálni (a), (d). Ugyancsak gyakori a térképlapok 

egyenlőtlen torzulásainak kiküszöbölésére szolgáló ún. gumilepedő transzformáció (b). Valamennyi fedvénynek 

azonos vetületi rendszerben kell lennie. A hazai térinformatikai adatbázisok hivatalos vetületi rendszere az 

EOV, de több szervezet a nemzetközi vagy egyéb előírások miatt más vetületi rendszert használ. 
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4.11. ábra. Geometriai transzformációk (Forrás: Detrekői) 

3.2. 4.3.2 Thiessen poligonok 

A méréseink általában térben és időben diszkrét (nem folytonos) mérések. Ebben az esetben ahhoz, hogy egy 

adott pontban válaszolni tudjunk a „Mi van itt?” kérdésre, szerkesztéseket, interpolációt kell végezni. Ha a 

méréseink névleges skálán adottak, akkor a pontok között a szokásos numerikus interpolációnak nincs értelme, 

de meg kell határozni a mérések érvényességi területét. Például talajmintavételi helyek feldolgozásakor, ahol a 

talaj típusa szerepel attribútum adatként. De hasonló a helyzet, ha meteorológiai állomások zivatar-észleléseit 

kell térképezni. 

Egy adott ponthoz tartozó Thiessen poligon azon pontok mértani helyét jelenti, melyek a kérdéses ponthoz 

közelebb esnek, mint bármelyik másik mintavételi ponthoz. Más szóval valamely ponthoz tartozó Thiessen 

poligon a kérdéses pontot és a szomszédos pontokat összekötő oldalak oldalfelező merőlegesei által 

meghatározott burkoló sokszög. 

 

 
4.13. ábra. Thiessen poligonok szerkesztése - a P pont környezetébe eső pontok oldalfelező merőlegeseiből 

szerkesztett burkoló sokszög 

Tehát a P pontban észlelt névleges érték (pl. barna erdei talaj) az ábrán jelölt poligon területén lesz érvényes. 

3.3. 4.3.3 Dinamikus felületek 

Ha a diszkrét pontok nem névleges skálán adottak, akkor a „Mi van itt kérdés?” megválaszolásához a 

ponthalmazra egy felületet illesztünk, és a kérdéses ponton átmenő függőleges és felület döféspontja adja meg a 

eredményt. Domborzatmodellezésben a legfontosabb művelet a magasságszámítás, amely alatt a támpontokkal 

megadott felszín ismeretlen (P) pontjainak meghatározását értjük. Itt csak a két legelterjedtebb 

magasságszámítási módszert említjük meg. Az egyik a dinamikus felületek módszere, a másik a TIN 

(Triangulated Irregular Network). 

A dinamikus felületek módszere egy matematikailag meghatározott felületet használ a számításra. Ennek 

helyzete dinamikusan változik a P pont helyzetének függvényében. 
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Az első lépés a felület egyenletének megválasztása. A legegyszerűbb esetben vízszintes síkkal közelítjük a terep 

feszínét. Ekkor a magasság 

 (1) 

ahol 

• Zp – az új pont magassága, 

• pi – az i pont súlya (általában a P és i pontok közötti távolsággal fordítottan arányos, rendszerint 1/t2), 

• zi – az i pont ismert magassága. 

Ennél gyakoribb a ferde síkkal (elsőfokú polinommal) való közelítés 

 (2) 

ahol 

• aij – a sík együtthatói (ismeretlenek), 

• x és y – relatív koordináták (origó a P pontban). 

Amíg az első esetben csak a magasság van értelmezve, addig utóbbinál már a lejtés és lejtésirány is. Ha a terep 

görbültségét is keressük, akkor közelíthetünk másodfokú polinommal 

 (3) 

Vegyük észre, hogy amíg az első esetben mindössze egy ismeretlenünk van, vagyis egy támpont is elegendő 

lenne a meghatározáshoz, addig a ferde síkkal való közelítés esetén már három az ismeretlenek száma (három 

támpontra van szükség a környezetben), illetve hat a legutóbbi esetben. 

A második lépés P pont környezetébe eső pontok kiválasztása. A környezet alatt általában egy r-sugarú kört 

értünk. Bizonyos esetekben az így kiválasztott pontok térbeli eloszlása nem szerencsés. Ha nagy a sugár, akkor 

túl sok pont esik a környezetbe (és ennek túlzott simító hatása van), vagy túl kevés, akkor nem tud a gép 

magasságot számítani. Az ábrán egy olyan kiválasztási módszert látunk, ahol először a kiválasztás az r-sugár 

alapján történik, majd a négy síknegyedből kiválasztjuk a P ponthoz legközelebb esőket. Ez a kétlépcsős 

módszer segít abban, hogy P pontot a támpontok valóban fogják közre. 

