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I. TÉRINFORMATIKAI ALAPFOGALMAK

1. TÉRINFORMATIKA ÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZER

A térinformatika a műszaki tudományok új ágazata, amely – amint azt az 1.1.1. ábra szemlélteti – az
informatika, a geodézia, és a földrajzi helyhez kapcsolódó tematikus adatokkal dolgozó tudományos,
társadalmi és gazdasági ágazatok határterületén alakult ki.

Feladata a földrajzi helyhez kötött adatok számítógépi megjelenítése, tárolása és analízise.

A térinformatika egyrészt a modern gazdasági és társadalmi tervezés valamint folyamatkövetés
nélkülözhetetlen eszköze, másrészt egy dinamikusan fejlődő tudomány ágazat, amelynek fókuszában az ehhez
szükséges elméleti és technikai háttér fejlesztése áll.

1.1.1. ábra. Térinformatika és a háttér  tudományok

Természetesen számos más definíció is megadható még a térinformatikára, amelyek jól tükrözik vissza annak
sajátosságait. Egy lehetséges példa erre a következő:

 

A térinformatika az a tudomány, amely a megoldandó feladatban együttesen tudja kezelni a
térinformatikai rendszer alapegységeinek tekintett entitások geometriai és az azokat jellemző
leíró adatbázisokat, valamint különböző elemzésekre képes, továbbá a kapott eredményeket a
felhasználók számára grafikus formában is megtudja jeleníteni.

Az entitás  általános
jelentése:
tulajdonságjegyek
alapján
meghatározható,
önmagában létező
dolog.

A most felvetődött entitás fogalmán a térinformatikai modellalkotás legkisebb egységét szokás érteni. Hogy is
értelmezzük ezt a gyakorlatban? Ha a feladatunk a Miskolci Egyetem parkjának fáira vonatkozó térinformációs
rendszer létrehozása, akkor a parkban található egyes fák az entitások. Ha pedig egy bükki erdős területen az
egyes facsoportokra terjed ki a térinformatikai vizsgálat akkor egy-egy facsoport tekinthető entitásnak.

A térinformatikai vizsgálat célja tehát döntően meghatározza magát az entitást. Igaz ugyan, hogy az entitás
fogalma a gyakorlatban általánosan ismert és elterjedt, ennek ellenére a továbbiakban a talán
magyarosabbnak tekinthető geoobjektum kifejezést fogjuk használni.

A térinformatika dinamikus fejlődése szorosan kapcsolódik a számítástechnika – itt is kiemelten kezelve a számítógépes
grafika – forradalmi fejlődéséhez. Népszerűségét mi sem mutatja jobban mint az, hogy az ESRI cég kezdeményezésére
már több mint 10 éve létezik Térinformatikai Világnap (GIS Day), amelyet minden év novemberében a Föld számos
országában, köztük Magyarországon is rendszeresen megtartanak a középfokú és felsőfokú diákok számára. A
Geodéziai és Bányaméréstani tanszék is szervezett már több ilyen rendezvényt.

Térinformatikai rendszerek

A térinformatikai feladatok megoldását térinformatikai rendszerekben (angol kifejezéssel Geographical
Information System, GIS) végezzük. Ezek olyan informatikai rendszerek, amelyek magukba foglalják egy
adott feladat elméleti modelljét, a modellt leíró számítógépi programcsomagot, a tematikus adatokat, és azokat
az informatikai eszközöket, szoftvereket, amelyekkel az adatok megjeleníthetők, tárolhatók és analizálhatók.

A térinformatika rendszer szoftver részének elkészítése térinformatikai fejlesztő rendszerekben történik. Ez



egy célorientált, integrált fejlesztő környezet (angol kifejezéssel Integrated Developing Environment, IDE),
amelyben az elméleti modell programozása, és a tematikus adatok csatlakoztatása elvégezhető. Az így
fejlesztett szoftvert, a megfelelő informatikai eszköz és szoftver környezetre telepítik, és tervezésre vagy
folyamatkövetésre alkalmazzák.

A térinformatikai rendszerek elkészítésének folyamatát az 1.1.2. ábra vázolja:

1. A modellezés az első lépés, amelynek során megfogalmazzuk a feladatot és előkészítjük az adatokat.
Ezután létrehozzuk a feladat programozható, térinformatikai modelljét. Ennek tartalmaznia kell az
adatkezelési megjelenítési rendszert, valamint az elvégzendő analitikus műveleteket.
 

