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VI. DIGITÁLIS KÉPEK ÉS ADATBÁZISOK

1. SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA

 

William Fetter
(1928-2002)

A fogalmat William Fetter, a Boeing grafikus formatervezője vezette be 1960-ban. Számítógépes grafika
tágan értelmezve minden, amit a számítógép megjelenít a szöveget és a hangot kivéve. Így a
számítógépes grafika az Információs Technológia részterülete, és magába foglalja a következőket:

képek megjelenítése és tárolása számítógépen (digital image technology);
 
képek létrehozása és manipulálása számítógépen (image processing).

Képek megjelenítése és tárolása

A számítógéppel létrehozott illetve megjelenített kép három kategóriába sorolható, nevezetesen:

2D ,  azaz kétdimenziós kép;
 
3D ,  azaz háromdimenziós kép;
 
animációs, azaz mozgókép.

Képek megjelenítése és tárolása technikai szempontból kétféle formában valósul meg:

1. vektoros modell
 

2. tesszelációs (raszter) modell.

Vektoros képalkotási technikák

Vektoros képalkotási technika, amikor egy vonalas képet geometriai objektumokkal adunk meg és
definiáljuk ezek kezdő és végpontjának koordinátáit. Előnye ennek a technikának, hogy a megjelenítés a
megjelenítő eszköz felbontásától függetlenül azonos minőségű képet szolgáltat, és tárolása kevesebb
memóriát igényel. Hátránya, hogy a képek manipulálása hosszabb számítási időt igényel, mint a többi
képalkotási eljárás. A vektoros képalkotási modellek közül a spagetti, a lánc és a topológiai modell a
legismertebbek.

A spagetti modell a pontok, vonalak és sokszögek koordinátáival írja le az analóg képen szereplő
objektumokat. Az adatok tárolása elsődleges lista struktúrában történik. A modell hátránya, hogy a tárolás
és az adatbázisban történő keresés csak sorosan történhet. A spagetti modellt a 6.1 ábra és a 6.1 táblázat
illusztrálja.

A lánc vektor modell az abszolút koordináták helyett relatív koordinátákkal irja le az analóg kép
objektumait. Az ábrázolandó objektum koordináta rendszerében a 6.1.1a ábrán mutatott módon 8
irányvektort definiálnak, amelyeket kódszámmal látnak el 0-tól 7-ig. Az egységvektor mellett egy megfelelő
sűrűségű hálót definiálnak, amelyben az egyes cellák csúcspontjait összekötő átlókkal illetve oldalakkal
írják le az objektumot. Így elegendő egy vonal leírásához a kezdőpont koordinátájának majd az egymást
követő, megfelelő irányítottságú irány-vektoroknak a tárolása. Ezzel rendkívül tömör kódot kapunk amely
az azonos irányú elemek összevonásával tovább tömöríthető. Görbe vonalú alkalmazásoknál 16 illetve 32
irányvektort alkalmaznak. A lánc kódolás hátránya hogy nem biztosítja a térbeli kapcsolatok tárolását, és
függ a koordináta rendszer tájolásától. A láncvektor modellt a 6.1.1b ábra mutatja be.

Elem Kód Koordináta

Pont 3 x,y

Vonal 22 x1,y1, x2,y2 ...

Poligon
53 x1,y1, x2,y2 ...

54 x1,y1, x2,y2 ...



6.1.1 táblázat  Spagetti vektor  modell  Koordinátái

6.1.1a  ábra   Spagetti vektor  modell

6.1.1b ábra   Lánc vektor modell

A topológiai vektor modell a geometriai elemek relatív (egymásra vonatkoztatott) térbeli kapcsolatát írja
le. Ez a tárolási mód elősegíti a tárolt adatok geometriai elemzését és csökkenti a tárolt adatok
mennyiségét. A 6.1.2a ábrán jól követhető, hogy a szomszédos, csatlakozó oldalak kétszeresen kerülnek
tárolásra.



6.1.2a  ábra Tárolási veszteség a spagetti és lánc modellben

A topológiai tárolás technikáját a 6.1.2b ábrán vázolt csatlakozó sokszög konstrukció és a hozzá tartozó
6.1.1b-f táblázatokkal illusztráljuk.

6.1.2b ábra Topológia

SokSzög Vonal

A 1,4,5,6

B 2,6,7

C 5,7,3,8

D 1,2,3,8,4

6.1.1b  táblázat

Vonal SokSzög

1 D-A

2 D-B

3 D-C

4 D-A

5 A-C

6 A-B

7 B-C

8 D-C

6.1.1c táblázat



Vonal   Pont

1 6-1

2 1-3

3 3-4

4 5-6

5 2-5

6 1-2

7 2-3

8 4-5

6.1.1d  táblázat

Vonal Koordináta

1 x6y6-x1y1

2 x1y1-x3y3

3 x3y3-x4y4

4 x5y5-x6y6

5 x2y2-x5y5

6 x1y1-x2y2

7 x2y2-x3y3

8 x4y4-x5y5

6.1.1e  táblázat

KezdőPont Vonal VégPont

1 1 6 2 6 2 3

2 5 7 3 5

3 3 7 4 2

4 3 8 3 5

5 8 5 4 4 2 6

6 4 1 5 1

6.1.1f   táblázat

A topológiai kapcsolatokat leíró táblázatok a következő információkat tartalmazzák:

A Sokszög-Vonal kapcsolat amelyet a 6.1.1b táblázat tartalmaz, a sokszögek és a határoló vonalak
kapcsolatát írja le.
 
