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VII. TÉRINFORMATIKAI ADATOK ÉS RENDSZEREK

1. DIGITÁLIS ADATOK ÉS TÉRKÉPEK

A térinformatika rendszerek három típusba sorolhatók, bár a típusok közötti határvonalak elmosódottak és
sok rendszerben több típus ismérvei is fellelhetők:

digitális adatok előállítására és digitális térképek szerkesztésére szolgáló rendszerek,
 
analitikus feladatok elvégzésére szolgáló térinformatikai rendszerek,
 
szakértői és döntéstámogató rendszerek.

Ebben a részben az első típusba tartozó rendszerekkel, és a hagyományos, valamint digitális adatok
beszerzési lehetőségeivel foglakozunk.

Hagyományos adatok digitalizálása, digitális térképek előállítása

A térinformatikai rendszerek alapját minden típusban a digitális adatok képezik. A digitális technika
viszonylag rövid ideje vonult be a mérési technikákba, így számos területen, mint például a nagy múltú geo
tudományokban, az adatok zöme még analóg formában áll rendelkezésre. Ezek részben grafikus térképek,
részben táblázatos formában adott mérési jegyzőkönyvek, részben pedig hagyományos fotogrammetriai
felvételek.

A hagyományos adatok digitális formátumba történő átalakítása a térinformatikai adatok elsődleges forrása.
A grafikus térképet szkenneléssel digitális raszter képpé alakítjuk. Nagyalakú képek szkennelésére alkalmas
berendezést mutat a 7.1.1 ábra.

7.1.1 ábra ABAKOS DeSkan Express 6 szkenner

Általában minden GIS program tartalmaz digitalizáló modult, melynek segítségével a raszter kép
megjeleníthető, digitalizálható. Vannak azonban olyan célprogramok is, amelyekkel digitalizálást, két és
háromdimenziós megjelenítést és felület approximációt végezhetünk. Ezek a programok több lehetőséget
kínálnak a felsorolt műveletekre, mint a GIS programba integrált modulok.

A digitalizáló programokban a kurzort az egérrel a megjelenített kép jellegzetes pontjaira irányítjuk,
rákattintunk, és a program a pont koordinátáit vektoriális formában tárolja. Módunkba van törtvonalak és
sokszögek bevitelére is. A jellegzetes pontok összekötését, és a sokszögek zárását a programok általában
automatikusan biztosítják. Ha a kép tartalmaz georeferált pontokat, ezek segítségével beállíthatjuk azt a
földi koordináta és vetületi rendszert, amelyben a szkennelt térkép készült. Ekkor a digitalizálás során ebben
a rendszerben határozzuk meg a jellegzetes pontok koordinátáit. A digitalizálással tematikai réteg
térképeket készíthetünk a szkennelt képből (vízrajz, úthálózat, városhatárok stb.)



A jegyzőkönyvi formában található numerikus adatok esetében a digitalizálás az adatok bevitelét jelenti
valamilyen számítógépi adatbázisba. Ezek az adatok általában a rendezetlenül helyezkednek el a terepen,
annak megfelelően, ahogy azt a mérési lehetőségek meghatározták.

A pontok további feldolgozására két módszert használnak:

A meglévő pontok értelmezési tartományában újabb pontokat határoznak meg (pontsűrítés
interpolációval).
 
A meglévő, ismert pontokból, a felületre fektetett négyzetháló (grid) metszés-pontjaira értékeket
interpolálnak, különböző approximációs eljárásokkal. A négyzetrács adatai ezt követően ezután
szintvonalas, kétdimenziós (2D) vagy térbeli (3D) térképen megjeleníthetők.

A második módszer lényegében magába foglalja az elsőt, így elegendő csak ezzel foglalkoznunk. Általában
a GIS programok a digitalizálási modulhoz hasonlóan tartalmaznak felületillesztési lehetőségeket, de
számos kereskedelmi és ingyenes program is készült erre a célra. A programok közös tulajdonsága, hogy a
terepen véletlenszerűen elhelyezkedő mért értékeket négyzethálóra interpolálják. Számos módszer született
erre az eljárásra.

A legjelentősebbek ezek közül az alábbiak:

Kriegelési eljárás,  amely az interpolált értéket az összes ismert adat, különböző súlyokkal történő
figyelembevételével határozza meg:

 

A 7.1 képletben  Zj  az  j-dik interpolált értéket,   zi   a mért értékeket,  n a mért adatok számát,  pij    a
súlyokat jelöli.  A súlyokat úgy állapítják meg, hogy az interpolált értékek szórása (varianciája) minimális
legyen.
 