 
4.14. ábra. A szabálytalan DDM pontjaiból a környező pontok kiválasztása 

A kiválasztott támpontokból az (1) képlettel a magasság egyszerűen kiszámítható. 

A ferde síkkal való közelítés már kissé bonyolultabb, mert háromnál több támpontunk, tehát fölös adatunk van. 

A ferde sík nem illeszthető egyértelműen (ellentmondás-, eltérésmentesen) a támpontokra. A megoldást a 

legkisebb négyzetek módszere adja. Ezzel itt nem foglalkozunk részleteiben. A lényege az, hogy a legjobban 

simuló síknak azt tekinti, amelyre az eltérések súlyozott négyzetösszege a legkisebb. Ebben az esetben viszont a 
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gép nem csak azt képes megválaszolni, hogy mekkora a magasság a kérdéses pontban, hanem azt is, hogy ott 

milyen nagy a lejtés illetve milyen irányú a lejtés. 

A (3) képlet alkalmazásához legalább 6 támpontra van szükség. Ezért a fenti ábra szerint a két-két legközelebbi 

pontot választjuk ki. A nagyobb számításigény ellenértéke, hogy itt a pontbeli görbültséget is megkapjuk. Ezzel 

vizsgálható, hogy az adott környezet milyen terepidomot jellemez, ami a topográfiai mérések tervezésétől az 

eróziós védekezésig sok mindenre felhasználható. 

3.4. 4.3.4 TIN 

A TIN (szabálytalan) háromszöghálózat megszerkesztése a 4.13. ábrán  [9]látott Thiessen poligonok 

szerkesztése után egyszerűen elvégezhető, ha összekötjük mindazon pontokat, amelyek Thiessen poligonjai 

érintkeznek egymással. Nem akarom feleslegesen fárasztani az Olvasót, elég annyit tudnia, hogy ez a hálózat a 

lehető legzömökebb (az egyenlő oldalú háromszögekhez legközelebb álló) alakzatot adja. 

Miután a TIN hálózat rendelkezésre áll, az interpoláció háromszögenként egy-egy ferde síkkal történik. A 

háromszög csúcspontjai a síkot egyértelműen határozzák meg. 

3.5. 4.3.5 Övezet-generálás 

 

Az övezet-generálás olyan új poligonok előállítását jelenti, amelyek határvonala egy adott ponttól, vonaltól vagy 

poligontól adott (esetleg változó) szélességű sávot fog (buffer) közre. 

 

Az övezetek generálásakor figyelembe vehetők az adott objektumhoz tartozó leíró adatok is. Egyszerűen 

szerkeszthető például egy úthálózati zajtérkép, ha az útszakaszokhoz ismerjük a forgalmi, zajmérési adatokat. 

Poligonhoz történő övezet-generálás esetén külső és belső övezetet is megkülönböztetünk. 

 

Vizsgáljuk meg az övezetgeneráló varázsló (wizard) szerkezetét! Amint a következő ábrán látjuk, meg kell adni, 

hogy a mely fedvény (patak) objektumaihoz történjék a szerkesztés. Meg kell adni, hogy fix (Linear unit) vagy 

az attribútum adatoktól függő (Field) szerkesztést végzünk-e. Megadhatjuk, hogy szögletes vagy lekerekített 

határvonalat akarunk-e. 

_Ref262485393
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4.15. ábra. Az övezetgenerálás varázsló 

A kialakuló övezetek közötti határvonal megtartását vagy törlését a „Dissolve” opcióval paraméterezhetjük. Egy 

további varázsló lehetőséget ad az övezetek egymás utáni többszörözésére. 

 
4.16. ábra. A felesleges határvonalak kitörlése 

Rasztermodell esetén az övezet-generálás az övezethatárig változó (az alapobjektumtól távolodva egyre 

növekvő) értéket szolgáltató függvény. Két alapmódszert alkalmazhatunk, ezek a sakkból vett hasonlattal élve a 

királynő és a bástya. Amíg „bástya” módszer csak a közvetlen szomszédokat jelöli meg, addig a „királynő” a 

sarkokon jelentkező szomszédságot is keresi. A következő ábrán jól látható a két módszer eredményének 

eltérése. 

