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Kivonat 

Ebben a modulban egy esettanulmányt ismertetünk, példát adunk egy probléma hagyományos és térinformatikai 

megoldására. Foglalkozunk a térbeli adatokra alapozó döntéstámogatás gyakorlati fogásaival, az érdekeltek 

bevonásának eszközeivel, az adatbázis építésének megvalósításával, a térbeli elemzések végrehajtásával, a 

döntések megalapozásához szükséges információk megjelenítésével, a megbízhatóság elemzésével, 

megmutatjuk a tipikus gyakorlati problémákat. 

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

1. 5.1 Bevezetés 

A GIS szoftverek a létrehozott adatbázis felhasználásával egyszerűen és gyorsan szolgáltatnak információkat a 

felhasználók számára. Természetesen ez akkor igaz, ha az adatbázis szerkezetileg és tartalmilag megfelelő, 

valamint ha a GIS szoftver felkészült a felhasználói kérdésekre. A szoftvernek a lehető legmesszebbmenően 

támogatnia kell az információ előállítását. A szoftver rendelkezzék körültekintően kidolgozott parancsokkal a 

leggyakoribb kérdések megválaszolására, legyen rugalmasan fejleszthető a speciális fejlesztések, alkalmazások 

támogatására. 

Ebben a modulban egy esettanulmányt ismertetünk, példát adunk egy probléma hagyományos és térinformatikai 

megoldására. Foglalkozunk a térbeli adatokra alapozó döntéstámogatás gyakorlati fogásaival, az érdekeltek 

bevonásának eszközeivel, az adatbázis építésének megvalósításával, a térbeli elemzések végrehajtásával, a 

döntések megalapozásához szükséges információk megjelenítésével, a megbízhatóság elemzésével, 

megmutatjuk a tipikus gyakorlati problémákat. 

A modul célja az, hogy vázlatosan bemutassa a térbeli döntések előkészítésének folyamatát. Nem titkolt célunk 

az is, hogy összehasonlítva a hagyományos és GIS megoldást, meggyőzzük az Olvasót a térinformatika 

hasznosságáról. 

2. 5.2 Alapfogalmak 

2.1. 5.2.1 Gondolati térkép 

A tervezés általában iterációs folyamat. Sokat segít a környezet széleskörű bevonása a döntési folyamatba. Ezt 

nekünk kell számítógépes eszközeinkkel támogatni, ha lehet, akkor gyorsítani. 

Az elvárások megfogalmazásához az érdekeltek ötleteit rögzíteni kell, majd ezeket elemezni, vizsgálni, 

csoportosítani. Erre a célra hasznos módszer a gondolati térkép (mindmap) készítése. Ennek kiterjedt irodalma, 

és megvalósításának számos eszköze van. 

E témához kapcsolódik a brainstorming (ötlettársítás, szabad ötletfeltárás, ötletroham) fogalma, ami olyan 

csoportos feltáró munka, amelynek a célja, hogy az egyének csoportos véleményalkotásából származó előnyöket 

hasznosítsák. A brainstorming során fontos a szabad, kritikától mentes ötletfelvetés, mely a gondolattársítás 

révén biztosítja az új ötletek generálásának lehetőségét. A brainstorming jellemzője az érintettek, érdekeltek 

(stakeholders) minél szélesebb körének bevonása, a szabad, kritikamentes ötletfelvetés, az ötletek szemléletes 

megjelenítése, az ismételt ötletfelvetés lehetőségének biztosítása. 

A gondolati térképet széles körben használják különféle területeken: 

• megbeszéléseken az ötletek rögzítésére, összegezésére, és megjelenítésére, 

• egyéni- és csapatmunkában ismeretek, anyagok szervezésére, 

• problémamegoldásra. 
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5.2. ábra. Az elhangzott ötletek rögzítése (MindManager, http://www.mindjet.com) 

Az elhangzott ötletek az erre alkalmas szoftverekkel egyszerűen feljegyezhetők, a rögzített gondolatok, 

javaslatok kivetíthetők. A brainstorming során tilos vitát folytatni, akinek már nincs ötlete, passzolhatja az 

ötletfelvetés lehetőségét. A brainstorming nem adja meg az egyértelmű választ valamely probléma megoldására, 

de széles ötlettárat tár fel az elemzők előtt a lehetséges megoldásokból. Az ötletroham lezárása után az 

elhangzottakat elemezzük, az ötleteket rendezzük. Először az ötletek egymáshoz való viszonyát célszerű 

tisztázni, egyik ötlet része a másiknak, vagy kiegészítheti a másikat, esetleg ellent mond a másiknak. Ezek után 

lehet az összetartozó ötleteket csoportosítani további értelmezés céljából. 

 
5.3. ábra. Az elhangzott ötletek rendezése (MindManager) 

Az így létrejövő gondolati térkép jó alapot képez a döntési modell kialakításához. 

2.2. 5.2.2 Döntési modell 

A döntési modell a döntéselőkészítő folyamat grafikus ábrázolása, folyamatábrája. A térinformatikai 

szakirodalomban általában kartográfiai modellként (cartographic model) említik. E fogalomra gyakran 

használják még a térképi algebra (map algebra) vagy „mapematika” kifejezéseket is. 

A kartográfiai modellezés egy földrajzi adatfeldolgozó módszertan, ami a térképeket és a térkép komponenseit 

úgy tekinti, mint egy algebrai egyenlet részeit. Amint az algebrában a valós értékeket szimbólumok jelölik (pl. 

a,b,c), a mapematikában ezek a szimbólumok jelölhetik egy adatszint elemeinek számszerű attribútumait (pl. az 

adott talajtípus pH értéke) vagy akár magát az egész adatszintet. A  5.3. ábra  [3] ábrán látható, hogy egy GIS 

átlapolási folyamatot hogyan lehetne kartográfiai modellként ábrázolni. Az x+y=z egyenletben x az úttérképet, y 

a vasúttérképet jelenti. Ezek összeadásával létrejön a közlekedési hálózat térképe. 

+=== 

==== 

_Ref238617531
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5.4. ábra. A közlekedési hálózat az úthálózat és a vasúthálózat összegzésével képezhető 

A kartográfiai (döntési) modell készítésének lényege a következő négy pontban vázolható fel (Burrough, 1986): 

• Határozzuk meg azokat az adatszinteket vagy a térbeli adathalmazokat, amikre az elemzéshez szükség lesz! 

• Használjunk világos, logikus, természetes nyelvet az elemzési folyamat leírására, melybe leírjuk a 

rendelkezésére álló adatokból a megoldáshoz vezető utat! 

• Készítsünk folyamatábrát, ami rajzban is megjeleníteni e folyamatot! 

• Egészítsük ki a folyamatábrát olyan GIS utasításokkal, amik a kívánt térbeli műveletek végrehajtásához az 

adott térinformatikai rendszerben elérhetők! 

A döntési modell grafikus megközelítést ajánl fel az adatszintek integrálásához és elemzéséhez, ami jelentősen 

hozzájárul a térbeli döntéstámogatás tervezéséhez. 