A Vonal-Sokszög kapcsolat amelyet a 6.1.1c táblázat tartalmaz, az előző táblázat inverz információit
tartalmazza.
 
A Vonal-Pont kapcsolat amelyet a 6.1.1d táblázat tartalmaz, a határoló vonalak és azoknak a kezdő
illetve végpontjait adja meg.



 
A Vonal-Koordináta kapcsolat amelyet a 6.1.1e táblázat tartalmaz, a határoló vonalak, és azok  kezdő
illetve végpontjainak koordinátáit adja meg.
 
A Kezdőpont-Vonal-Végpont kapcsolat amelyet a 6.1.1f táblázat tartalmaz, a határoló vonalak és
azoknak a kezdő illetve végpontjait adja meg.

Tesszelációs képalkotási modell (raszter modell)

Tesszelációs képalkotási modellekben a grafikus objektumokat szabályos geometriai elemekből álló
rekurzív elemek együttesével írják le. A legismertebb változat a négyzetes elemekből álló grid, illetve
rácsháló – a raszter modell.

Használnak azonban háromszögalapú és hatszögalapú elemekből álló modelleket is, ahogy azt a 6.1.3 ábra
mutatja.

6.1.3 ábra Négyszög,  háromszög, hatszög alapú tesszelációs modellek

A raszter modellekben a következő adat-tárolási módszereket alkalmazzák:

1) Bitmap adat-tárolási technika a bináris kép legegyszerűbb tárolása. A képmátrixot sor,- vagy oszlop
folytonosan kifejtjük, azaz a képet alkotó 0-ákat és 1-eseket sorfolytonosan egymás mellé írjuk. E mellett, a
rekord fejezetében megadjuk, hogy egy sor hány bit terjedelmű. A 6.1.4 ábrán szereplő alakzat képleírása
a következő:

00000000000000110000011100000111 
és még 4x8=32 zérus.

6.1.4 ábra  Bitmap tárolás

2) Sorkifejtő adat-tárolási technika a nullákat nem, az egyeseknek pedig a sor és a kezdő-záró
oszlopindexeit tárolja. Példának a 6.1.4 ábra képleírását adjuk meg a 6.1.2 táblázatban.

Sor 2 3 4

Oszlop 7,8 6,8 6,8

6.1.2 táblázat Sorkifejtő adat-tárolási  technika

3) Lánc raszter adat-tárolási technika hasonló az előzőekben leirt lánc vektor technikához (irányvektorok
raszter hálón).

4) Középtengely transzformációs adat-tárolási technika az objektumot a benne található legnagyobb
négyzetekre bontja, és az így kapott különböző nagyságú négyzetek kezdőpontjainak koordinátáival



(kezdőpontként vagy a bal felső sarkot választva) és a kezdőpontokhoz tartozó négyzetek nagyságával
(hányszorosa az oldala az eredeti pixelméretnek) írja le. A 6.1.5 ábra képleírása a következő:

2,7,1               2,8,1               3,6,4               3,8,1               4,8,1

6.1.5 ábra Középtengely transzformációs adat-tárolási  technika

5) Négyesfa adat-tárolási technika a legelterjedtebb raszteres adattömörítő eljárás. Legfőbb előnye, hogy
elvileg lehetővé teszi tetszőleges felbontású (finomságú) képek tárolását, és az így tárolt adatokhoz
könnyen írható műveleti algoritmus. A módszer lényegét a 6.1.6 ábra mutatja be. Bontsuk fel az E
négyzetet négy egyenlő részre és nevezzük el ezeket a negyedeket F, G, H, I -nek. Amint az ábrából
látható az F, H, I négyzetek üresek, következésképpen tovább bontásra nem szorulnak.

Figyeljük meg, hogy az egymást követő osztásszinteken az oldalhosszak feleződnek.

Így a képen belüli helyet, a hierarchia szint egyértelműen meghatározza.