2. A második lépésben a GIS fejlesztő rendszerben készítjük el az adott térinformatikai feladat
programcsomagját és a tematikus adatok csatolását.
 

3. Ez a programcsomag egy fájl  együttest jelent, amelyet a harmadik lépésben telepítünk a megfelelő
informatikai eszközökre.

A GIS fejlesztő rendszereket előállító kereskedelmi cégek általában előállítanak olyan szabad forgalmazású
programokat [1] is, amelyek alkalmasak a telepített fájl együttes kezelésére. Természetesen ezekkel a szabad
forgalmazású programokkal további fejlesztések nem végezhetők.

1.1.2. ábra. Térinformatikai  rendszer kifejlesztésének folyamata

A térinformatikai környezet (maga a térinformatikai rendszer) biztosítja számunkra azt, hogy a valós világ
számunkra érdekes geoobjektumait jellemző adatokból (geometriai és leíró) a térbeli elemzéseket követően
értékes információkat nyerhetünk ki, amelyek alapul szolgálhatnak például komplex tervezési és irányítási
feladatok támogatására is minden olyan szakmai feladat megoldásában, ahol a vizsgálatban a földrajzi helynek
meghatározó szerepe van.

A következő 1.1.3. ábrán a térinformatikai rendszer szerepét és összetevőit mutatjuk be a döntéshozatalt
támogató értékes információk kinyerésében.



1.1.3. ábra. A térinformatikai rendszer célja  és összetevői

Az első, nagyobb területeket lefedő térinformatikai rendszert a 70-es években az USA-ban, Los Angeles-ben
fejlesztették ki földhasználati tervezésre és nyilvántartásra. A projekt kulcsszereplője az ESRI Inc.
(Environmental Systems Research Institute, Inc) cég volt, amelyet az 1.1.4. ábrán látható Jack
Dangermond alapított feleségével, Laurával 1969-ben a kaliforniai Redlands-ben. Ez a cég hozta létre az első
kereskedelmi forgalmazású GIS fejlesztő programcsomagot, és ma is a GIS szoftver piac meghatározó
szereplője.

Az ESRI termékcsaládban alkalmazott fájlrendszer a térinformatikai rendszerek nem hivatalos szabványává
vált.

A ma már igen számos kereskedelmi és szabad forgalmazású szoftverek mindegyike képes importálni és
exportálni térinformatikai rendszereket a saját fájlrendszerébe.

1.1.4. ábra. Laura és Jack Dangermond,  valamint az ESRI GIS fejlesztő termékcsaládja

2. A TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ALKOTÓELEMEI

A térinformatikai rendszer három eleme az informatikai eszközök, az eszközökön futó GIS szoftver, és az
adott feladat térinformatikai fájlrendszere. Ezt a következő 1.2.1. ábra szemlélteti.



1.2.1. ábra. Térinformatikai  rendszer alkotóelemei

Informatikai eszközök

Az informatikai eszközök alapeleme a számítógép, illetve számítógépes hálózat. A GIS szoftverek általában
két változatban készülnek. A legelterjedtebbek a személyi számítógépekre írt "desktop" változatok, amelyek
egyetlen gépen futnak. A nagyobb térinformatikai cégek viszont a kliens-szerver hálózati változatot
alkalmazzák. Ekkor a GIS keretprogramot megosztják egy nagyteljesítményű központi szerver és a
hozzácsatlakozó munkaállomások, kliensek között. Mivel a nagyobb területet lefedő, és multifunkcionális
térinformatikai rendszerek fájlrendszere nagy memória kapacitást igényel, a számítógépet vagy hálózatot
mágneses háttértárolók egészítik ki.

  

 

MI A KLIENS-SZERVER HÁLÓZAT?
A hálózatba kapcsolat számítógépek hierarchikus viszonyban állhatnak egymással. A kliens-szerver
típusú hálózatokban létezik egy vagy több kiemelt számítógép, a szerverek (kiszolgálók), amelyek
valamiben többet tudnak a többi számítógépnél, azaz a klienseknél (munkaállomások). Ez a többlet
lehet egy önálló feladat ellátása, vagy erőforrás megosztás.

A kliens-szerver hálózatok működtetésének két alapvető oka lehet:

1) Vannak olyan szoftverek vagy hardverek, amely egyediek, ám többek használják munkájuk során,
azaz meg kell oldani mindenki számára a hozzáférést. Például amikor ugyanabba az adatbázisba
dolgozik egy szervezet több tervezőcsoportja, s az egymás által létrehozott adatokhoz mindenkinek
hozzá kell férni. Ezt az adatbázist ilyenkor egy szerver osztja meg a többi gép számára.