Legkisebb négyzetek módszere,  melynek során a felületet valamilyen kétváltozós függvénnyel
közelítik. Az interpolálni kívánt pont R sugarú környezetében lévő ismert pontokra polinomokkal, vagy
harmadfokú spline függvénnyel leírt felületet illesztenek a legkisebb négyzetek módszerével. A  j-dik pont
pij   súlyát ebben az eljárásban a 7.2 képlet adja meg:

 

ahol  dij    az  i -dik  ismert pont távolsága a j -dik  interpolált ponttól,  n  pedig egy alkalmasan választott
kis szám, hogy a   pij   ne váljon végtelenné, ha a   dij    értéke zérus.
 
Laplace approximációban a felületet a Laplace egyenlet megoldását szolgáltató harmonikus függvények
összegével közelítik, és a közelítésből származtatják a rácspontok értékeit. Az eljárás matematikai
alapját a 7.3 egyenletben megadott Laplace egyenlet megoldása képezi, ahol   a Laplace operátort, zi
az  xi,  yi  pontban ismert értéket jelöli.

 

 
Véges elemek módszere a felületet kis, általában háromszög alakú elemekre bontják. Az egyes
elemeket harmadfokú spline függvényekkel közelítik, amelyek az elemek határán sima lefutásúak, így
törés nélkül csatlakoznak a szomszédos elemek felület függvényeihez.
 
Neurális hálózati módszerrel történő felületillesztés iterációs statisztikai eljárás, amely az ismert
értékektől történő eltérés minimalizálásán alapszik.

A felületillesztéseket illusztrálják az alábbi, kereskedelmi Surfer programmal készült digitális térképek a 
7.1.2a, 7.1.2b, 7.1.2c  ábrán. Az ábrák a szórt pontokból elő-állított, négyzetrácsból számolt szintvonalas,
színezett szintvonalas, és térbeli meg-jelenítést tartalmaznak.



7.1.2a  ábra  Szintvonalas digitális  térkép

7.1.2b ábra  Szintvonalas színezett  digitális  térkép

7.1.2c  Térbeli ábrázolás

A 7.1.3a és a 7.1.3b ábrák SurGe  nyílt forráskódú programmal készült, színezett szintvonalas,  illetve térbeli
digitális  geofizikai és geológiai térképet mutatnak be. A 7.1.3a ábra színezett, szintvonalas térképe
szeizmikus hullámok visszaverődési idejének eloszlását mutatja be. A térkép 25853, szórtan elhelyezkedő
pontban mért adatból készült. Ezek a visszaverődési idők 1740-1870 másodperces tartományba esnek. A
digitális térképen 5 másodperces tartományok képeznek egy-egy színhez tartozó értéket, úgy ahogy az
ábra jobboldali skálája mutatja. Az egyes visszaverődési értékeknek különböző mélységben fekvő kőzet
réteg felel meg. Az egyes mélységekhez tartozó visszaverődési értékeket 14 fúrólyukból vett  mintából
azonosítanak. A 14 értékre fektetett felület a kőzet réteg topográfiája, amelyet a 7.1.3b ábra térbeli
megjelenítéssel mutat be. A térbeli megjelenítésben a fúrólyukakat fekete zászlócskák jelölik.



 

7.1.3a ábra Szeizmikus hullámok visszaverődési  idejének térbeli  eloszlása

7.1.3b ábra Visszaverődési  időkből számolt kőzetréteg felszíne

Távérzékelési adatok, digitális műholdképek

Távérzékelésnek nevezzük azokat a mérési eljárásokat, amelyek úgy gyűjtenek adatokat, hogy nem
kerülnek fizikai kontaktusba a mért objektummal. A távérzékelési berendezések a mért objektum
elektromágneses kisugárzását és visszaverődését, vagy gravitációs hatását érzékelik, mérik, és a mért
adatot digitálisan rögzítik.

A leggyakoribb technika a 7.1.4a ábrán feltüntetett elektromágneses jelek felhasználása különböző
magasságokban elhelyezkedő mérőpontokból, amelyet a 7.1.4b ábra mutat be.



7.1.4a Elektromágneses hullámok spektruma

7.1.4b Távérzékelési felvételek

Térinformatikai szempontból a legfontosabbak a műholdfelvételek. Ezeket a felvételeket – ahogy a 6.1
pontban már említettük – több kamerával, egyidejűleg, egyazon helyről készült képből állítják össze.  Az
egyes csatornákon különböző frekvenciákon készülnek a képek, amelyeket a feldolgozó programok
digitálisan egymásra montíroznak. Az egyes komponensek arányát változtatva, különböző geoobjektumok
emelhetők ki a kompozíciós képen, megkönnyítve ezzel a kiértékelési munkát. Ezt illusztrálja a 7.1.5 ábra,
amely bemutatja, hogy az egyes frekvenciákon milyen eltérés van a növényzet és a víz visszaverődési
intenzitásában.