6.1.6 ábra   Négyesfa adat-tárolás

Vegyünk fel az ábrán látható módon egy olyan koordináta rendszert, melyben az origó a kép bal felső
sarkára illeszkedik. A +Y tengely mutasson Délre, a +X tengely pedig Keletre. Jelölje l(h) a (h-1)
csomópontból kiinduló ág sorszámát balról jobbra növekvő sorrendben (azaz a baloldali ág 1, a jobboldali
ág 4 sorszámot kap ahogy az ábrán a G csomópontnál a piros számozások mutatják). Most már a
négyzetek bal felső sarkainak koordinátáira általános érvényű kifejezést adhatunk meg:

A számítógépes grafikában előforduló, leggyakrabban használt grafikus fájl formátumokat az alábbi, 6.1.3
táblázatban foglaltuk össze:

Kiter-
jesztés Elnevezés Vektor/

Raszter Program Tömörítés/Veszteség Átlát-
szóság

Ani-
máció

bmp Windows Bitmap Raszter Általános Nincs/Nincs Igen Nem

jpeg
Joint Photographic
Experts Group
2000

Raszter Általános Igen/Igen Nem Nem

tiff Tagged Image File Raszter Általános Igen/Nincs Igen Nem

png Portable Network
Graphics

Raszter Általános Igen/Nincs Igen Nem

gif Graphics
Interchange Format

Raszter Általános Igen/Igen Igen Igen

img ERDAS IMAGINE
 file

Raszter ERDAS Igen/Nincs Nem Nem

cgm Computer Graphics
Metafile

Vektor Független Igen/Nincs – Nem

svg Scalable Vector
 Graphics

Vektor Független Igen/Nincs – Nem

dxf Drawing Exchange
Format

Vektor CAD Igen/Nincs – Nem

swf Small Web Format Vektor Adobe Igen/Nincs – Igen

wmf Windows Metafile Vektor Windows Igen/Nincs – Nem

shp ESRI shapefile Vektor ARC Igen/Nincs – Nem

6.1.3 táblázat Gyakran használt  grafikus fájl  formátumok

Képfeldolgozás (image processing)

Képfeldolgozás (image processing) fogalmába tartoznak mindazok a jelfeldolgozási eljárások,
amelyekben az input digitális formában adott kép (fotó, rajz, video stb.) az output pedig szintén digitális
formában adott kép, illetve az inputot jellemző paraméterek. A legtöbb képfeldolgozási eljárás a képet
kétdimenziós jelként kezeli szabványos, két- dimenziós jelfeldolgozási eljárást alkalmazva. A



képfeldolgozási technikákat a 60-as évektől kezdődően a műholdas, az orvosi képfeldolgozás, illetve
fotográfiai, video alkalmazásokra fejlesztették ki.

A képfeldolgozási eljárásokba a következő műveletek tartoznak:

analitikus geometriai műveletek;
 
színkompozíció előállítás, keverés;
 
alakfelismerés;
 
fotóeljárások: színkorrekció, fényerő, kontraszt, lágyítás, keményítés, áttűnés, stb.

Fentiekből a GIS programok az analitikus geometriai műveleteket alkalmazzák, a műhold felvételeket
feldolgozó programok pedig a színkompozíció és az alakfelismerés műveleteket használják. Így a
továbbiakban ezeket tekintjük át.

Geometriai műveletek vektor-modelleken

Geometriai műveletek vektor-modelleken lényegében azonosak az alapvető analitikus geometriai
műveletekkel. A 6.1.7 ábra az 1-2-3-4  általános négyszöget ábrázolja, valamint ennek a négyszögnek az 

 szöggel elforgatott állapotát.

Figyelembe véve ennek az ábrának a jelöléseit, az analitikus geometriai alapműveletek a következők:

Geometriai műveletek raszter-modelleken

A geometriai műveletek raszter-modellekben diszkrét geometria műveletek. A diszkrét geometria
alapeleme a cella. A távolságot a Manhattan távolság  [1] jelenti, amelynek értelmezését a 6.1.8 ábra
mutatja. A további geometriai alakzatokat – egyenes, sokszög, poligon, görbe vonal – a korábban már
ismertetett leírt egységhálón és irányvektorokon alapuló lánckódolással leírt alakzattal közelítik (ld. 6.1.2
ábra). Ezek a közelítő leírások már kezelhetők az analitikus geometria eszközeivel.



6.1.8 ábra Raszter Manhattan távolság P-Q = 4

Műholdas távérzékelési felvételekből összeállított hamis szín kompozíciókat több frekvencián (csatornán),
több kamerával, egyidejűleg, egyazon helyről készült felvételekből állítják össze.

A 6.1.9 ábra ennek a technikának a folyamatát mutatja be. Az egyes csatornákon különböző frekvenciákon
– Vörös (R [2]), Zöld (G [3]) és Kék (B [4]) – készülnek ezek a képek, amelyeket digitálisan egymásra
montírozzák. Az egyes komponensek arányát változtatva, különböző geoobjektumok emelhetők ki a
kompozíciós képen, megkönnyítve ezzel a kiértékelési munkát.

6.1.9 ábra Hamis szín kompozíció készítése 3 csatornán készült műhold felvételből

Az alakfelismerés a kétdimenziós Fourier sorok alkalmazásán alapszik. Minden monokróm,
szürkeértékeket tartalmazó kép (felvétel) leírható egy kétdimenziós  függvénnyel, ahol x és y a

képpontok síkbeli koordinátáinak felelnek meg, az  f függvényérték pedig a szürkefokozat radiometriai
értéke a képen belül (ld. 6.1.10 ábra). A több csatornán készült, multispektrális kompozíciók pedig a
csatornák számának megfelelő számú ilyen típusú függvénnyel írhatók le.