2) Ugyanazon szoftverből vagy hardverből értelmetlen vagy nem gazdaságos többet üzemeltetni, ekkor
is a megosztás jelent megoldást. Például egy szervezetnek felesleges lenne minden egyes
munkaállomásra külön internet előfizetést kötni, helyette az egyetlen hozzáférést megosztják minden
kliens között. Másik példa: túlságosan drága lenne, ha a szervezet munkaállomásait sokprocesszoros
nagyteljesítményű hardverből építené fel, ráadásul a működés 98%-ban nem is lenne kihasználva.
Ekkor elegendő egyetlen nagyteljesítményű gép beszerzése, amelynek kijelölt funkciója a szervezetnél
felmerülő összes kritikus számítási feladat elvégzése; a szerver tehát ebben az esetben számolási
kapacitását osztja meg a kliensekkel.

A térinformatikai rendszerben végzett műveletek eredménye általában a tematikus térkép, illetve térképek.
Dokumentációs célból gyakran szükség van ezeknek nyomtatott formájú megjelenítésére is. Így az eszköz
rendszerhez hozzátartoznak a nagyformátumú rajzoló berendezések, a plotterek. A földrajzi helytől függő
tematikus adatok gyakran nyomtatott térkép formában állnak rendelkezésünkre. Ezeket a térképeket
digitalizálni kell a térinformatikai rendszer elkészítéséhez. Következésképpen, az eszközrendszert kiegészítik a
nagyformátumú dokumentumok szkennelésére alkalmas berendezések azokon a helyeken, ahol
rendszerfejlesztés is folyik.

Térinformatikai szoftver



Az eszközrendszerben GIS keretprogramnak kell futnia a térinformatikai fájlrendszer kezelésére. Ezeknek a
keretprogramoknak két alaptípusát különböztetjük meg.

Az első csoportba tartoznak azok a "valódi" GIS programok, amelyek a fájlok kezelésére és további fejlesztésre
egyaránt alkalmasak. A második csoport, az általában szabad hozzáférésű, "viewer" (nézőke) programok,
amelyekkel csak a térinformatikai rendszer kezelése valósítható meg.

Újabban feltűntek a szabad forgalomban hibrid programok (pl. a későbbiekben ismertetett QGIS) is, amelyek
eredetileg "viewer"-nek készültek, de az internetes közösség fejlesztésének eredményeképpen fejlesztő
funkciókat is kaptak.

Térinformatikai fájlrendszer

A térinformatikai rendszer központi eleme a rendszert leíró fájlok együttese. Ezek a fájlok tartalmazzák a
térinformatikai rendszerhez tartozó digitális térképeket. Ezeken a tematikus adatoknak megfelelő
tereptárgyakat és színjelöléseket tüntetjük fel. A tereptárgyak megjelenítésére pontokat, törtvonalakat és
sokszögeket használunk (ld. 1.2.2. ábra). Az azonos jellegűek (pl. utak, vasutak, vízrajz stb.) külön-külön
térképen, ún. rétegeken, más néven fedvényeken ábrázolhatók, és a GIS keretprogrammal külön–külön vagy
egymásra szuperponálva megjeleníthetők, illetve analizálhatók, ahogy ezt az 1.2.3. animáció is mutatja.

1.2.2. ábra. Tereptárgyak ábrázolása pontokkal,  törtvonalakkal, sokszögekkel

 RÉTEGEK KIALAKÍTÁSA GIS-BEN




1.2.3. animáció

Az egy-egy réteget leíró fájlcsoport legfontosabb eleme a shape fájl, amelyet az ESRI  vezetett be, és egyfajta
nem hivatalos szabvány lett a térinformatikában. Az ESRI GIS programokban fejlesztett rétegekben az .shp
kiterjesztéssel ellátott a fájl tartalmazza a tereptárgyak földrajzi koordinátáit vektoros formátumban [2], valamint
a színjelöléseket. Erre vonatkozik az .shx kiterjesztéssel ellátott index fájl, amely lerövidíti a shape fájl kezelési
idejét. Az egy-egy réteget leíró fájlcsoport harmadik eleme a .dbf kiterjesztésű adatbázis fájl. Ennek rekordjai
az egyes földrajzi pontokra vonatkozó adatokat tartalmaznak, amelyek réteg megjelenítése után, a vonatkozó
pontra történő kattintással hívhatók elő. A felsorolt kiterjesztések változnak a különböző GIS programokban, de
logikájuk megegyezik az ESRI által alkalmazottal.