Tekintettel arra, hogy a „kartográfiai” jelzőt az adott döntéstámogatási környezetben körülményesnek és 

félrevezetőnek tartjuk, helyesebb a döntési modell használata. Ezt használjuk a modul további részében is. 
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5. ábra6. ábra. Egy új IKEA áruház helyének kiválasztására szolgáló egyszerűsített döntési modell 

3. 5.3 Az esettanulmány ismertetése 

A különböző típusú hulladékok elhelyezése napjaink egyik legégetőbb problémája ugyanúgy, mint a természeti 

és környezeti értékek megóvása a káros emberi tevékenységekkel szemben. Ezért különös gondot kell 

fordítanunk az újonnan nyitandó hulladéklerakók helyének kijelölésére. Körültekintően kell végeznünk a 

tervezést, a különböző érdekek összevetésekor fontos a megfelelő kompromisszumok keresése, de a környezet 

védelmét, a természeti örökségünk megóvását előnyben kell részesítenünk. A biztonságos tároló helyére 

alternatívák keresése és kijelölése egy tipikus térinformatikai döntéselőkészítő munka. Példaként vegyünk egy 

egyszerűsített gyakorlati feladatot. 

Az elérendő cél, a megvalósítás feltételei és szabályai a következők: 

Cél:  Kisteljesítményű kommunális hulladéklerakó optimális telephelyének kiválasztása a helyi önkormányzat 

által a rendezési tervben kijelölt, mintegy 2 km2 nagyságú területen. 

Szépen hangzik a cél. Látszólag egyszerű a feladat, de... 

• Mit jelent az, hogy kisteljesítményű? 

• Ki mondja meg, hogy mi az optimális? 

A gyakorlati végrehajtásnál körültekintően kell eljárnunk. Nagyon fontos az igények pontos megismerése. A 

térinformatikusok egészen biztosan egy tervezőcsapatnak a tagjaként vesznek részt a folyamatban. Ebben társaik 

lesznek a hulladék-elhelyezéssel, hulladékégetéssel, hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek, 

közlekedési szakemberek, építőmérnökök stb. 

Elengedhetetlen a megbízók, felhasználók és engedélyezők igényének és elvárásainak az ismerete. Ebben az 

esetben a helyi önkormányzat képviselő testülete kell, hogy támogassa tervünket, de annak meg kell felelnie 

valamennyi törvényi előírásnak és szabályozásnak is. Végül el kell, hogy fogadja a lakosság. Ez bizony nem 

könnyű feladat. Az Olvasó biztosan emlékszik néhány sajtóhírre e témában. 

A következő lépésben azokat a feltételeket fogalmaztuk meg, amelyeket a telephelynek ki kell elégítenie. 

Feltételek: 

• Elsődleges feltétel, hogy az elhelyezés környezetbarát legyen. 

• Ki kell zárni azt a lehetőséget, hogy a telephelyről közvetlenül szennyező anyag kerüljön az élővizekbe. 

• A telephely a lehető legkisebb mértékben zavarhatja a természetes táj képét. 

• Ugyanakkor az elhelyezés legyen költségkímélő. 

• Az építendő üzemi út költsége legyen minimális. 

• A vízzárás költségeit csökkentendő a telephely altalaja legyen kedvező építési adottságú. 

• A földmunka mennyiségének korlátozására, a terület lejtésviszonyai legyenek kedvezők. 

• A kisajátítás költségei nem lehetnek magasak. 

• A telephely területe legyen elegendő a lerakó infrastruktúrájának elhelyezésére, valamint a hulladék 

tárolására. 

A feltételeket ezután pontosítani kell, szabályokat kell alkotni, hogy a területlehatárolást pontosan el lehessen 

végezni, meg lehessen szerkeszteni. 

Szabályok:  az elvi feltételek szakmai és jogi szakértőkkel való konzultáción történt pontosítás után, a 

következő szabályokat kell betartanunk: 
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• A hulladékelhelyező élővizektől mért távolsága haladja meg a 125 métert. 

• A telephelyet főútvonalról ne lehessen látni. 

• A telephely kiépített úttól mért távolsága max. 250 m lehet. 

• A kiválasztott területen az altalaj építési alkalmassági osztálya legyen nagyobb, mint 1. Legyen az altalaj 

vízzáró! 

• A telephely lejtése nem lehet nagyobb 12 %-nál. 

• A hasznosítani kívánt terület művelési ága rét vagy legelő lehet. 

• A potenciális terület legyen nagyobb, mint 0.4 ha. 

Döntéselőkészítés:  Készítsünk el egy olyan tematikus térképet, mely tartalmazza a terület alkalmasság szerinti 

minősítését. 

A megoldás áttekinthetőségének biztosítására célszerű egy szemléletes folyamatábrát készíteni. Amint 

említettük, ezt nevezik döntési modellnek is. Ez nemcsak a térinformatikus számára nyújt segítséget, de a 

döntéselőkészítő csoport többi tagja és valamennyi érdekelt fél számára is biztosítja a közérthetőséget, és ezáltal 

a beleszólás lehetőségét. 

 
5.7. ábra. A döntési folyamat első szakasza. Az ábrán DDM a digitális domborzatmodell rövidítése. 
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5.8. ábra. A döntési folyamat második szakaszának modellje 

4. 5.4 Hagyományos megoldás 

Nézzük meg, hogyan oldhatjuk meg a feladatot manuálisan, papírtérképen, körzővel, vonalzóval. 

 Mindenekelőtt le kell határolnunk a szóba jöhető területet, melyet az 

önkormányzat egy helyszínrajzon berajzolt. Majd be kell szereznünk a szükséges adatokat a területről, illetve 

környezetéről. 

4.1. 5.4.1 Környezetbarát elhelyezés 

Az első lépésben szükségünk van az élővizek, a vízhálózat ismeretére a védőövezet kialakításához. A vízhálózat 

megtalálható az 1:10000 méretarányú, 

 

EOV rendszerű topográfiai térképeken. Tegyünk erre a térképre egy átlátszó fóliát. Rajzoljuk át a fóliára a 

vízrajzot. 
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Fedjük le valamilyen átlátszatlan (szürke) festékkel mindazokat a pontokat, amelyek az élővizekhez 125 m-nél 

közelebb esnek. Hát ezt bizony kimondani könnyebb, mint megrajzolni. Egy kicsit hosszadalmas megoldás, ha a 

vízfolyás pontjaira szabályos szakaszonként 125 m sugarú kört szerkesztünk, majd megrajzoljuk az ezt burkoló 

határvonalat. Egy másik megoldás, ha a körző egyik szárát a vízfolyáson, a másik (ceruzás) szárát a vízfolyásra 

merőlegesen tartva húzzuk meg a határvonalat. A határvonalon belüli területet kell szürkére festeni. Az 

eredmény egy tematikus térkép, amelyen az átlátszó (sárga) területek mutatják a víztől távol eső, az elhelyezésre 

alkalmas helyeket. 

A második szabály vizsgálata - hasonlóan az elmondottakhoz - egy újabb átlátszó fólián történik, bár ez jóval 

nehezebb és pontatlanabb szerkesztésekkel lehetséges. A topográfiai térkép az úthálózatra, a terepfelszínre és a 

növényzetre vonatkozóan is ad adatokat, de annak megállapítása, hogy egy pont látható a főúthálózatról vagy 

sem, nem olyan egyszerű szerkesztési feladat, mint az előző. 