Bizonyítható, hogy bármely, tértartományban értelmezett  kétdimenziós függvény egyértelműen

megfeleltethető egy  komplex függvénysornak, amelyet az  függvény Fourier

transzformáltjának nevezünk:

A 6.1.3 egyenletben szereplő Euler képletet alkalmazva a 6.1.2 egyenlet 6.1.4 egyenlettel megadott
formában, harmonikus függvények összegeként írható fel:



A Fourier transzformáció a tértartományban értelmezett valós függvényt a frekvencia tartományban
értelmezett komplex függvénnyé alakítja át. A transzformált függvény az egyes  és  frekvencia

értékekhez amplitúdót és fázis értékeket rendel, amelyeket az azonos argumentumú szinusz és koszinusz
tagok négyzetre emelésével, illetve hányadosukból arctangens képzéssel számolhatunk ki. A 6.1.10 ábra
egy monokromatikus kép tértartomány és frekvenciatartományban adott formáját ábrázolja.

6.1.10 ábra Tértartományban adott kép és Fourier  transzformáltja (amplitúdó és fázis)

A normál, tértartományban adott képen szereplő egyes alakzatoknak a frekvencia- tartományban bizonyos
frekvenciákon megjelenő amplitúdó illetve fázis értékek felelnek meg. Ennek alapján az alakfelismerés
ezeken a frekvenciákon megjelenő jelek elemzésével végezhető el. A frekvenciatartományban számos, jól
ismert fototechnikai eljárás is elvégezhető. Ilyenek a képek lágyítása, keményítése, fényerő és kontraszt
változtatása, képek keverése stb.

Számítógépes grafika alkalmazásai

A számítógépes grafika legegyszerűbb alkalmazása előadások, illusztrációk, weblapok készítése. Erre
számos program áll rendelkezésre. Legismertebbek a MS PowerPoint, a Windows kellékekbe tartozó MS
Paint, a Photoshop és CorelDraw programok.

Magasabb szintű alkalmazást jelent rajzok, képek, animációk felépítése számítógépi programozással. Erre
a legismertebb eszköz a C programozásba épülő OpenGL grafikus programozási nyelv.

Professzionális alkalmazásnak számít a számítógépes grafika fototechnikai felhasználása, melynek során
fotomontázsok, képjavítás, színezések, animációk, filmtechnikai trükkök hajthatók végre. Ezekre a
feladatokra számos speciális, általában a szűkebb szakmában ismert kereskedelmi programot fejlesztettek
ki. A számítógépes grafikai alkalmazás a művészeti fotózásban és képek alkotásában is elterjedt. D. P.
Henry 1962-ben készült számítógépes művészeti alkotását mutatja be a 6.1.11  ábra.



6.1.11 ábra D. P. Henry számítógépes grafikája (1962)

Fontos terület a korábban már említett műholdas távérzékelés során készített felvételek kiértékelése,
analízise. Számos speciális program mellett széleskörű alkalmazást nyert az ERDAS programcsomag.

A mérnöki munkákban és a formatervezésben a Computer Aided Design (CAD) programozás terjedt el.
Lényegében ebbe a csoportba tartoznak a GIS programok is, amelyeket a későbbiekben részletesen
tárgyalunk. Az alábbi, 6.1.12 animációs ábra, egy CAD tervezési folyamatot mutat be.

 CAD TERVEZÉST BEMUTATÓ ANIMÁCIÓ

 

   

6.1.12 animáció  [i]

A gyógyászati területen a rákszűrésben és kezelésben ma már nélkülözhetetlenek a CT (Computer
Tomography), illetve a PET/CT (Positron Emission Tomography/ Computer Tomography) vizsgálatok.

Ezek a technikák a számítógépes grafika magas szintű alkalmazásán alapulnak. A 6.1.13 ábra animációja
egy PET/CT vizsgálat számítógépes megjelenítését mutatja be.




 PET/CT SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE

 

   

6.1.13 animáció  [ii ]

Tudományos kutatásban is kiterjedten alkalmazzák a számítógépes grafikát. Egy tudományos elméleten
alapuló grafikus megjelenítés (pl. molekula szerkezet, geológia felépítés, fizikai hullámtér stb.)
nagymértékben elősegíti az elmélet igazolását (vagy elvetését), illetve továbbfejlesztését. A 6.1.14 ábra a
gravitációs hullámok számítógépi grafikus megjelenítését ábrázolja.