7.1.5 ábra  A növényzet  és a víz  fényvisszaverő képessége különböző frekvenciákon.



A különböző frekvenciákon készült képek felvételére a MultiSpectral (MSS) és a Thematic Mapper TM
érzékelő típusokat használják a Landsat műholdak. Az érzékelők paramétereit a 7.1.1a és 7.1.1b táblázatok
tüntetik fel.

A Spot műholdakra szerelt High Resolution Visible (HVR) és a High Resolution Visible and Infra Red
(HRVIR) érzékelők frekvencia sávjai hasonlóak az MSS érzékelőkhöz, de nagyobb a felbontásuk. A Spot 5
műhold High Resolution Stereo (HRS) érzékelője ezenkivül sztereó képek készítésére is képes. Hasonlóak
az IKONOS és QuickBird holdak érzékelői, de még nagyobb felbontást biztosítanak.

Típus Hullámhossz m

MSS 1, 4 0.5-0.6       zöld

MSS 2, 5 0.6-0.7     vörös

MSS 3, 6 0.7-0.8    ~infra

MSS 4, 7 0.8-1.1    ~infra

7.1.1a táblázat MSS érzékelők

Típus Hullámhossz  m Alkalmazás

TM1 0.45-0.52   kék
Talaj/Növényzet Vidék/Lakott
terület megkülönböztetés

TM2 0.52-0.60   zöld NövényzetVidék/LakottTérképezés

TM3 0.63-0.69   vörös
Talaj/Növényzet Vidék/Lakott
terület megkülönböztetés

TM4 0.76-09     ~infra
Talajnedvesség Biomassza
térképezés

TM5 1.55-1.75  ~infra Csapadék, felhő térképezés

TM6 10.4-12.5    infra Hőtérkép

TM7 2.08-2.35    infra Kőzettérkép

7.1.1b táblázat TM érzékelők

A 7.1.1b táblázatból kitűnik, hogy a TM1, TM2, TM3 érzékelőkkel készült felvételek alkalmasak a
növényzettel borított és talaj felületek megkülönböztetésére. Ezeknek a felvételeknek a hamis szín
kompozíciói felhasználhatók az erdőterületek irtásának monitorozására. A 7.1.6 ábra kanadai erdőterületet
mutat be 1984-ben és 1991-ben készült Landsat felvételeken. A képen jól követhető a leirtott területek
növekedése.



7.1.6 ábra Erdőírtás monitorozása Landsat felvételekkel Kanadában [i]

A térinformatikában felhasznált adatok túlnyomó többsége az állami keretekben megvalósított amerikai
Landsat, és a francia Spot, illetve a magánvállalkozásban futó IKONOS és QuickBird műhold programokból
származik. A programok legfontosabb paramétereit a 7.1.2 táblázat foglalja össze. A táblázatban az LS, SP,
IK, QB rövidítések a Landsat, Spot, IKONOS, QuickBird programokat jelölik. A táblázatban szereplő RBV
érzékelő, a rövid ideig használt analóg, Return Beam Vidicon videó rendszert jelöli.

LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 IK QB
Fellövés
ideje 1972 1975 1978 1982 1984 1986 1990 1993 1998 2002 1999 2001

Magasság
km 917 917 917 705 705 822 822 822 822 832 681 751

Visszatérés
nap 18 18 18 16 16 26 26 26 26 16

1.5-
2.9

1-3.5

Felbontás
m 8080 8080 4080 8030 8030 20 20 20 20 20 4 3

Érzékelő RBVMSS RBVMSS RBVMSS MSSTM MSSTM HRV HRV HRV HRVR HRS - -

Sávok 44 44 44 47 47 3 3 3 4 4 4 4

7.1.2 táblázat  Távérzékelési műholdak paraméterei

Távérzékelési képek feldolgozása

A távérzékelési képek feldolgozása 4 lépésből áll:

Előzetes feldolgozás,  melynek során spektrális és geometriai korrekciókat végeznek. A spektrális
korrekció magába foglalja, hogy az adatokból eltávolítják az érzékelő szabályos és véletlen hibáit valamint
az atmoszférikus hatásokat. A geometriai korrekció során a földfelszín és az érzékelő relatív helyzetének
korrekcióját valamint az adatok valós földi koordináta rendszerbe történő átalakítását végzik el.
 
Kép javítása azt a célt szolgálja, hogy a további feldolgozás céljára jobb minőségű kép álljon a
felhasználó rendelkezésére. Ilyen műveletek a kontraszt növelése, térbeli szűrők alkalmazása arra, hogy
kiemeljenek, vagy elnyomjanak egyes részleteket a képen.
 