Az általam javasolt megoldás a következő: 

1. Bízzunk meg egy topográfiai tapasztalattal rendelkező térképészt azzal, hogy a térkép szintvonalrajzának és a 

növényzet magasságának együttes figyelembe vételével szerkesszen olyan foltokat, amelyek a főutakról 

takarásban vannak. Szinte lehetetlent kérünk a térképésztől, de elődeink már sok nehéz problémát 

megoldottak. 

2. Menjünk ki a terepre ezzel a vázlattal, járjuk végig a főútvonalakat, így ellenőrizzük le a szerkesztést, és 

javítsuk ki az elkerülhetetlen hibákat. 

 

3. Erről a vázlatról készül a második tematikus térkép, amely a láthatóságot ábrázolja. A sárga foltok a 

takarásban maradó területeket mutatják, vagyis ahová a tájkép zavarása nélkül a hulladéklerakó elhelyezhető. 

 

A kapott két fólia egymásra helyezése a koordinátahálózat (őrhálózat, őrkeresztek) segítségével elvégezhető. 

Ezután az átlátszó foltokat körülhatárolhatjuk. Az új tematikus térkép azokat a foltokat mutatja, amelyek 

kielégítik a környezetbarát elhelyezés feltételeit; élővizektől távol vannak, és nem láthatók főútvonalakról. 

4.2. 5.4.2 A költségek kímélése 

A vizsgálat második szakasza a megvalósítás költségeinek csökkentésére irányul. 
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A telephely megközelítésére utat kell építeni. Ennek költsége első megközelítésben az építendő út hosszának 

függvénye. Rajzoljuk meg egy fólián a burkolt utakat (aszfalt - piros, makadám –fekete; a talajutakat szürke 

színnel jeleztük, de ezekre most nem lesz szükség, mert a talajutak burkolása ugyancsak költséges). Fedjük le a 

3. szabály szerint azokat a pontokat, amelyek távolabb esnek a burkolt utak hálózatához, mint 250 m. Az 

átlátszó (sárga) területeken a bekötőút a tűrtnél kisebb költségekkel megépíthető. 

A telephely altalaja legyen vízzáró, hogy ne szennyeződjék a talajvíz. Sajnos a terület hidrogeológiai viszonyait 

bemutató térkép méretaránya 1 : 50 000, vetülete sztereografikus. Gondot jelent tehát egy olyan fólia 

szerkesztése, amely majd ráilleszthető lesz a korábbiakra. 

 

A térképet egy szabatos fénymásolóval felnagyíthatjuk, és az illesztést az azonosnak tekinthető vonalak (pl. 

úthálózat) alapján elvégezhetjük. Az így előkészített térképvázlatra helyezve a fóliát a vízáteresztőnek minősülő 

foltokat színezzük be szürkére, a többi terület vízzáró, tehát legyen sárga (alkalmas). 

A földmunka mennyisége függ a terület lejtésviszonyaitól. Az ötödik szabály úgy rendelkezik, hogy a telephely 

nem eshet 12 %-ot meghaladó lejtésű területre. Most újra szükségünk van egy térképészre, aki topográfiai 

tapasztalattal rendelkezik, akinek feladata az lesz, hogy a topográfiai térkép szintvonalrajza alapján 

megszerkessze a lejtésviszonyokat bemutató tematikus térképünket is. A szerkesztés alapjául az szolgál, hogy a 

kis lejtésű területeken a szintvonalak egymástól távol, a meredekebb területeken egymáshoz közelebb futnak. 

 

Hazánkban a lejtőket meredekségük szerint osztályozzák. Az első osztályba (kategória) az 5%-nál kisebb lejtésű 

területek tartoznak. A második kategória 5-12%. A harmadik 12-17% stb. A térképész meghatározza az 5%-nak, 

12%-nak, 17%-nak megfelelő távolságot és elhatárolja azokat a területeket, ahol a szintvonalak távolsága ennél 

kisebb. Ezek a lejtőkategória foltok. Azok a foltok, ahol a lejtés 1. illetve 2. kategóriába esik alkalmas (sárga), e 

fölött alkalmatlan (szürke). 

 

A kisajátítás költsége - többek között - függ a művelési ágtól. Ne kelljen erdőt vagy gyümölcsöst irtani! A 

hatodik szabály azt mondja, hogy a telephely művelési ága legyen rét vagy legelő. Ezeket a területeket a 

topográfiai térképen lehatárolhatjuk. 

Helyezzük ezután egymásra a környezetbarát elhelyezésnek megfelelő területeket mutató fóliát és a négy 

költségkímélő szabályt kielégítő foltokat mutató tematikus fóliákat! 
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5.10. ábra. Kitörölve a felesleges vonalakat. Letisztázva a térképet. 

Amint az utolsó ábrán látható, mindössze néhány alkalmasnak látszó folt maradt. Most már csak az a feladat, 

hogy mérjük meg a foltok területét; melyek nagyobbak 0,4 hektárnál. Ezt egy planiméterrel 1 , vagy pl. 

milliméterpapírral való méréssel tehetjük meg. 

5. 5.5 GIS megoldás 

A hagyományos megoldás rövid áttekintése után nézzük meg, hogyan segíti a döntések meghozatalát a GIS: 

Hogyan tudnánk ezt a feladatot GIS segítségével végrehajtani? 

Az első lépés mindenképpen a GIS adatbázis felépítése. Meg kell határoznunk milyen adatokat, milyen 

részletességgel kell megszereznünk. A hagyományos megoldás során megismertük a térképi adatokat. Az 

adatbázis feltöltése esetünkben az említett térképek úthálózatának, vízrajzának, növényzet- és talajkategória-

határainak digitalizálásával már megtörtént. De történhetett volna már korábban felépített digitális adatbázisok 

felhasználásával is. Általában szükség van az adatok kiegészítésére is. 

A következőkben egy GIS megoldást ismertetünk. 

Az adatkezelési, adatlekérdezési és a megjelenítési funkciókon túlmenően a GIS lényege a térbeli integrációs, 

szerkesztési és elemző funkcióiban rejlik. Ezek komplex használatának szemléltetésére bemutatjuk a 4. pontban 

ismertetett térbeli döntéselőkészítés számítógéppel segített, azaz GIS változatát. A megoldáshoz vektoros 

rendszert alkalmazunk. 

A vektoros GIS a hagyományos térképi elemzésből alakult ki a hetvenes években. A megoldás nagyon hasonlít 

az ember hagyományos szemléletéhez. Ebben az esetben a valós világot pontok, vonalak és foltok sorozatával és 

a hozzájuk kapcsolódó leíró adatokkal jellemezzük. Az elemzések során ezeknek a kapcsolatát vizsgáljuk, vagy 

egymásra vetítésükkel az azonos helyeken valamilyen feltételek teljesülését határozzuk meg. Itt az ArcGIS 

szoftver használatával levezetett megoldást ismertetjük. 