6.1.14 ábra Gravitációs hullám  [iii]




Végül, de nem utolsósorban, meg kell említenünk a számítógépes grafika legnépszerűbb és legelterjedtebb
alkalmazását: a számítógépes játékok világát. Programozási szempontból teljesen hasonlók a virtuális
valóság (virtual reality - VR) programok, amelyek szakmai kiképzésekben (pilóták, űrhajósok, katonák,
sportolók stb.) széleskörűen használt segédeszközök. A 6.1.15 ábra egy VR technikával folytatott
ejtőernyős kiképzést mutat be.

6.1.15 ábra Ejtőernyős kiképzés az amerikai haditengerészetnél,  VR technikával   [iv]

2. SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISOK

Adatbázis fogalma és típusai

Az adatbázis adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok együttese. A számítógépen tárolt adatbázist
az Adatbázis Kezelő Rendszer (Database Management System = DBMS) program kezeli, melynek
alapvető feladatai a következők:

adatstruktúra (adatbázis séma) definiálása,
 
adatok aktualizálása (új felvétel, törlés, módosítás),
 
adatok lekérdezése,
 
fejlesztő környezet biztosítása célalkalmazások létrehozásához.

Az adatok egymáshoz rendelése szempontjából négyféle adatbázis típust különböztetünk meg.

Hierarchikus modell

Hierarchikus modell, amelyben az adatok elrendezése hierarchikus (mint a szülő - gyermek viszony).
Ezekben az 1:1, 1:n  típusú kapcsolatok meg-engedettek, viszont az n:1, n:m típusok nem. A 6.2.1 ábra
az autókereskedelemből vett mintapéldát mutat be, amelyben a típus:szín, szín:ár, típus:részegység,
részegység:alkatrész kapcsolatok mind 1: n-es típusúak

6.2.1 ábra Hierarchikus adatbázis szerkezete



Hálózati modell

Hálózati modell, amelyben az n:m kapcsolatot is megengedett  (ad abszurum, a gyermek köthető más
szülőkhöz is). Az autókereskedelmi példa kiterjesztésével hálózati adatbázishoz jutunk, úgy ahogy a 6.2.2
ábra mutatja.

6.2.2 ábra Hálózati adatbázis szerkezete

Relációs modell

Relációs modell egymás mellé rendelt, táblázatokból áll, amelyekben az egyes oszlopok valamilyen
paraméter (attribútum) értékeit, míg az egyes sorok (rekordok, vagy tuplettek) a különböző attribútumok
összetartozó értékeit tartalmazzák. Egy adatbázis rendszer rendszerint több táblázatot tartalmaz, amelyek
halmazelméleti relációkkal kapcsolhatók egymáshoz (unió, metszet, különbség, Descartes produktum). A
visszakeresés is relációkkal történik (restrict, project, join, divide).

Edgar Frank Codd
(1923-2003)

A relációs műveletek és az adatkezelés az SQL (Structured Query Language) lekérdezőnyelv
használatával történik. Ez a leggyakrabban használt adatbázis típus, amelynek elvét Edgar Frank Codd
dolgozta ki. A későbbiekben részletesen foglakozunk a relációs adatbázisok felépítésével és kezelésével.

Objektum orientált modell

Objektum orientált modell, amelyben az adatokat az adatbázis kezelő rendszer (DBMS) nem táblázatos
adatként kezeli, mint a relációs modellben, hanem objektum formában (Object Database Management
System, ODBMS). Az objektum orientált programozásban egy objektumhoz attribútumok (adatok) és
metódusok (eljárások, függvények) tartoznak, azaz az objektum végrehajtható kódot és adatot egyaránt
tartalmaz. Objektum orientált tárolás és kezelés különösen előnyös komplex adathalmazok esetében
(ilyenek például a kereskedelemben kiterjedten használt, az előzőekben már említett hálózati adatbázis
típusok). Ezeknek az adatoknak táblázatos bontása körülményes, hosszadalmas munkát igényel, míg az
objektum orientált kezelés egyszerű, gyors megoldást kínál. Hátránya a relációs adatkezeléssel szemben
az alacsonyabb hatékonyság, hosszabb adat visszakeresési idő. Az adatkezelésre az SQL kiegészítésére
készült OQL (Object Query Language) szolgál.

Relációs adatbázisok alapelemei

A térinformatikában szinte kizárólagosan relációs adatbázisokat használnak, így részletesebben ezzel a
modellel foglakozunk. Mint említettük korábban, az adatokat és azok kapcsolatát a relációs adatbázis
táblázatos formában adja meg. A táblázatokba foglalt adatok valamilyen állapotot, vagy folyamatot írnak le.

Az állapotot (pl. egy ingatlan komplexum adatai egy adott időpontban) vagy folyamatot (pl. meteorológiai mérések
adatai egy éves időtartamban) "tulajdonságokkal" jellemezhetjük. Ezek lehetnek az ingatlan komplexum esetében,
az ingatlanok helyrajzi számai, a rendeltetésük, a méretük, a tulajdonosaik nevei, stb.  A meteorológia méréseknél a
mért paraméterek, az időpontok, a helyszínek,  a mérő személyek, a mérő műszerek, stb. szerepelhetnek, mint
jellemző tulajdonságok.