  

 

MI A REKORD?
Az adatok rendszerezett tárolása adattáblákban (táblázatokban) történik, amelyekben egynemű
dolgoknak ugyanazon meghatározott tulajdonságait rögzítik.

Például egy terület fáinak nyilvántartásában minden fa magyar nevét, latin nevét és darabszámát
tárolják. (Ezek a szempontok egy táblázat oszlopainak felelnek meg, az adatbázisok világában ezek az
ún. mezők.) Ugyanazon faegyedre vonatkozó összes adat alkot az adattáblában egy rekordot,
másnéven egy adatsort. Azaz a rekord egy táblázat egyetlen sora.

Az "park" adattábla:

Faj Latin név Darab

Mezei juhar Acer campestre 6

Mézgás éger Alnus glutinosa 10

Fekete nyár Populus nigra 30

Jó tudni, hogy sokszor az adatbázis és adattábla elnevezéseket pontatlanul egymás szinonimáiként
használják. Az informatikai szabatossághoz igazodva azonban két különböző dologról van szó: az
adattábla ugyanis több elemi adatból álló halmaz, az adatbázis pedig több adattáblából álló halmaz.

A térinformatikai rendszer alkotóelemei között eddig alig szenteltünk valamennyi figyelmet az emberi
összetevőnek, pedig az emberi szaktudás nélkül ezek a rendszerek nem jöhetnének létre, és nem is
működnének. A képzett személyzet térinformatikai szaktudása talán a legértékesebb összetevőnek tekinthető
legyen az illető rendszerfejlesztő, operátor vagy valamely szakma szakértője.

3. TÉRINFORMATIKAI MODELLEK

Az azonos tematikájú földrajzi pontok összességét geoobjektumoknak nevezzük a térinformatikában.

Értelemszerűen ebbe a csoportba tartoznak az előzőekben említett tereptárgyak. A geoobjektumok
számítógépi leképezései a geomodellek.

A térinformatikai modell egy adott területen adott feladat megoldási koncepciójának megfelelően
megjelenített geomodellek összessége.

A geomodellek a geoobjektumok három jellemző tulajdonságát írják le (ld. 1.3.1. ábra):

a geometriát,
 
a tematikát,
 
és a dinamikát.



1.3.1. ábra. A geoobjektum leírása geomodellel

Geometria

A geometriai modellek a geoobjektum pontjainak, törtvonalainak, sokszögeinek földrajzi helyzetét adják meg.
Ez vektoros illetve raszter formában történhet.

A vektoros formátumban az egyes pontoknak, illetve a törtvonalak és a sokszögek töréspontjainak
koordinátáit adjuk meg. Ezeket a koordináta adatokat különböző technikákat alkalmazva tároljuk. Erről
általánosan azt mondhatjuk, hogy az egyes geoobjektumok kapcsán csak az azok geometriáját jellemző
pontokat, egyeneseknél a pontok összekötésének sorrendjét, poligonoknál pedig a határoló vonalak
összekapcsolásának menetét kell gondosan megadni. A tárolási technikának megfelelően szokás spagetti,
topológiai, és háló típusú vektor modellről beszélni. A geometriai adatok vektoros modellezése igen pontos
eredményre vezet akkor, ha például területszámítási feladatokat kell megoldanunk.

Raszteres formátum alkalmazása esetén a geometriai modellt képként tároljuk, és a tárolásra különböző
digitális képtömörítő eljárásokat alkalmazunk. Az egyes képelemek (pixelek) és az általuk hordozott képi
információ kerül tárolásra. Az alkalmazott eljárástól függően megkülönböztetünk sorkifejtő, lánc, középtengely
transzformáció és négyesfa modelleket. Az ilyen modellek használata főleg a fedvények közötti műveletekhez
kapcsolódó vizsgálatokhoz előnyös.

Az előzőek mellett lehetőség van a raszteres adatok vektorizálására és a vektoros állományok raszteres
átalakítására is. A gyakorlatban inkább az első eljárás az elterjedtebb, és a felvetődött feladatok szempontjából
indokoltabb.

A különböző digitális tárolási modelleket részletesen az 5.4. pontban ismertetjük.

Tematika

A földrajzi koordinátáktól függő tematikai adatok a geomodell legfontosabb elemét alkotják. Ezeknek az
adatoknak tárolása, megjelenítése, analízise a térinformatika feladata.