A hagyományos megoldás fóliáit itt adatszintek helyettesítik, melyeket egy-egy-egy shapefájl ír le. Az 

adatszinteket pontok vagy vonalak vagy poligonok (foltok) alkotják. A digitalizálást az ArcMap modullal 

végeztük. A topográfiai térkép és a hidrogeológiai térkép eltérő vetületi rendszeréből adódó problémát 

koordináta-transzformációval oldottuk meg. 

                                                           
1 A planiméter a térképen történő területmérés céljára kifejlesztett analóg eszköz. A mérés során az eszköz mérőcsúcsát a mérendő terület 
határvonalán kell végig vezetni. 
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Sajnos a gyakorló feladat kialakításakor nem rendelkeztünk az ArcGIS-hez kapcsolódó domborzatmodellező 

modullal, ezért a láthatósági vizsgálatot a Map-for-the PC szoftver segítségével végeztük el, melynek 

eredményét raszter-vektor átalakítás után töltöttük át az adatbázisba. 

Az adatbázist a tananyaghoz mellékelt demosz.zip állomány tartalmazza. Csomagoljuk ki az állományt. Töltsük 

fel a DEMOSZ könyvtárat, benne az alábbiakban leírt adatbázissal. 

A DEMOSZ adatszintjei a következők: 
 

 
OTAB 

ORSZÁGHATÁR Magyarország 

 
MKH021 - FÖMI áttekintő adatok 

MEGYE Megyék 

TELEP Települések 

VIZEK Vízrajz 

 
Örvényesi-Séd 

örvsédúthálózat A teljes vízgyűjtő úthálózata 

kilométerháló őrvonalak + a rendezési terv által adott 

határvonal 

 
Örvényes (térképről) 

határvonal körzethatár, a rendezési terv alapján 

utak úthálózat (aszfalt, makadám, talaj) 

patak patak 

szintvonal12 szintvonalak 

szintvonal22 szintvonalak 

növényzet növényzet (CHEAP : rét, legelő) 

talaj talajtérkép (SUITSOL : BTYP>1 vízzáró) 

lejtésviszonyok / 

DDM 
lejtés, lejtésirány, lejtőkategória (PLAIN) 

 
Örvényes (topográfiai térképről) 

Vászoly_2layer űrfelvétel (Google) 

 
Örvényes (levezetett) 

takart láthatóság (GRID_CODE) 
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pataktól125 Víztől távol 

utaktól250 Úthoz közel 

 
Eredmények 

környezetbarát Környezetbarát 

mind1 A szempontoknak tökéletesen megfelelő 

területek (0-1 skála) 

minda6 Mind a 6 szempontot magába foglaló 0-6 skála 

A  határvonal  egy területet határoz meg, tehát poligon típusú. A határvonalat az önkormányzat húzta meg, és a 

rendezési tervről digitalizáltuk. A határvonalon belüli terület  ENGEDÉLYEZ  oszlopában 1 (egy) jelzi az 

alkalmasságot. A határvonalon belül nincs forrás (pontszerű objektum), sem tó (foltszerű objektum – poligon), 

ezért a topográfiai térkép vízrajza (az élővizek) egy vonalszerű fedvénnyel leírhatók. Ennek az adatszintnek a  

patak  nevet adtuk. 

 
5.11. ábra. A határvonal és a patak 

Környezetbarát elhelyezés 

 

A patakhoz a 125 m-es védőövezet kialakítása az ArcMap ArcToolbox Buffer Wizard (övezet varázsló) 

parancsával történik. Ez a parancs az objektumtól (itt a vízfolyástól) adott (esetleg változó) távolságnál közelebb 

eső pontok határvonalát megszerkesztve egy új adatszintet hoz létre. Ennek a  patak_Buffer1  nevet adta volna a 

program alapértelmezésben. Átnevezés után  pataktól125  lett. A létrejövő leíró adatok táblázatában egy  
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PATAKTÁVOL  oszlopot alakítottam ki, és ennek a vízhez közel 0 (NULLA) értéket adtam. A későbbiekben is 1 

mindig az alkalmas, 0 a nem alkalmas területeket jelenti. 

 Az övezet varázsló képes övezeteket szerkeszteni pontokhoz és 

poligonokhoz is. A gép pontosabb, és gyorsabb munkát végzett, mint a hagyományos körzős szerkesztésünk. 

 
5.12. ábra. Övezet szerkesztése 

 
5.13. ábra. UNION - pataktól125 és határvonal átlapolása 
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5.14. ábra. CLIP - a határon túleső részek levágására 

Amint korábban említettük a láthatósági vizsgálatot egy másik szoftverrel végeztük el. Ennek bemenő adatait a 

főútvonal egy négyzethálós domborzatmodell és egy növényzet magasságokat tartalmazó fedvény képezték. A 

főútvonalat az úthálózat (  utak  ) fedvényből ki lehet szelektálni, mert a főutakat megkülönböztettük a makadám 

és talajutaktól. A domborzatmodell által megadott terepmagassághoz hozzáadtuk a növényzet magasságát. Így 

megkaptuk azt a felszínt, ami láthatóságot befolyásolja. 

Ezután a programnak meg kellett adni, hogy az út felett milyen magasságból néz körül a szemlélődő autós (1 

métert adtunk). A program 1994-ben 30 percig számolt, mikorra elkészült a vizsgálattal. Most valószínűleg 3 

másodperc is elég lenne. De a hagyományos megoldás térképésze valószínűleg 3 napig szerkesztené a 

láthatósági térképet, ami korántsem lenne ilyen megbízható! Azért ezt a képet is le kell ellenőrizni! Biztosan 

feltűnt, hogy a poligonok határvonala szögletes. Ez azért van, mert a szoftver raszteres modellt alkalmazott, 

25x25 m-es felbontással. Komoly hibalehetőség adódik a növényzet magasságának meghatározásából! Itt nagy 

hasznát lehetne venni a légifelvételeknek. De mindenképpen hasznos egy helyszíni ellenőrzés. 

Vetítsük össze a főútvonalról sehonnan sem látszó, takarásban lévő területeket tartalmazó fedvénnyel (  takart  ) 

és a  határvonal  fedvényt az ArcMap Intersect (metszet) parancsával. Az eredmény a  takart_Intersect  fedvény 

lesz. A fedvény kiterjedése egyezik a határvonaléval. A leíró adattábla oszlopaiban mindkét fedvény adatai 

megjelennek. Nekünk a láthatósági vizsgálatból kijövő Grid_code érték a fontos, tudnunk kell, mely poligonok 

voltak takarásban (Grid_code = 1). 

 
5.15. ábra. INTERSECT 
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Másoljuk át a kapott eredményt a  környezetbarát  fedvénybe. A leíró adattábla oszlopaiban mindhárom fedvény 

adatai megjelennek. Nekünk azok a poligonok kellenek, amelyek távol voltak a pataktól és takarásban voltak. 

Adjunk hozzá a leíró adattáblához egy  körbarát  oszlopot, és töltsük fel a Field Calculator (adattábla 

számológép) segítségével. 