Az egyes jellemző tulajdonságokhoz numerikus vagy karakteres adatok  (értékek) tartoznak. Ezeknek az adatoknak
a száma egy adott állapot vagy folyamat esetében megegyezik. Az ingatlanok darabszámának megfelelő
darabszámú helyrajzi szám, rendeltetési leírás, területi  érték, tulajdonos név áll  rendelkezésünkre a felmérés után.
Ugyanez vonatkozik a folyamat jellemzőire is. Megfigyelhetjük azt is, hogy egyes tulajdonságok esetében minden
adat különböző (pl. a helyrajzi számok), míg más esetekben az adatok azonosak lehetnek (pl. a tulajdonos neve).

 

A fentiek alapján kézenfekvőek voltak E. F. Codd következtetései:

Az állapotok illetve folyamatok jellemzésére szolgáló tulajdonságok adatai táblázatba
attributumok



rendezhetők, amelyben az oszlopokat az egyes tulajdonságok ( ) adatai, míg
a sorokat a tulajdonságokkal jellemzett, összetartozó adat együttesek (rekordok vagy
tuplettek) alkotják.

Nyilvánvalóan kiemelt jelentősége van azoknak a tulajdonságoknak, amelyben minden
adat eltérő, mert ezek használhatók egyedi azonosítóként (entitás).

Relációs adatbázisok halmazelméleti értelmezése

Ezeket a következtetéseket a halmazelmélet alkalmazásával szigorú matematikai formába önthetjük.
Ehhez azonban szükségünk van az alábbi definíciókra:

A attribútumnak nevezünk egy tulajdonságot, amely az A (a1, a2,...an) értékeket veszi fel. Az  a1,
a2,...an   elemek egy vagy több adatot tartalmaznak.

R(A1,...,Am) relációsémának nevezzük az (A1,...,Am) attribútum halmazt ha az attribútumok azonos
számú értéket vesznek fel, és az egyes attribútomok összetartozó (azonos indexű) adataiból képzett
szubhalmazai különbözőek.

T relációnak nevezzük az R(A1,...,Am) relációséma ÖSSZES felvett értékének halmazát, amelynek
megjelenési formája egy adattábla. Ebben az oszlopok az A1,...,Am attribútumok, a sorok pedig az
attribútumok egyes értékei, a rekordok. T reláció táblázat minden sora különböző a relációséma
definíciója alapján.

Kulcsnak nevezzük az R(A1,...,Am) relációséma Aj(a1, a2,...an) attribútumát, ha értelmezési
tartományában nincs két azonos elem. Egyszerű a kulcs, ha  a1, a2,...an  elemek egy adatot
tartalmaznak.

Elsődleges (primary) kulcs egy általunk választott kulcs.

Idegen kulcsnak nevezzük egy adott (hivatkozó) relációsémában szereplő, másik (hivatkozott) séma
elsődleges kulcsát.

A relációséma első normálalakja tartalmaz elsődleges kulcsot és attribútumainak minden eleme egyetlen
adatból áll, a relációséma második normálalakjában minden attribútum teljes függésben van az
elsődleges kulccsal, a relációséma harmadik normálalakjában pedig a nem elsődleges kulcs attribútumok
nem függenek egymástól.

A matematikai definíciók alapján a relációs adatbázis állapotok illetve folyamatok leírására szolgáló
relációk (adattáblák) összessége, amelyeknek értelmezési tartományai az elsődleges kulcsok,
összekapcsolásukat pedig idegen kulcsok biztosítják

A relációs adatbázis műveletek a halmazokon végezhető műveleteken alapulnak. A halmazokon a 6.2.3
ábrán mutatott alapműveletek végezhetők el, azaz metszet, különbség, unió, részhalmaz.

6.2.3 Halmazok alapműveletei



A halmazműveleteken alapuló, SQL-műveleteket a 6.2.1 táblázat foglalja össze.

SQL adatbázis
művelet Leírás Halmaz

művelet

RENAME(a,b) Átnevezi az a oszlopot b oszlopra -

RESTRICT(a:F) a oszlop F korlátnak megfelelő elemeit mutatja rész

PROJECT(ai..) kijelölt oszlopokat mutatja rész

UNIO(A:B)
Aés B azonos oszlopokat tartalmazó adatbázisok sorainak
egyesítése, közös sorok csak egyszer fordulnak elő

unió

INTERSECT(A:B)
A és B azonos oszlopokat tartalmazó adatbázisok soraiból a
közöseket mutatja

metszet

DIFFERENCE(A:B)
A és B azonos oszlopokat tartalmazó adatbázisok soraiból a B sorait
és a közöseket nem mutatja

különbség

6.2.1 táblázat A halmaz műveleteken alapuló,  SQL műveletek.

Relációs adatbázisok fejlesztése

Relációs adatbázis fejlesztését két egyszerű példán mutatjuk be. Az első példa egy meteorológiai állomás
adatbázisának fejlesztése, a másik pedig egy ingatlancsoport adott időpillanatban vett állapotára vonatkozó
adatbázis.