 
4.17. ábra. A raszteres övezet-generálás két módszere (Forrás: UBC) 

A raszteres övezet-generálás jól hasznosítható akkor, ha a vektorosnál árnyaltabb vizsgálatra törekszünk. 
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4.18. ábra. A vektoros „Boole” kép helyett a raszteres övezet-generálás árnyaltabb eredményt ad 

Az említett esetekben a távolság euklideszi vagy manhatten távolság volt. Vannak szoftverek, amelyek 

távolságszámító függvénye szükség esetén figyelembe veszi az út megtételéhez leküzdendő akadályokat (pl. a 

terep lejtésviszonyai vagy növényzet egy ún. súrlódási adatszint (friction surface) felhasználásával, és egy 

költségfelszínt (cost surface) vezet le. 

 
4.19. ábra. A „távolság” finomítható az útszakaszra jellemző súrlódás figyelembe vételével 

 
4.20. ábra. Fakitermelés - egységnyi tömegnek az úthálózathoz való vontatási költsége a lejtésviszonyok 

figyelembe vételével 
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3.6. 4.3.6 Vonalak kitörlése 

 

A felesleges vonalak a megjelenítés során zavaróak. A GIS szoftverek általában lehetővé teszik, hogy mindazon 

vonalakat megszüntesse a gép, amelyek a felhasználó számára feleslegesek. Például egy 2,5 m-es alapszintközű 

szintvonalrajzból csak a 10 m-es főszintvonalakat hagyjuk meg, és töröljük az összes többit; vagy egy 

földhasználati térképről átosztályozás után töröljük ki azokat a vonalakat, amelyek két oldalán azonosnak 

minősített területek találhatók, pl. a későbbiekben nem kívánunk különbséget tenni rét és legelő között 

(mindkettő füves terület). Az utóbbi esetben természetesen a leíró adattáblában is átvezetődnek a változások. A 

margón szemléltetett talaj-adatszintre egy ilyen parancsot kiadva egy egyszerűsített (vízzáró / nem vízzáró) 

adatszint hozható létre. Az eredmény a következő ábrán látható. 
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4.21. ábra. Felesleges határvonalak törlése 

3.7. 4.3.7 Foltok kiszűrése 

A fedvények egyszerűsítése fontossá válik, ha csökkentjük az elemzés, a megjelenítés méretarányát, de 

különösen több fedvény egymásra fektetésével keletkező kompozitok értelmezésekor. Ekkor ugyanis minden 

határvonal választóvonalként szerepel a kompozit képzésbe bevont többi fedvényen is, ezért hatványozottan nő 

a foltok száma. Egy sajátos problémát jelent az azonos vonalak helyzetileg eltérő megadása a különböző 

fedvényeken (például egy vízfolyás több fedvényen megjelenik határvonalként). A kompoziton ez a hiba a 

vízfolyás mentén sok - fizikai tartalommal nem bíró - apró poligon forgácsot (sliver) eredményez. A kisméretű 

vagy félrevezető foltok eltüntetése fontos az elemzés folyamatában vagy előkészítésében. Erre lehetőség 

kínálkozik a geometriai jellemzők alapján (pl. a minimális terület vagy legkisebb szélesség, fuzzy-tűrés 

megadásával) és/vagy a leíró adatok felhasználásával. 

 
4.22. ábra. A kisméretű foltok kiszűrése 

4. 4.4 Összetett térbeli műveletek 

4.1. 4.4.1 Szelvények egyesítése 

 

A szelvények egyesítése műveletre (merge) főképpen akkor van szükség, amikor a térképszelvények 

digitalizálása után egy egységes adatbázisba akarjuk fűzni a szelvényeket tartalmazó fedvényeket. Látszólag 

egyszerű feladat, de aprólékos munkát jelent, amíg a szomszédos szelvények azonos objektumait sikerül 

valóban egyesíteni, és a szelvényhatárokat eltüntetni. 

4.2. 4.4.2 Átlapolás 

Az átlapolás (overlay) műveletére már többször hivatkoztunk. Ez a hagyományos térképelemzés fólia- 

technikájának számítógépes megfelelője. 

Az átlapolási parancsok kiadása előtt célszerű megvizsgálni az alapadatok tartalmi és pontossági 

konzisztenciáját. Vajon hogyan alakul majd az eredmény megbízhatósága? 

Az átlapolás előtt vizsgáljuk meg az egyes fedvényeket a következő szempontok szerint: 

• Adatforrás és minőség 

• Méretarány és felbontás 

• Vetület 

• Adatmodell 

• Koordináta rendszer 
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A három átlapolási alapművelet az egyesítés, metszet és az azonosítás. 

 

Fedvények egyesítése (union): ez a művelet olyan új állományokat hoz létre, amelyekben új poligonok 

keletkeznek két adatszint poligonjainak metszetése révén. Egy művelési ág és egy talaj-adatszint egyesítéséből 

keletkező poligonok kettős attribútum-halmazzal jellemezhetők (pl. szántó + szikes). Az eredményül kapott 

fedvény a műveletbe foglalt két fedvény egyesített területén keletkezik. 