 
5.16. ábra. Field Calculator 

Az eredmény az ábrán látható. A határvonalon belüli zöld területfoltok a környezetvédelmi szempontoknak 

megfelelő, potenciális telephelyek. Az új tematikus térkép azokat a foltokat mutatja, amelyek kielégítik a 

környezetbarát elhelyezés feltételeit; élővizektől távol vannak, és nem láthatók főútvonalakról, vagyis ahol a 

tájkép zavarása nélkül a hulladéklerakó elhelyezhető. Vegyük észre, hogy az eredmény nem egyszerűen kép, 

hanem egy új adatszint! 

 
5.17. ábra. Környezetbarát helyek. 

A költségek kímélése 

A költségkímélő elhelyezés első szempontja, hogy a telephely legyen 250 m-nél közelebb a burkolt utakhoz. Ezt 

a feltételt ugyancsak a Buffer Wizard (övezet varázsló) paranccsal írhatjuk le. Amint említettük, az 

övezetgeneráló parancs lehetőséget ad változó szélességű övezetek kialakítására is. A  utak  úthálózati 

fedvényből most leválogattuk a burkolt utakat, ezekre nézve egy BUFDIST oszlopba “250”-et írtunk. A 

talajutak esetén ez az érték “0”. A létrehozott, változó (0/250 m) szélességű övezetbe eső poligonokra 

SUITROAD = 1 (alkalmas) értéket adtunk. 
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5.18. ábra. Utakhoz közel 

Az ábrán látszik, hogy a 250 m széles övezetek túlnyúlnak a határvonalon. Ez zavaró, ezért a CLIP paranccsal a 

határvonal mentén körbevágjuk. 

 

A területről rendelkezésünkre állt egy talaj-adatbázis, amelyben a vízzáró talajfoltokhoz SUITSOIL = 1 értéket 

rendeltünk. Látható, hogy az adatbázis sokkal több (69) poligont tartalmaz, mint a 0/1 fedvény (5). A  

DISSOLVE  paranccsal a felesleges határvonalak törölhetők, ezzel poligonok száma lecsökkenthető. Ez hasznos 

lehet a megjelenítésben és az elemzés gyorsításában. 
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5.19. ábra. A talaj fedvény poligonjai számának csökkentése a DISSOLVE paranccsal 

Tekintettel a domborzatmodellező alrendszer hiányára, egy morfológiai adatbázisból vezettük le a  

lejtésviszonyok  fedvényt, és ebből a lejtőkategória térképet. A morfológiai adatokat nagy munkával, topográfiai 

térképek felhasználásával, terepi mérésekkel való pontosítás révén állították elő. A lejtésen kívül ebben 

szerepelnek a kitettség (lejtésirány), lejtőhossz, görbültség stb. adatai is. A számunkra fontos 12 %-osnál kisebb 

lejtésű területek leválogatása után PLAIN = 1 értékadást végeztünk az attribútum adatok táblázatában. 

 
5.20. ábra. 12 %-nál kisebb lejtésű területek 

A telephely ne kerüljön értékes művelési ágú területre! Az ingatlan szakértők szerint az alkalmas helyeket a 

rétek vagy legelők jelentik. A  növényzet  fedvényen a rét és legelő művelési ágra CHEAP = 1. Az átosztályozás 

eredményét mutatja az ábra. 

Az UNION paranccsal elvégezhető az előbbiek szerint levezetett összes fedvény átlapolása, egymásra vetítése. 

A módszer hasonló a manuális megoldás fóliatechnikájához. Az eredmény helyzeti adatait mutatja a következő 

ábra. Az adatbázisban ezt a  mind1  fedvény tartalmazza. Ebben már 1244 poligon található, és adattáblája 

tartalmazza az alapfedvények minden oszlopát. Ez egy bonyolultabb vizsgálatnál nagyon megnövelheti a 

tárigényt. Szorozzuk össze a költségtakarékos megvalósítás feltételeinek való megfelelést tartalmazó és a  

körbarát  attribútumokat minden poligonra nézve, és tároljuk az eredményt a  mind1  oszlopban. 

Azok a poligonok lesznek megfelelők, ahol mind a 6 attribútum értéke 1, vagyis  mind1  = 1. 
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5.22. ábra. A minden feltételt kielégítő végeredmény 

 

Amint korábban mutattuk, a DISSOLVE paranccsal a poligonok száma erősen csökkenthető. Eltöröltük 

mindazon határokat, ahol a  Mind1  attribútum értéke 1. A bal oldalon zöld színnel látjuk azokat a helyeket, 

ahová a hulladékelhelyező telepíthető. 

 

A poligonok területe a  Measure  paranccsal egyszerűen nyerhető. A potenciális foltok közül csupán egynek a 

területe nagyobb, mint 0.4 ha. 

Ezután a terepen végzett szemléléssel ellenőrizhető az alkalmassági vizsgálat. A felkereséshez azonban 

viszonyítási adatokat célszerű adni, ezért az alábbi ábrán a potenciális foltok mellett feltüntettük az úthálózatot 

és a vízhálózatot is. 
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5.23. ábra. Potenciális telephelyek 

Hogyan lehetne a potenciális területeket növelni? Például, ha a döntéshozók megelégszenek olyan területekkel 

is, ahol 5 vagy esetleg 4 feltétel teljesül. 

A döntéselőkészítésben színesebb, árnyaltabb képet adunk például akkor, ha nem összeszorozzuk, hanem 

összeadjuk az attribútum táblázat alkalmasságra utaló oszlopait. Az így kapott eredményt szemlélve látható, 

hogy a döntési tér jelentősen kitágult, ami gondolkodásra késztetheti a döntéshozókat. 

 
5.24. ábra. Szorzás helyett összeadás 

A bemutatott példák vázlatos áttekintést adtak a GIS műveletekről. Nem esett szó a hálózatelemzésről, amellyel 

a hulladékgyűjtés folyamata tervezhető, így ebbe a vizsgálatba beépíthető lenne. Nem beszéltünk a 

modellezésről, amellyel például légszennyezési hatáselemzéseket végezhettünk volna. Ezek a GIS műveletek 

elég bonyolultak, ezért az elméleti órákon foglalkozunk velük. 

Remélhetőleg sikerült láttatni, hogy a GIS révén a térbeli elemzés, döntéselőkészítés komplexebbé, teljesebbé 

válhat. A térinformatikai modell lehetőséget teremt további kritériumok hozzáadására vagy a feltételek 

dinamikus változtatására, pl. a védőzóna mértékének növelésére vagy csökkentésére, azaz választ kaphatunk a 

"Hogyan változik a hulladék-elhelyezésre alkalmas terület határa, ha...?" típusú kérdésre is. 

Biztos vagyok benne, hogy sok ponton megkérdőjelezte a gondolatmenetet, változtatna az előzőekben felvázolt 

megoldáson. Igaza van! Az élet ennél sokkal bonyolultabb. 

6. 5.6 További szempontok 
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6.1. 5.6.1 Légifelvételek, űrfelvételek alkalmazása 

Ezt példát évek óta használjuk sikerrel az oktatásban, de eddig nem használtunk légifelvételeket, űrfelvételeket. 