PÉLDA 1: Meteorológiai állomás adatbázisa

Egy  meteorológiai hálózat adatbázis rendszerének a következőket kell tartalmaznia:

mérőállomások nevét, földrajzi helyzetét,
 
személyzetét, személyzetének adatait,
 
mért paramétereket, az egyes paraméterek aktuális értékét adott időpontokban és állomásokon, mérő
műszerek azonosítóit.

A fentiek között fennálló kapcsolatoknak három formáját különböztetjük meg:

1:1 kapcsolat amikor egy attribútum egyik eleme a másik attribútum egyetlen eleméhez kapcsolódik,
 
1:n kapcsolat amikor egy attribútum egy eleme több attribútum egy-egy eleméhez kapcsolódik,
 
k:m kapcsolat amikor egy attribútum több eleme több attribútum több eleméhez kapcsolódik.

Ezeket a kapcsolatokat grafikus formában jelenítettük meg a 6.2.4 ábrán. A kapcsolatokat rombusszal, az
attribútumokat téglalappal jelöltük. Az elsődleges kulcsokat zöld színnel, az idegen kulcsokat pedig kék
színnel különböztettük meg az attribútumokban.



6.2.4 ábra  Meteorológia állomások adatbázis rendszerének szerkezete

A 6.2.4  ábra alapján az adatrendszer táblázatba foglalása a következő lépésekben történik:

1:1 kapcsolatot (1 állomás névhez 1 földrajzi helyzet tartozik) a 6.2.2a táblázatba foglaltuk. Ez  a
táblázat az 1:1 kapcsolatnak megfelelően 2 attribútumot tartalmaz. Ez esetben mindkettő kulcs jellegű,
azaz mind az állomásnevek, mind a koordináták különbözők. Így bármelyiket választhatjuk elsődleges
kulcsnak. Mostani választásunk,  elsődleges kulcsként, az állomás neve. Ha feltételezzük, hogy
összesen k állomással rendelkezünk, akkor 1:1 –es kapcsolat egyetlen táblázatba foglalható 2
attribútummal (oszloppal) és k rekorddal (sorral).
 
1:n kapcsolatot (1 állomáshoz több személy tartozik) a 6.2.2b táblázatba foglaltuk. Feltételezzük, hogy
egy-egy állomás személyzete 3 emberből áll.  A táblázat tartalmazza az egyes neveket, az ügyeleti
beosztást, valamint az állomás telefonszámát és nevét. Ez  n = telefonszám+3név+3ügyelet+állomásnév
= 8 attribútumot tartalmaz. Elsődleges kulcsnak a telefonszám, idegen kulcsnak az állomásnév
választható. Az 1:n-es kapcsolat tehát szintén egyetlen táblázatba foglalható n attribútummal és k
rekorddal.
 
k:m  kapcsolatok (k állomás – egyenként m mért paraméterrel, pl. csapadék, pára, hőmérséklet, nyomás
stb.) összesen m  táblázatba foglalható. Ezek egyikét mutatja be a 6.2.2c táblázat. Ez  l  = 
műszertípus+dátum+adat+állomásnév = 4 attribútumot tartalmaz. Elsődleges kulcsnak a műszertípus,
idegen kulcsnak pedig ismét az állomásnév választható. A k:m-es kapcsolat ezek szerint m táblázatba
foglalható, egyenként l attribútummal és  k  rekorddal.

Állomás neve Földrajzi koordináták (hosszúság,
szélesség, magasság)

Pereces 47.57834,  17.32451,   311

Árpa 47.54623,  17.45653,   223

Kisfalu 47.55231,  17.41257,   201

6.2.2a táblázat  Állomás neve,  földrajzi helyzete - 1:1 kapcsolat

Telefon Név 1 Ügyel Név 2 Ügyel Név 3 Ügyel Állomás

34 1564 Nagy J. 11.04 Mika J. 11.06 Szabó L. 11.04. Kisfalu

34 1321 Szabó Z. 11.06 Baló T. 11.05 Kovács I 11.05 Árpa

34 1142 Kiss L. 11.05 Gara G. 11.04 Berta V. 11.06 Pereces

6.2.2b  táblázat  Állomások személyzete,  telefonelérés,  ügyelet - 1:n kapcsolat



Műszertípus Dátum Csapadék Adat Állomás

Barum 221 11.03 12 Kisfalu

Barum 215 11.03 10 Árpa

CGT 111 11.03 10 Pereces

6.2.2c  táblázat  Műszerek, dátum, csapadék adatok – k:m kapcsolat

PÉLDA 2: Ingatlan felmérés adatbázisa

Míg az előző példában a kapcsolatrendszerek felmérésének és táblázatokba fogla-lásának technikáját
mutattuk be, ebben a példában a táblázatok normalizálásának folya-matát figyelhetjük meg. A táblázatok
gyakran tartalmaznak redundanciát, azaz ugyanazon tény többszöri ismétlődését. Ezeknek a
kiküszöbölésére szolgálnak a normalizálási átalakítások.