 

Fedvények metszete (intersect): az előző művelet inverze abban az értelemben, hogy az új fedvény csak a két 

fedvény közös területén értelmezett. 

Azonosítás (identity): a parancs az elsőként megadott fedvényének területén képezi az új fedvényt, amelyben a 

másik fedvény adatainak attribútumai is megjelennek. 

 
4.23. ábra. Az „azonosítás” művelet megadja, hogy a vonalszakasz melyik poligonra esik 
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4.24. ábra. Azonosítsuk azokat a településeket, amelyeken folyók mennek keresztül! 

A raszteres rendszerek átlapolási műveletei ennél gazdagabbak. Az adatszintek között matematikai műveletek, 

statisztikai műveletek és összehasonlítások végezhetők. Lásd például a korábban említett terepfelszín és 

növényzet-magasság összeadása vagy a költségfelszínt generáló műveletet. 

4.3. 4.4.3 Kivágat 

A központi, nagyméretű adatbázisokban való munka meggyorsítható, ha az adott feladathoz szükséges adatokat 

kiszelektáljuk, és ezekből építjük fel a feladat megoldásához szükséges céladatbázist. A lekérdezési ablak 

generálásáról korábban szóltunk. A kivágatot (clip) meghatározó határvonal fejlettebb rendszerekben egy 

tetszőleges fedvény burkoló sokszöge. 

Az elemzésekben gyakran hasznos a kivágat inverze, amely az eredeti fedvénynek egy adott területre eső 

tartalmát kitörli (erasecov). Például egy telephely tervezéskor a kivágat szolgálhat a vizsgált területre eső adatok 

kiszelektálására, míg a törlési paranccsal zárhatjuk ki a védett területeket (műemléki, természetvédelmi stb.). 

 
4.25. ábra. A földhasználati térképről a burkolt úthoz közel eső terület kimetszése (clip) illetve a vízfolyáshoz 

közeli terület kitörlése (erasecov) 

4.4. 4.4.4 Részekre bontás 

A fedvény egy másik fedvény adatai alapján részekre bontható (split). Ezt a funkciót használjuk például egy 

országos adatbázis megyénkénti vagy szelvényhatáros bontására. A megosztandó adatszintre fektetett fedvény 

tetszőleges attribútuma alapján kérhetők így leválogatott adatok. Az alábbi ábrán a mintapéldánk földhasználati 

térképét a kilométer-hálózattal bontottuk részekre. De kérhetjük, pl. egy országos közigazgatási határ-adatbázis 

segítségével azt is, hogy csak Fejér megye közútjait válogassa le a rendszer számunkra. 
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4.26. ábra. A fedvény részekre bontható 

4.5. 4.4.5 Kompozit 

A kompozit térképek készítése az adatbázis fedvényeinek egymásra fektetésével, logikai és/vagy 

súlyfüggvények, illetve az említett speciális GIS műveletek alkalmazásával történik. A kompozitot általában 

grafikus képernyőn történő vizsgálatra, illetve további digitális elemzésekre használják. A kompozitok 

készítésekor gyakran alkalmazott művelet a kibővített attribútumok alapján végzett átosztályozás 

(reclassification). A következő ábrákon a Wischmayer-Smith féle ún. USLE képlet (Universal Soil Loss 

Equation) megoldásának két adatszintje és végeredménye látható. 

 
4.27. ábra. A K (talaj erodálhatóság) és a C (talajművelés) tényezők adatszintje (Forrás: UNITAR - GIS and 

decision making) 
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4.28. ábra. A = R * K * L * S * C * P [t/ha]. Az eróziós térkép, mint kompozit, öt fedvény adatait ötvözi 

(Forrás: UNITAR - GIS and decision making) 

5. 4.5 Elemzési műveletek 

Ebben az alpontban megismerjük az elemzés végrehajtásához szükséges további speciális műveleteket, a 

felszínelemzés műveleteit, a hálózatelemzés két fő utasítását, végül a sort a modellezéssel zárjuk. 

Az elemzés célja általában az, hogy a rendelkezésre álló - rendszerint nagyméretű, manuálisan gyakran 

áttekinthetetlen - adathalmazból a felhasználó számára célszerűen tömörített információkat vezessen le. Az 

elemzés eredményeképpen közelebb jutunk valamilyen térbeli objektum vagy jelenség lényegének 

megértéséhez; sikerül megválaszolnunk a „Mi történik akkor, ha...?”  típusú döntéselőkészítő kérdéseket. 