A légifényképek egyre jobban terjednek a mindennapi gyakorlatban, különösen a Google révén egyre jobb 

felbontású űrfelvételekhez juthatunk. Ezek számos új lehetőséget nyitnak meg. 

 
5.26. ábra. A telephelyek környezete űrfelvételen is vizsgálható 

6.2. 5.6.2 Természetvédelmi szempontok 

A következőkben néhány olyan szempontot ismertetünk vázlatosan, amelyet egyik volt diákunk (Barcsay Attila, 

Építési geodézia szak, 2003) projektmunkájából merítettünk, ezzel mintegy segítve az előző feladat 

megoldásának kiterjesztését. 

Az egyik legfontosabb szempont a természetvédelmi területek tiszteletben tartása. Már léteznek olyan 

adatbázisok, melyek elemzésével pontos információkhoz juthatunk e téren. 

A talajvíz védelme ugyancsak a fontosabb szempontok egyike. Be kell szereznünk adatokat a terület hidrológiai 

és hidrogeológiai jellemzőiről. A vízzáró rétegek elhelyezkedését, vastagságát, mélységét, a talajvíz mozgását, a 

vízszint ingadozását, az áramlás irányát, sebességét tartalmazó adatbázis segítségével olyan területeket 

válasszunk, ahol a talajvíz mélyen található. Így megkönnyíthetjük az építést, és a szennyező anyagok se jutnak 

könnyen a talajvízbe. A hulladékon átszivárgó, ill. annak lebomlásából származó csurgalékvíz veszélyes. 

Ellenőrizzük, hogy a tervezett lerakóhely közelében nincsenek-e aktív dinamikus geológiai folyamatok (erózió, 

suvadás, rogyás, omlás). Ilyen helyek köré generáljunk védőövezetet, amelyen belül ne tervezzünk 

hulladéklerakót. 

Nézzünk utána, hogy a körzetben vannak-e földrengés veszélyes helyek. Kerüljük azokat a helyeket, ahol a 

földrengés várható. 

Nem telepíthető hulladéklerakó olyan karsztos, erősen tört szerkezetű, tagolt kőzet összetételű területen, ahol a 

felszínen vagy a felszín alatt 10 m-en belül mészkő, dolomit, mész és dolomitmárga képződmények, barlangok, 

illetve tektonikailag erősen tagolt kőzetek találhatók. 

Utána kell nézni annak is, hogy a körzetben található-e működő vagy felhagyott mélyművelésű bánya. Ezek 

felett, ha a mozgások még nem konszolidálódtak, ne tervezzünk lerakóhelyet. Kerüljük a bányaművelésre 

előzetesen kijelölt helyeket is. 

Védjük a településeket, közutakat, telephelyeket A köréjük generált övezetekkel. Az övezetek szélességét a 

települések lélekszáma, az utak forgalomsűrűsége, a telephelyek tevékenységi köre határozza meg. 
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Védőövezetet szerkeszthetünk az üzemelő vagy tervezett ivóvíz, ásvány és gyógyvíznyerő kutak köré is. 

Ne tervezzünk szeméttelepet fürdésre, üdülésre használt tavak vízgyűjtő területére. A vízgyűjtő területek 

meghatározását általában raszteres domborzat modellen oldhatjuk meg. 

Kerüljük az árvíz, belvízveszélyes ill. árvízmentesítéssel nem rendelkező helyeket. 

Vizsgáljuk meg a település rendezési tervét is. Azokat a területeket, ahol más irányú elképzelések megvalósítása 

van célul kitűzve, elvethetjük, sőt köréjük is tervezhetünk védőzónát. 

Be kell gyűjtenünk a közműszolgáltató vállalatok adatbázisait, nyilvántartásait is. Nem tervezhetünk semmit, 

pl.: kőolajvezeték, földgázvezeték, elektromos távvezeték, hírközlési fénykábel, vagy más közmű 

nyomvonalára, ill. biztonsági övezetébe. 

Gondoskodnunk kell viszont a leendő hulladéklerakó közműellátásáról. Elektromos csatlakozást kell biztosítani 

a szociális, raktár, iroda, porta, stb. helyiségeknek, vízbekötést a tisztálkodás, locsolás, pormentesítés 

megoldására. Ha lehet, meg kell teremteni a gázellátás, közcsatornába kötés, vezetékes telefoncsatlakozás 

lehetőségét. A nélkülözhetetlen közművek esetében a közút közelségét biztosító övezet generálás módszerét 

követhetjük. 

Meg kell vizsgálnunk a meglévő úthálózat terhelhetőségét. Meg kell határozni a majdani szállítási útvonalat 

vizsgálva az útszélességet, a burkolat minőségét, teherbírását, forgalomsűrűségét. Ezeket az adatokat a 

közútkezelő adatbázisból szűrhetjük le. Helyes útvonaltervezéssel csökkenteni kell a településből kivezető út 

mentén a megnövekedett tehergépjármű forgalomból eredő zaj, por, rezgésszennyezést. Ezt optimális útvonal 

tervezési feladatként foghatjuk fel, ahol feltételként ezeket a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell 

vennünk. Minimalizálni kell azon útszakaszokat, ahol burkolatszélesítésre, burkolat megerősítésre van szükség, 

hiszen ezek jelentősen növelik a beruházás számláját. 

Fontos szempont a szempont a szemétszállítás költségének minimalizálása, hiszen ez a költség a hulladéklerakó 

teljes üzemelési ideje 15-20év alatt jelentkezik folyamatosan. Célszerű tehát a gyűjtési körzet településeinek 

lélekszám szerinti súlyozott centrumába telepíteni első közelítésben a telepet. Ez tipikus gyűjtési feladat, mely a 

hálózat éleit hozzárendeli a legkisebb összegzett ellenállású központhoz. 

A terület alkalmassági vizsgálat során elemezni kell a környék meteorológiai viszonyait (uralkodó szélirány, 

szélerősség) a légszennyező anyagok (szag, por) várható terjedése miatt. A lerakót mindig a legkisebb 

gyakoriságú szélirányba célszerű a településtől elhelyezni. 

Mekkora legyen a hulladéklerakó minimális területe? 

A hulladéklerakó számára kijelölt terület nagyságának meghatározásához a következő szempontokat kell 

figyelembe vennünk: 

• A lerakó élettartalmát geometriai befogadóképessége, az elhelyezendő hulladék mennyisége határozza meg. 

A települési szilárd hulladék keletkezése általában évszakonként eltérő. Üdülőterületeken a hulladék 

mennyisége szezonban és azon kívül jelentősen ingadozik. A lerakó terheléséhez ismerni kell a napi várható 

legkisebb, legnagyobb és az éves mennyiséget. Ezeket az adatokat a jelenlegi szemétszállító vállalat, és az 

illetékes önkormányzatok nyilvántartásaiból (adatbázisaiból) szerezhetjük meg. Az elhelyezendő hulladék 

mennyiségének meghatározásakor az esetleges bővítési lehetőséget is figyelembe kell venni. Célszerű olyan 

nagyságú és kapacitású területet kiválasztani, amely 15-20 éves időtartamra megoldja a település vagy 

gyűjtőkörzet települési szilárdhulladék lerakását. 