A 6.2.3a táblázat egy ingatlanfelmérés részletét tartalmazza, amelyben az elsődleges kulcs a helyrajzi
szám. A táblázat egyszerű attribútumokból áll, így kielégíti az első normálalak definícióját.  Mivel az
attribútumok teljes függésben vannak az elsődleges kulcstól, a második normálalak definíciójának is
megfelel a táblázat. A tulajdonosok lakcíme attribútum azonban függ a tulajdonos attribútumtól, így a
harmadik normálalak feltétele nem teljesül. Ha a táblázatot megbontjuk a 6.2.3b és 6.2.3c táblázatokra,
olyan rendszert kapunk, amely már kielégíti ezt a feltételt is.

Helyrajzi szám Terület Használat Tulajdonos Lakcím

1641 200 Üzlet Nagy Lajos Mester 20

1642 300 Lakóépület Kiss Zoltán Lakatos 12

1643 300 Lakóépület Nagy Lajos Mester 20

1644 350 Raktár Barna Gábor Déry 41

6.2.3a táblázat    Ingatlanfelmérés második normál  alakú táblázata

Helyrajzi szám Terület Használat Tulajdonos

1641 200 Üzlet Nagy Lajos

1642 300 Lakóépület Kiss Zoltán

1643 300 Lakóépület Nagy Lajos

1644 350 Raktár Barna Gábor

Tulajdonos Lakcím

Nagy Lajos Mester 20

Kiss Zoltán Lakatos 12

Barna Gábor Déry 41

6.2.3b és 6.2.3c táblázatok    Ingatlanfelmérés harmadik normál  alakú táblázatai

Megjegyezzük, hogy egyes esetekben előfordul, hogy egy relációnak több elsőd-leges kulcsa van. Ekkor a
harmadik normál alak feltétele, hogy minden elsődleges kulcs függ a többi kulcstól amelynek nem része.
Az ennek megfelelő alakot Boyce/Code normál alaknak (Boyce/Code Normal Form, BCNF)  nevezzük.

3. FELADATOK



3. TESZTLAP

Többször megoldható feladat, elvégzése 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 topológiai vektor modell a geometriai elemek
relatív térbeli kapcsolatát írja le. Az alábbi kép
esetében meg kell adnunk a sokszögek és vonalak,
valamint a sokszögek és pontok egymásra
vonatkoztatott helyzetét. Egészítsük ki az alábbi
táblázatokat!

 

Sokszög Vonal

A 1-2, 2-7, 7-6, 6-1

B 7-2,  -  ,  -  ,  - 

C 6-7,  -  ,  -  ,  - 

Sokszög Pont

A 1,2,7,6

B 7,  ,  , 

C 6,  ,  , 

 

 

19. Az alábbi kép bitmap leírása a következő:

 

 
 

000000001000110000000000
 

000000000100001100000000

 
 

 
000000000001000011000000  

 

20. Jelöljük meg a helyes állításokat!
 



 
 

a .png (Portable Network Graphics) kiterjesztésű fájlok raszter fájlok.

 
 

a .dxf (Drawing eXchange Format) kiterjesztésű fájlok raszter fájlok;

 
 

a .tiff (Tagged Image File Format) kiterjesztésű fájlok vektorfájlok;

 
 

az .svg (Scalable Vector Graphics) kiterjesztésű fájlok vektorfájlok;

21. Jelöljük meg a vektoros képalkotási modelleket az alábbiak közül:
 

 
 

bitmap modell;
 

négyesfa modell.

 
 

 
spagetti modell;  

 

22. Az elsődleges kulcs:
 

 
 

fontos szerepet játszik a hierarchikus adatbázisban;

 
 

nem szerepel a hálózati adatbázisban;

 
 

fontos szerepet játszik a relációs adatbázisban;

23. Jelöljük meg a helyes állításokat!
 

 
 

a relációs adatbázisban a sorokat az egyes attribútumok alkotják;

 
 

elsődleges kulcs egy általunk választott kulcs.

  
a relációs aadatbázis második normálalakjában minden attributum teljes
függésben van az elsődleges kulccsal;

  
a relációs adatbázisban 1:1 kapcsolat áll fenn amikor egy attribútum egyik
a másik attribútum egyetlen eleméhez kapcsolódik;

    [1] abszolút eltérés

    [2] Red (angol)

    [3] G reen (angol)

    [4] Blue (angol)

 
      BIBLIOGRÁFIA:

    [i] Forrás: animated screenshots CAD freeformer at en.wikipedia GNU Free Documentation License

    [ii] Forrás: Wikimedia Commons  freely  licensed media file repository

    [iii] Forrás: www.tpi.uni -jena.de/.../Pictures/aeimerger.jpg

    [iv] Forrás: Wikimedia Commons freely  licensed media file repository
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