Az elemzési folyamat tipikus lépései a következők: 

1. a kérdések/célok megfogalmazása, 

2. az elemzéshez szükséges adatkör meghatározása, 

3. az adatok kiválasztása, 

4. az elemzés feltételrendszerének és végrehajtásának megtervezése 

5. az elemzési terv végrehajtása, 

6. az eredmények interpretálása, ellenőrzése és értékelése, 

7. ha szükséges, új feltételek/megoldások beépítése, majd az előző lépések ismétlése. 

 
4.29. ábra. Az elemzés folyamata 

5.1. 4.5.1 Közelség 
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Az objektumok közötti távolság meghatározásának igénye az elemzések során gyakran felvetődik. Az egyik 

gyakori közelségi vizsgálat a „Milyen távol van a legközelebbi objektum?” kérdés megválaszolása, vagy a 

„Keressük azon objektumok távolságát, amelyek közelebb esnek egy adott értéknél!” szerkesztések végrehajtása. 

Az említettek illusztrálására vegyünk egy példát! Legyen a feladat egy környezeti hatástanulmányhoz az 

állattartó telepek és a vízfolyások távolságának meghatározása. A GIS szoftver meghatározza a távolságokat, és 

bejegyzi azokat a telepeket tartalmazó fedvény leíró adattáblájába. 

 
4.30. ábra. Az állattartó telepek távolsága a vízfolyástól. 

A raszteres szoftverekben is több művelet szolgál a közelségi vizsgálatokra. Egy ilyen művelet az, amelyik az 

összefüggőséget (contiguity) mutatja. Ezzel a művelettel az azonos értékű, egymáshoz kapcsolódó 

rácselemekből épülő foltok geometriai jellemzői (terület, kerület, legnagyobb hossz, legnagyobb szélesség) 

levezethetők. A művelet jól használható például vízgyűjtő területek vizsgálatában vagy a tájtervezésben. 

5.2. 4.5.2 Környezet 

Adott méretű ablakot mozgatva a modell területén lekérdezhetők a környezetbe eső objektumok, róluk 

statisztika készíthető. A tananyagban nem szereplő Map-for-the-PC raszteres GIS SCAN parancsa egy 

pontszerű fedvényre a statisztikákat az alábbiak szerint készíti el: 

SCAN NÉPESSÉG STAT AROUND RENDELŐ FOR BETEGEK 

ahol STAT helyébe a TOTAL (összeg), AVERAGE (átlag), MINIMUM, MAXIMUM, MEDIAN (középső 

érték), DEVIATION (szórás), MAJORITY (leggyakoribb érték) helyettesíthető az adott statisztika elkészítésére. 

A következő példában STAT = TOTAL (összeg): 

 

A SCORE parancs foltszerű fedvényekre készít statisztikákat. Például a 

SCORE KÖRZET BY NÉPESSÉG FOR LAKOSSZÁM 

kategóriánként (körzetenként) összegzi a NÉPESSÉG adatszint értékeit. 

5.3. 4.5.3 Szűrés 
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Habár a szűrési műveleteket szakterületünkön főképpen a távérzékelésben használják, de alkalmazható sok 

térinformatikai szituációban is. A szűrés műveletei raszteres modelleken alapulva új adatszinteket hoznak létre. 

Ezen új adatszintek értékei a szomszédos rácselemek értékén alapulnak. Néhány példát adunk a következő 

ábrán. 

 
4.32. ábra. Szűrők (Forrás: UNIGIS) 

Képzeljen el egy kis ablakot, ami a földhasználati térkép adatbázisa fölött mozog. Minden pillanatban meg tudja 

állítani az ablakot és számításokat tud végezni azokon az értékeken, amiket az ablakon keresztül lát. Ebben az 

esetben egy kis (3 x 3) ablakot használtunk. Az ablakban éppen 442 622 644 értékek látszanak. A legtöbb szűrő 

statisztikai funkciókat használ (pl., átlag, szórás, maximum, minimum, tartomány szélessége stb.) az új érték 

kiszámolására. 

Példánkban az első szűrő azt mutatja, hogy az ablakba hányféle osztály esik. Az eredmény 3, mert az osztályok 

2, 4, 6. A második szűrő azt mutatja, hogy melyik a leggyakrabban előforduló osztály. Ennek eredménye 4, mert 

az négyszer fordul elő. A harmadik szűrő a legkisebb értéket, a negyedik szűrő a legnagyobb, utolsó az átlag 

értéket szolgáltatja. 

5.4. 4.5.4 Felszínelemzés 

A GIS felszínelemző alrendszerének (általában önálló digitális felszín/domborzatmodellező alrendszer) 

szolgáltatásait három csoportba sorolhatjuk: 

1. Elemi szolgáltatások, amelyek egy pont közvetlen környezetében határozzák meg a felszín jellemzőit, 

úgymint 

• magasság, 

• lejtés egy adott irányban, 

• adott lejtéshez tartozó irány, 

• a ponton áthaladó szintvonal érintője, 

• a maximális esés (emelkedés) nagysága és iránya, 

• a felszín görbületi viszonyai. 