A tematikai adatok két alaptípusa a restriktív (kizárólagos), vagy a nem restriktív (nem kizárólagos) adatok.
A restriktív adat lehet kétértékű (1 és 0), azaz lehetséges vagy nem lehetséges, illetve többértékű, amikor
sávokat ad meg a lehetséges értékekre.

A tematikus adatok lehetnek numerikus, illetve nem numerikus adatok. A geomodellekben a nem numerikus
adatokat egy numerizálási modell alkalmazásával numerikus adattá alakítjuk át.

Dinamika

A geomodellek időbeli változása, dinamikája, képsorozatokkal, animációkkal mutatható be. Ez a technika sok
munkát, gyors gépeket és nagy tárolókapacitást igényel. Indokolt esetekben alkalmazzák, széleskörűen még
nem terjedt el.

Adott térinformatikai feladatban a megoldás matematikai modelljének megfelelő geomodellek épülnek be a



térinformatikai modellbe. A matematikai modellben azonosítjuk azokat a tematikus adatokat, amelyektől függ
a feladat megoldása. Jellemezzük, és ha szükséges, numerizáljuk ezeket az adatokat. Ezután állítjuk fel a
döntésfüggvényt. Ennek célértékei adják a feladat megoldását szolgáltató geomodellek paramétereit. A
térinformatikai modell kialakításának általános sémáját mutatja be az 1.3.2 ábra, majd azt követően pedig egy
adott feladat térinformatikai modelljének kialakítását szemlélteti.

1.3.2. ábra. Térinformatikai  modell  kialakítása

Térinformatikai modell kialakítása

A térinformatikai modell kialakításának folyamatát Miguel Calvo "Happy Cows" (Boldog Tehenek) alábbi
mintapéldáján követhetjük nyomon.

 

Feladat megfogalmazása: Hol van a tehenek optimális legelője, ami biztosítja a boldog
életüket (és így a legmagasabb tejhozamot számunkra)?

A feladat matematikai modelljét két lépésben hozhatjuk létre:

 

1) A megoldást befolyásoló tényezők azonosítása és jellemzése, nevezetesen:

a tehenek nem szeretik a köves területeket (kizáró, kétértékű tényező)
a tehenek nem szeretik a meredek lejtőket (kizáró, sávos értékű tényező)
a tehenek szeretik a közeli ivóvizet (nem kizáró, sávos értékű tényező)
a tehenek szeretik a jó minőségű füvet (nem kizáró, sávos értékű tényező)

 
 

2) Tényezők numerizálása, és a feladat célfüggvénye:

Tényezők Jelölés Jellemzés Érték Numerikus érték

Talaj T kizáró
· köves 
· nem köves

0 
1

Lejtő L kizáró
· nagyobb mint 20%
· 10-20% között

0
0.5



· 0-10% között 1

Ivóvíz V nem kizáró
· több mint 1 km 
· 0.5-1 km között 
· kevesebb mint 0.5 km

0.2 
0.5
1

Fű minősége F nem kizáró
· közepes 
· jó 
· kiváló

0.5
0.75
1

A táblázat alapján felírhatjuk a döntési célfüggvényt:

amelyben az egyes tényezőkhöz súlyokat rendelhetünk ( ):

Az optimális legelőhelyet kézenfekvően a célfüggvény maximuma,  adja.

A feladat geomodelljeit GIS környezetben készítjük el. A matematikai modell 4 paraméterének megfelelően 4,
sokszögvonalas réteget kell elkészíteni:

Talajtérkép réteg ,  amely a köves illetve nem köves területeket tünteti fel.
 
Lejtőtérkép réteg ,  amely 20%-nál meredekebb területeket, a 10-20% közé eső meredekségű területeket,
valamint a 10%-nál kisebb meredekségű területeket tünteti fel. Ezt a sokszögvonalas térképet a
szintvonalakat feltüntető törtvonalas térképből állítjuk elő a GIS-ben elvégezhető transzformációval.
 
Ivóvíz elérhetőségi térkép réteg ,  amely az ivóvízhez 1 km-nél közelebb eső területeket tünteti fel. Ezt a
sokszögvonalas térképet a vízrajzi törtvonalas térképből állítjuk elő a GIS-ben elvégezhető
transzformációval.
 
Fű minőségét feltüntető, sokszögvonalas térkép réteg,  amely feltünteti a közepes, jó és kiváló minőségű
területeket.