• Helyet kell biztosítani a területen a szemét betakarására szolgáló talaj depóniáinak is. Ezeket a fedő és takaró 

anyagokat általában a bányanyitás előtt a helyszínen termelik ki, de ha erre nincs lehetőség, a beszerzés 

lehetőségeit szintén vizsgálni kell. Ez is fontos szempont lehet a hely kiválasztásánál. A napi folyamatos 

takarásra szükség van a hulladék védelme érdekében, a szél ellen, rovarok rágcsálók, madarak távoltartására, 

a tűz begyulladásának elkerülésére, a teherforgalom biztosítására. Ha a tároló elérte a tervezett határértéket, 

végleges takarásra kerül sor, mely csökkenti a hulladékba szivárgó víz mennyiségét, megakadályozza az 

eróziót. 

• Szintén ki kell kalkulálnunk a terület nagyságának meghatározásakor a hulladéklerakót övező erdősávot. Ez a 

minimum 10 m széles többszintes, sűrű, fás bokros sáv amiatt szükséges, hogy a szél a lerakott hulladékból a 
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könnyebb anyagokat (papír, nylonzacskó) ne hordja ki a közutakra és a környező földterületekre, de egyben a 

kedvezőtlen esztétikai hatást és a porszennyeződést is csökkenti. 

• Helyet kell biztosítanunk a lerakó körül árokrendszer létrehozására is, mely a környezetből bejutó felszíni 

vízfolyások megakadályozására építendő ki. Ez lehet a lerakóhelyet teljesen körbefogó övárok, vagy a helyi 

adottságoknak megfelelően csupán a telep egyes oldalait védő peremárok. Az árkot a lerakás közelében, de 

attól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a lerakó üzemeltetését ne zavarja. 

6.3. 5.6.3 Az üzemeltetést segítő monitoring rendszer 

A térinformatikát hasznosíthatjuk a hulladéklerakó üzemeltetése során is. Fontos, hogy a lakosságot, az 

érdekelteket meggyőzzük arról, hogy a környezetet nem terheli a lerakó a megengedett küszöbértéknél jobban. 

Ebben az esetben alapvető a folyamatos adatgyűjtés. Az idősorokból érdemi következtetések vonhatók le. 

Példa lehet erre a pusztazámori hulladéklerakó monitoring rendszere, mely a lerakott hulladékmennyiség 

meghatározását és nyilvántartását végzi el. A nyilvántartás alapja a hulladéklerakó telep digitális vektoros 

térképe, amely egységes országos vetületi rendszerben áll rendelkezésre. Pontos műholdas helymeghatározáson 

alapuló térinformatikai adatgyűjtő berendezés gyűjti össze a hulladékszintet leíró terep pontjait, amelyekből 

digitális terepmodell készül. A terepmodell alapján nagy pontossággal számítható a lerakott hulladékmennyiség. 

Elvégzi a rendszer a különböző ellenőrzési és megfigyelési feladatokat is. 

• Meteorológiai adatok gyűjtése (csapadékmennyiség, hőmérséklet, uralkodó szélirány és szélerő, párolgás, 

légköri páratartalom) 

• Kibocsátási adatok gyűjtése 

• A csurgalékvíz mennyiségének megállapítása 

• A csurgalékvíz összetételének vizsgálata 

• A felszíni víz mennyisége és összetétele 

• A potenciális gáz emisszió és légköri nyomás megállapítása 

• A felszín alatti víz és földtani közeg védelmére vonatkozó megfigyelés és ellenőrzés (talajvízáramlás és 

összetétel, talajösszetétel folyamatos vizsgálata és elemzése). 

7. 5.7 Hibák és minőség 

Amint a 3. modulban említettük, a GIS műveletek elvégzésekor tisztában kell lennünk azzal, hogy az adatainkat 

hibák terhelik. Ezek megléte elkerülhetetlen. Általában nem a hibák mértékének csökkentése, hanem azok 

ismerete, az információra gyakorolt hatásának szabályozása, kezelése a megoldás. Ebben az alfejezetben az 

adatok és a belőlük levezethető információk minőségével foglalkozunk. 

 
5.27. ábra. A GIS hibák forrásai 
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7.1. 5.7.1 Hibaterjedés 

A hibaterjedési vizsgálat azért szükséges, becsülni tudjuk a hibákkal terhelt adatokból levezetett információk 

megbízhatóságát. 

Logikai függvények (raszter) 

A logikai  és  (AND) függvény alkalmazását vizsgálva megállapítható, hogy az átlapolással keletkező  kompozit  

pontossága nem lehet nagyobb, mint a legpontatlanabb adatszint pontossága. A kompozit pontossága a 

leképezési folyamatban szereplő adatszintek számának növekedésével csökken. 

Viszont a logikai  vagy  (OR) függvényt alkalmazva a kompozit megbízhatósága mindig meghaladja a 

legpontosabb adatszint pontosságát. Az adatszintek számának növekedésével a kompozit pontossága nő. 

 
5.28. ábra. A megbízhatóság (függőleges tengely) változása az adatszintek számának függvényében 

Logikai függvények (vektor) 

 

Az átlapolási műveletek számának növekedésével a kompoziton rohamosan növekszik a foltok száma, egyre 

kisebb foltok alakulnak ki. Gondoljunk arra, hogy minden határvonal tartalmaz bizonyos digitalizálási hibát. 

(Ezt gyakran  hibasávként  említik). Például az 1:10000 ma. topográfiai térképről ledigitalizált növényhatárok 

mintegy 3 m-es hibasávval jellemezhetők. A képen övezeteket szerkesztettünk a hulladékelhelyezőnek alkalmas 

poligonok határvonalára. Az egyszeres hibasávval való szűkítés 67%-os valószínűségi szinten biztosítja az 

eredmény megbízhatóságát. Ha 95%-os valószínűséggel akarunk biztosak lenni az információban, akkor egy 

újabb sávval (kétszeres hibasávval) kell leszűkítenünk a potenciális területeket! Ezt a valószínűségi szintet 

alkalmazzák általában a mérnöki, tervezési gyakorlatban. 

A kis foltok megbízhatósága alacsony, a nagyobb foltoké magasabb. Ebből a feltevésből kiindulva az egyes 

adatszintekre ún. méret-valószínűség függvény (MVF) is szerkeszthető. A kompozit MVF az adatszintek MVF 

értékeinek szorzataként számítható. Ebből egy megbízhatósági korláttal megszerkeszthető az a mérethatár, mely 

alatti foltokat meg kell szüntetni, mert valószínűségük rendkívül alacsony. 
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5.29. ábra. A méret-valószínűség függvény 

Aritmetikai függvények 

Amennyiben a térbeli elemzésekben felhasznált adatszintek egymástól függetlenek, akkor az 

U = f (x1,x2,...,xn) 

függvény (levezetett érték, vagyis információ) középhibája megadható az 

mU = f* M f 

képlettel, ahol M a variancia-kovariancia mátrix, f pedig a parciális deriváltak vektora. Ezt hívják a hibaterjedés 

törvényének. 