2. Alapszolgáltatások 

• a felszín extrém pontjainak kiválasztása, 

• vonalak és a felszín döféspontjának meghatározása, 
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• esésvonal, 

• semleges vonal, 

• két ponton átmenő, állandó esésű vonal nyomozása, 

• felületek és a modell metszésvonalának szerkesztése, 

• (vízszintes sík: szintvonal, függőleges sík: szelvény), 

• távolságszámítás, 

• felületi görbék ívhosszának számítása, 

• területszámítás, 

• felszínszámítás, 

• térfogatszámítás stb. 

3. Komplex szolgáltatások 

• a felszín szintvonalas ábrázolása, 

• a felszín perspektivikus vagy egyéb térbeli ábrázolása, 

• új DDM levezetése, 

• összelátás-vizsgálat, 

• hossz- és/vagy keresztszelvény szerkesztés, 

• vízgyűjtő-terület meghatározása stb. 

Az előzőekben szó esett már az elemi szolgáltatásokról, és néhány számítási feladatról. A következőkben az 

említett szolgáltatások közül a fontosabbakat tekintjük át, különös tekintettel a terepfelszín elemzésére. 

Pontbeli jellemzők 

Amint említettük, a magasságszámítással együtt lehetőség van az interpoláló felület pontbeli jellemzőinek 

meghatározására is. Ezekből számítható a pontbeli lejtés és lejtésirány, ha szükséges, akkor a felszín görbültsége 

is meghatározható. 

A lejtés sok elemzésnek elengedhetetlen kiinduló adata. A lejtést általában lejtőkategóriákban ábrázolják. A 

szabványos kategóriába sorolás a következő táblázat segítségével történik. 

 
4.33. ábra. Manuálisan szerkesztett lejtőkategória térkép 
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Lejtőkategóri

a 
Lejtés [%] Minősítés Megjegyzés 

I < 5 sík erózió hatása nem jellemző 

II 5 - 12 enyhén lejtős gépesítési, sáncolási határ 

III 12 - 17 lejtős speciális szántást igényel 

IV 17 - 25 enyhén meredek a szántóföldi művelés határa 

V > 25 meredek szántóföldként nem művelhető 

 
4.34. ábra. Számítógéppel levezetett magassági és lejtőkategória kép. Jól látható a hibás interpoláció hatása. 

Az előbbi ábrákon látható, hogy mind a manuális, mind a számítógépes szerkesztés hibákat eredményez. A 

manuális szerkesztésre főképpen a pontatlanság, a túlzott generalizálás jellemző, ebből eredően a kép esetenként 

elnagyolt lehet. Az automatizált szerkesztés során a modellhibák, és a nem körültekintően megválasztott vagy 

paraméterezett interpoláció okozhat hibás eredményeket. Sajnos ezek tapasztalat és kontroll nélkül sokkal 

nagyobbak lehetnek, mint a manuális megoldás hibái. Természetesen megfelelő technológiát választva a 

számítógép pontosabb és részletgazdagabb eredményt ad. 

 
4.35. ábra. Megfelelő technológiát választva a számítógép pontosabb és részletgazdagabb eredményt ad. Bal 

oldalon a manuális, jobbra a számítógépes változat látható. 
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4.36. ábra. Kitettségi osztályok 

A lejtésirány ugyancsak fontos információ az éghajlati viszonyok figyelembe vételéhez. A domb- és hegyvidéki 

területeken, ahol a terepesés meghaladja a 17%-ot, a lejtőirány nagy jelentőségű. A lejtőirány szerinti 

kategorizálás kitettségi osztályokat eredményez. A szabványos osztályba sorolás alapjául a bal oldalon látható 

ábra szolgál. A kategória-határok a fő égtájakhoz nem szimmetrikusan, hanem azokhoz képest 22.5o-kal eltolva 

helyezkednek el. Ennek a magyarázata az, hogy a levegő hőmérséklete a Nap mozgását megkésve követi. Az 1. 

osztályba a délies lejtők tartoznak. 

Szintvonalak 

Az automatikus szintvonal-szerkesztés minden felszínelemző rendszernek része. Eltérések mutatkoznak 

azonban a végrehajtásban. A fejlettebb rendszerek többféle simítási megoldást kínálnak, és gondoskodnak a 

szintvonalak megírásáról is. A szintvonalak simítása a parancs paraméterezésével történik. Hibás 

paraméterezéssel az eredmény félrevezető lehet, ezért célszerű megfelelő ellenőrzési módszert kidolgozni. 