A feladat térinformatikai modelljét ez a 4 réteg adja, a megoldást pedig értelemszerűen a 4 réteg megfelelő
területeinek közös metszete szolgáltatja. A fentiekben leírt teljes folyamatot a következő animáció szemlélteti.

 ˝HAPPY COWS˝




4. TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK TERÜLETI KITERJEDÉSE

A térinformatikai rendszereket, területi kiterjedésüket tekintve, a következők szerint csoportosíthatjuk:

Léteznek az egész Földre létrehozott, un. globális térinformációs rendszerek .  Ilyenek például a
környezet-megfigyelő, vagy a nyersanyagkutatáshoz kapcsolódó rendszerek.
 
A következő szintet a regionális rendszerek  képviselik. Ezek egy nagyobb régióra, egy ország területére
kialakított regionális rendszerek. Erre példaként a hazai ingatlan-nyilvántartási rendszert említhetjük meg.
 
Továbbhaladva a nagytól a kicsi felé eljutunk a lokális vagy helyi rendszerekig.  Közülük példaként talán
kiragadhatjuk egy város önkormányzati vagy esetleg közmű-nyilvántartási információs rendszerét.

A térinformációs rendszerek előzőekben tárgyalt területi kiterjedés szerinti osztályozását az 1.4.1. ábra
szemlélteti. A legtöbb szakmához kötődően, mint például a bányászatban – ezen belül is az olajbányászatban
– hazánkban is léteznek, illetve kialakítás alatt vannak regionális és lokális rendszerek.

Az átlagos felhasználó az utóbbi két szint rendszereivel a mindennapi életben talán gyakrabban találkozik, bár
ha a Google-Earth közismert térinformatikai programot használó népes táborra gondolunk ennek a
kijelentésnek a cáfolata sem kizárható.

1.4.1. ábra. A térinformációs rendszerek területi  kiterjedés szerinti osztályozása

Meg kell azt is említenünk, hogy a térinformatikai rendszerek területi kiterjedése igazodik az alkalmazási
célhoz, valamint döntően meghatározza a geometriai adatnyerés számításba vehető módszereit, továbbá a
geometriai modell leírásának formáját (raszteres vagy vektoros).

5. FELADATOK

1. TESZTLAP

Többször megoldható feladat, elvégzése nem kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Oldja meg az alábbi feladatokat!

 
Jelölje meg a helyes állításokat! Egyes pontokban egynél több állítás is helyes
lehet. Ezeket mind meg kell jelölni! 



1. A térinformatika háttér tudományai a következők:
 

 
 

Fizika, Földrajz, Geodézia;

 
 

Informatika, Földrajz, Matematika.

 
 

Informatika, Geodézia, Tematikát adó tudományág;

 
 

Informatika, Geodézia, Földrajz;

2. A térinfornatika feladata:
 

  
Földrajzi helyhez kötött adatok számítógépes megjelenítése, tárolása és
analízise;

 
 

Ipari, Gazdasági, Társadalmi feladatok grafikus megjelenítése.

 
 

Különböző adatok számítógépes megjelenítése, tárolása és analízise;

3. A térinfornatika rendszer alkotóelemei közé tartoznak a következők:
 

 
 

Informatikai eszközök;
 

Térinformatikai fájlrendszer.

 
 

 
Térinformatikai szoftver;

 
Digitális térképek;

4. Melyik kijelentés helyes?
 

 
 

Az .shp kiterjesztésű ún. "shape" fájlt az ESRI vezette be.

  
A shape fájl tartalmazza a tereptárgyak földrajzi koordinátáit vektoros
formában.

  
A shape fájl tartalmazza a tereptárgyak földrajzi koordinátáit raszteres
formában.

5. A geoobjektum:
 

 
 

egy tereptárgy a térképen.

 
 

a geomodell számítógépes leképezése;

 
 

azonos tematikájú földrajzi pontok összesége;

 
 

a digitális térképen található geokód;

6. A geomodellek a geoobjektumok alábbi 3 jellemző tulajdonságát írják le:
 

 
 

Geometria, Földrajzi helyzet, Geológia;

 
 

Geometria, Tematika, Dinamika.

 
 

Geometria, Geológia, Dinamika;



    [1] Angolul  "freeware": olyan program, amelynek használatát  ingyen teszik  lehetővé a fejlesztők,  azaz nem kerül kereskedelmi  forgalomba.

    [2] A vektoros formátum jelentését lásd később.
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