Arról van szó, hogy a független adatszintek pontosságának ismeretében az eredmény pontossága becsülhető. 

Például a láthatósági vizsgálathoz összeadtuk a terepfelszín (T) és a növényzet (N) magasságát. 

Z = T + N 

A Z magasság megbízhatósága a hibaterjedés törvényéből 

 

Vagyis, ha a terepmagasság szórása 2 m, a növényzeté 1 m, akkor az eredmény 2,2 m.  Nem 3 m! 

7.2. 5.7.2 A hibák kezelése 

Az intelligens GIS az előzőek alapján számítja, és közli a megjelenő információ mellett annak megbízhatóságát 

is, segítve ezzel az információk alapján hozott döntések kockázatának megítélését. Aritmetikai modellt 

alkalmazva lehetséges megoldást jelent a megbízhatósági térképek szerkesztése is. Logikai modellek esetén a  

fuzzy halmazok  elmélete nyújt perspektivikus lehetőségeket. A fuzzy logika – eltérően a hagyományos Boole 

logikától – nemcsak 0 és 1 (fekete-fehér) értékekkel dolgozik, hanem megkülönböztet több árnyalatot is. A 

hagyományos (  crisp  ) halmazelmélettel operáló logikai modellek feltételezik, hogy a forrásadatok 

egyöntetűek, a határvonalakat élesen meg tudjuk vonni, az algoritmusok háttere determinisztikus, és az egyes 

adatszinteken definiált osztályhatárok minden adatszintre megfelelőek. Az osztályozás logikai modelljének 

döntési felületei itt élesek. A  fuzzy  modell árnyaltabb képet ad. A klasszifikálás eredményeként megkapjuk az 

osztályba sorolás megbízhatóságát is. 

7.3. 5.7.3 Tervezés 

Az információ megbízhatóságának növelése csökkenti a döntések kockázatát. Ez a tény a GIS alkalmazások 

legfőbb haszna, terjedésének mozgatórugója. A megalapozottabb döntés óriási veszteségektől mentheti meg a 

döntéshozót. Más oldalról viszont az információ előállítása költséges. Annál költségesebb, minél pontosabb, 

megbízhatóbb információt kérünk. Ugyancsak fontos korlátozó, vagy költségnövelő tényező lehet az idő. Az 

információ mindig adott célok kielégítésére szolgál. A cél ismeretében levezethető a kívánt adatminőség, 
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meghatározható a még megengedhető hibák mértéke. Vagyis az adatbázis optimalizálható.  Ne lőj ágyúval 

verébre! 

 
5.30. ábra. Az adat/információ minősége és költsége 

A hibaterjedés törvényszerűségeit alkalmazva a konkrét rendszerre olyan adatgyűjtési stratégiák alakíthatók ki, 

melyek a legkisebb költségráfordítással biztosítják a kívánt eredményt. Ugyanakkor a lehetséges algoritmusok 

összehasonlító pontossági vizsgálatával kiválaszthatók azok, melyek a legkisebb hibahalmozódást 

eredményezik. 

8. 5.8 Összefoglalás 

A dolgok nem fehérek-feketék, mint ahogyan én bemutattam. Miért zártuk ki a burkolt utaktól 251 m-re eső 

pontokat? Alkalmas-e a 11.9 % lejtésű terület? Miért alkalmatlan a 12.1 %-os? E helyett a fekete-fehér (Boole) 

világ helyett jobb lett volna egy árnyaltabb megoldást választani, ahol az alkalmasságot, vagyis az optimális 

helyeket -  a szakértők meghatározta feltételrendszerből kiindulva egy egységes értékmérés vagy pontrendszer 

alapján  - egy alkalmassági felületen keressük. De ez egy bevezető esettanulmány volt csupán. 

Remélem sikerült meggyőzni Önt arról, hogy a térinformatika igen hasznos a döntések támogatásában. 

Segítségével gyorsabban és pontosabban végezhetünk komplex vizsgálatokat. A térinformatika módszereket, 

lehetőséget ad nagyszámú helyzeti és leíró adat együttes, integrált áttekintésére és elemzésére. 

Nagyon lényeges hogy megfelelő súlyt fektessünk az adatgyűjtésre. Adatbázisunkba csak ellenőrzött, 

megbízható adat kerüljön, a lényeges adatokat különítsük el a lényegtelentől. Az adatokat alakítsuk 

számítógéppel olvasható egységes, szabványos formába (ha még nincsenek abban). Kulcskérdés az adatbázis 

helyes kialakítása, mert az elemzés során a valóság helyett az adatbázist vizsgáljuk. Csak így biztosíthatjuk, 

hogy az elemzések eredményeként megszülető információk minősége szavatolt, és a felhasználásukkal hozott 

döntés helyes legyen. A sok különböző szakterületről begyűjtött adat több és jobb információt biztosít, több 

alternatíva elemzésére nyújt lehetőséget és így biztosítja a jobb döntések meghozatalát. 

A modul célja a térbeli döntéstámogatás folyamatának áttekintése és bemutatása volt. Egy esettanulmányon 

keresztül bemutattuk a folyamatot vektoros GIS környezetben. A fejezet végén a hibák hatásaival, 

megbízhatósági kérdésekkel foglalkoztunk. 

Ön már képes: 

• meghatározni a térbeli döntéselőkészítés folyamatát általánosságban, 

• elmondani, hogyan használhatók gyakorlatban a térbeli elemzések, 

• megvitatni az adatbázistól az információ megszületéséig vezető út tipikus problémáit, 

• orientációt adni a döntéselőkészítés gyakorlati alkalmazása során felvetődő problémák megoldására. 

Önellenőrző kérdések 

• Mi a döntési modell lényege? 

• Hogyan épül fel a telephely tervezés döntési modellje? 
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• Milyen pontatlanságokat lát az általam javasolt döntési modellben? 

• Hogyan finomítaná az általam javasolt döntési modellt? 

• Milyen további szempontokat tart fontosnak a környezetbarát elhelyezés tekintetében? 

• Milyen további szempontokat tart fontosnak a költségkímélés tekintetében? 

• Milyen adatforrásokat használna a telephely tervezés adatbázisának feltöltéséhez? 

• Milyen GIS hibákat ismer? 

• Ismertesse a hibaterjedést leíró módszereket! 

• Mire szolgál a hibasávok módszere? 

• Mire szolgál a méret-valószínűség függvény? 

• Hogyan becsülhető egy aritmetikai művelet megbízhatósága? 

• Hogyan tervezhető a GIS adatbázis pontossági tekintetben? 

Feladat 

• Készítse el egy építési telek kiválasztásának döntési modelljét! 

• Gondolja végig azokat a kiegészítő szempontokat, amelyeket fontosnak tartana egy ilyen hulladékelhelyező 

telephely vizsgálatban. Hogyan tudná ezekhez az adatokat biztosítani? Hogyan oldaná meg a tervezést 

manuálisan? Készítsen döntési modellt a folyamatra! 

• Válasszon az Önhöz közel álló egyszerű döntéselőkészítési feladatot! Elemezze a folyamat által igényelt 

adatokat megbízhatósági szempontból! 
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