 
4.37. ábra. Szintvonalak szerkesztése TIN hálózaton (Forrás: NCGIA) 

Hossz- és keresztszelvény 

A hossz- és keresztszelvény szerkesztés a vonalas létesítmények, a tereprendezés tervezésének egyik 

alapfeladata, de alkalmazást nyer a felszín 3D megjelenítésekor, a tömegszámításban stb. is. A szelvénypontok 

lehetnek állandó lépésközűek vagy a terepfelszín változását figyelembe vevő, változó lépésközűek. Az előbbi 

megoldásnál a lépésköz megválasztása erősen befolyásolja az eredményt. Túl nagy lépésköznél a szelvény nem 

érzékelteti a kisebb terephullámokat. 
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4.38. ábra. Hossz-szelvény szerkesztés 

3D megjelenítés 

 
4.39. ábra. A Velencei-hegység perspektív képe 
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4.40. ábra. A modell hibái a 3D ábrázolással könnyen felfedezhetők. 

A felszín 3D (axonometrikus vagy perspektív) képe hatékony ellenőrzést nyújt a modellépítés során, 

segítségével a durva hibák könnyen felfedezhetők. Ugyancsak jól használható, ha a modellről áttekintő képet 

szeretnénk látni, vagy a tervezésben tájba illeszkedési vizsgálatokra. A 3D megjelenítés eljárásai általában 

szabályos rácshálós modellen alapulnak, és a szelvényvonalakat vagy a rácshálót ábrázolják. Ritkábban 

alapulnak szabálytalan modellen, ekkor a szintvonalak vagy a háromszögháló 3D képét mutatják, ami nem 

annyira szemléletes, mint az előbbiek. A terepfelszín 3D ábrázolását gyakran színezik ki más fedvények 

tematikus képével, a felszínen található vagy oda tervezett létesítmény rajzával (DRAPE). 

 
4.41. ábra. Az űrfelvétel és a domborzat együttes megjelenítése valósághű képet ad 

Láthatóság 

A láthatósági vizsgálat a környezetelemzés, a tájtervezés alapművelete. Segítségével eldönthető, hogy egy adott 

objektum vagy terület valamely pont(ok)ról, vonalakról, területről látható-e. A vizsgálat manuális végrehajtása 

rendkívül munkaigényes. A következő ábrán a Map-for-the-PC RADIATE parancsának eredménye látható. A 

RADIATE parancsban a felszínt leíró adatszinten kívül szerepel egy nézőpont adatszint is, amelyben a néző 

mozgási tartományát írjuk le; paraméterként megadható a nézőpont terepfelszín feletti magassága és a 

látótávolság. A felszínt leíró adatszintben a magasságok a terepszint magasságának és a növényzet 

magasságának összegeként keletkeztek. 
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4.42. ábra. A főútvonalról nem látható, árnyékban maradó foltok. 

Vízgyűjtő területek meghatározása 

 
4.43. ábra. Vízgyűjtő területek lehatárolása 

A mérnöki tervezések egyik alapfeladata a vízgyűjtő területek lehatárolása, részvízgyűjtők keresése, azok 

területének meghatározása. A feladatot általában raszteres domborzatmodellen oldják meg. 

5.5. 4.5.5 Hálózatok 

A hálózatok modellezése általában élekből és csomópontokból álló gráfokkal történik. A közlekedési, víz- stb. 

hálózatok adatainak megadásával a hálózat élein és csomópontjain műveletek végezhetők. Az élekhez olyan 

adatok rendelhetők, mint pl. hossz, forgalom, átbocsátó képesség, lejtés, sebesség stb. Ha az oda és vissza 

értékek eltérőek (pl. áthaladási idő, egyirányú utca stb.), akkor ezeket meg kell különböztetni. 

A csomópontok lehetnek megállók (adatok: fel- és leszállók száma, várakozási idő, várakozási költség stb.), 

akadályok (pl. útfelbontás, zsilip), tároló- és felvevőhelyek (központok: pl. raktár, áruház, víztározó stb.). A 

csomópontokhoz kanyarodási adatok rendelhetők (igen/nem, várakozás stb.). Az említett adatok alapján 

vizsgálható például egy csúcsforgalmi helyzetben bekövetkező baleset hatása vagy egy szivattyú ki-

/bekapcsolás eredménye. A hálózatokban végezhető vizsgálatok két alapesetre vezethetők vissza. Ezek az 

optimális útvonal meghatározás (legkisebb ellenállásösszeg), illetve az optimális gyűjtés és elosztás. 

Optimális útvonal 

Közlekedési hálózatokban leggyakrabban a legkisebb költséggel, vagy legrövidebb idő alatt történő elérés a cél. 

A kiindulási hely és a célpont megadása után a GIS parancs (paraméterezéstől függően) megkeresi a 

legrövidebb, legkisebb költségű vagy a leggyorsabb (vagyis az optimális) útvonalat, és ezt megjeleníti 

grafikusan vagy szövegesen, esetleg szóban közli az információkat. 
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4.45. ábra. Optimális útvonal kiválasztása – A mentőjármű számítógépének képernyőjén megjelenő útvonal 

segít a gyors eligazodásban (NavNGo iGO8) 

Gyűjtés és elosztás 

Tipikus példák a hulladékgyűjtés, adott raktárhálózatból egy üzlethálózat optimális kiszolgálása vagy egy 

öntözőtelep üzemeltetése. 

A gyűjtést és elosztást optimalizáló (allocate) parancs, figyelembe véve a központok kapacitását 

• elosztási feladatot old meg egy vagy több tároló helyről a hálózat éleire, csomópontjaira, 

• gyűjtési feladatot optimalizál a hálózat éleiről, csomópontjairól egy vagy több felvevőhelyre, 

• a hálózat éleit hozzárendeli a legközelebbi (legkisebb összegzett ellenállású) központhoz. 
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4.46. ábra. A közlekedési hálózat és a költségfelszín adatszintek felhasználásával levezetett erdőművelési 

gyűjtőkörzetek – Hová kell összegyűjteni a kitermelt fát? 

6. 4.6 Modellezés 

Amint korábban említettük, a modell egyszerűsített formában reprodukálja a modellezett objektumot. A modell 

a modellezés során új ismereteket szolgáltat a modellezett objektumról, amelyet közvetlenül nem lehet vagy 

nem kifizetődő vizsgálni. 

A modellezés szakaszai a következők: 

1. a modellezés szükségességének felvetődése, 

2. a modellezés elméleti megalapozása, 

3. a modell felépítése, 

4. információk levezetése, 

5. az információk ellenőrzése, vizsgálata, igazolása vagy korrigálása, 

6. az eredmény felhasználása. 

 
4.47. ábra. A modellezés folyamata 

Az ábrán a modellezés sematikus folyamatát mutatjuk be. A GIS által támogatott modellezés korszerű analitikus 

eszköz a természet vagy társadalom jelenségeinek tanulmányozására. 

Végül ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a modellezés eredményének minőségét (pontosságát) 

elsődlegesen az adatbázis minősége (a helyzeti adatok pontossága, elhelyezkedése, sűrűsége stb.), illetve a 

modellezett objektum jellege határozza meg. A modellező rendszer szerepe e tekintetben másodlagos. 

7. 4.7 Összefoglalás 

Ebben a modulban módszeres áttekintést adtunk a GIS tipikus műveleteiről; lekérdezési, térbeli szerkesztési, 

elemzési funkcióiról. Az áttekintés természetesen nem lehetett teljes, hiszen több tucat rendszer létezik, és ezek 

eszköztára gyakran ezernél is több műveletet tartalmaz. A modulban ezek közül csupán a jellemző és fontosabb 

műveleteket ismertetettük. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön már képes: 

• Meghatározni a GIS tipikus műveleteit. 

• Elmondani, mire használható a digitális domborzatmodellezés. 

• Megvitatni a térbeli elemzés hibáinak kiküszöbölési módszereit. 

• Orientációt adni a térbeli műveletek használatában. 

Ellenőrző kérdések 

• Ismertesse az adatvisszakeresési lehetőségeket! 
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• Melyek a képernyőről való mérés problémái? 

• Milyen egyszerű kimutatások készíthetők? 

• Mi az övezetgenerálás? 

• Mi a forgács (sliver) poligon? 

• Mi a Thiessen poligon? 

• Milyen átlapolási műveletek vannak? 

• Milyen közelségi műveleteket ismer? 

• Mi a szűrés lényege? 

• Adjon példát felszínelemzési műveletekre! 

• Milyen DDM komplex szolgáltatásokat ismer? 

• Mi a dinamikus felületek módszerének lényege? 

• Mi a hálózatelemzés két alaptípusa? 

• Adjon példát a GIS modellezésben való használatára! 

Feladatok 

• Készítsen elemző leírást egy tetszőlegesen kiválasztott térbeli művelet használatáról (írja le mire való, mikor 

használható, mik az előnyei és milyen problémák jelentkezhetnek alkalmazásakor)! 

• Adjon példákat az útvonal keresés problémáira, tegyen javaslatokat a megoldásra! 

Irodalomjegyzék 

 