Kép transzformációja  a kép javításához hasonlóan egyes részletek kiemelését szolgálja. Ellentétben a
képjavítással, amelyet az egyes csatornákon készült képekre külön-külön alkalmaznak, a kép
transzformációt a kompozíciós képekre alkalmazzák. Aritmetikai műveleteket alkalmaznak az egyes
csatornák szuperponálásához abból a célból, hogy egyes geoobjektumokat kiemeljenek, illetve
elnyomjanak.
 
Osztályozás és analízis.  Azok a műveletek, melynek során a digitálisan tárolt raszter kép rácselemeit
(pixeleit) osztályozzák és analizálják. Az osztályozás művelet a színe vagy a fényessége alapján minden



pixelt besorol egy adott osztályba.

A térinformatikai gyakorlatban a felhasználó olyan képeket használ, amelyet a műholdas felvételeket
forgalmazó intézmények már elvégezték az első két műveletet, azaz előzetesen hibaszűrt, georeferált,
egyedi frekvenciákon készült, illetve multi-spektrális kompozíciós képeket forgalmaznak. Ezeket a
műholdfelvételeket a felhasználó tetszőleges GIS programmal megjelenítheti, és az egyes frekvenciákon
készült képek tetszés szerinti keverésével digitális, tematikus térképet állíthat elő. A képek további
feldolgozásával, azaz az osztályozással és az analízissel, a következő pontban részletesen foglalkozunk.

Térinformatikai adatok beszerzése

Felhasználói szempontból a térinformatikai adatok két csoportját különböztethetjük meg, a geodéziai
alapadatokat és a tematikus adatokat.

A geodéziai alapadatok, azaz a digitális térképek, minden térinformatikai feladat megoldásához
szükségesek. A feladatok túlnyomó többsége a felhasználó lokális, regionális, esetleg országos kiterjedésű
környezetére vonatkoznak. Ennek megfelelően a digitális térképek forgalmazásával regionális vagy
országos intézmények foglalkoznak. Ebben a pontban részletesebben a magyarországi adatforgalmazást
tekintjük át.

A térinformatikai adatok másik csoportját a tematikus adatok alkotják. Ezek a feladat jellegének
megfelelően rendkívül változatosak lehetnek, mivel magukba foglalják a gazdasági, pénzügyi, társadalmi,
tudományos és műszaki szféra adatait.  Ezeknek még puszta áttekintése is meghaladja a jelen munka
kereteit, amely elsősorban földtudományi hallgatók számára készült. Így a tematikus adatok beszerzését
illetően a magyarországi földtudományi adatok beszerzési lehetőségeit ismertetjük.

A fentieken kívül, ismeretbővítés céljából, röviden kitérünk a távérzékelési felvételek beszerzési
lehetőségeire, valamint néhány ingyenes és kereskedelmi nemzetközi adatforgalmazó adatainak elérésére.

Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)

Magyarországon a geodéziai alapadatok adatok kezelésének és forgalmazásának hatósági jogkörrel is
felruházott, országos illetékességgel rendelkező központi szervezete a Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI).

A FÖMI által kereskedelmileg forgalmazott grafikus és digitális térképek, térinformatikai adatbázisok a
következők:

Országos topográfiai térkép,  amelyek nyomtatott papír és digitális raszterkép formában érhető el
1:10.000-től   1: 2000.000-ig terjedő különböző méretarányban.
 
DTA_10 Magyarország EOTR szelvényezésű 1:10 000 méretarányú digitális topográfiai alaptérképeinek
adatbázisa. Az adatbázis jelenleg feltöltés alatt áll.  Tartalmazni fogja az egyes szelvények síkrajzi,
vízrajzi és domborzati fedvényeinek raszteres állományait, a színes nyomatok raszteres állományait, az
egyes fedvények vektoros formátumú állományait.
 
DDM_5 Magyarország EOTR szelvényezésű 1:10 000 méretarányú, 5 méteres felbontású, digitális
topográfiai alaptérképeinek adatbázisából levezetett digitális domborzatmodellek állományai. Az adatbázis
a vektorizált szintvonalakból levezetett GRID formátumú domborzatmodelleket tartalmazza.
 
LANDSAT, SPOT, IKONOS, IRS  műholdak felvételeinek forgalmazása. A felsorolt műholdprogramok
paramétereit a 7.1.2 táblázatba összefoglatuk az IRS kivételével. Az IRS műholdcsalád tagjai az Indiai
Űrprogram keretében készültek az Indiai Kormány megbízásából. 4 műholdat bocsátottak fel
(1988,1991,1995,1997). A harmadik és negyedik  IRS-1C és  IRS-1D jelű műholdak MSS érzékelővel
ellátva, 817 km magasságban, 5 napos visszatérési idővel álltak pályára. Felbontásuk az egyes
csatornákon 23,5 m – 70 m
 
HGEO2000 gravimetriai és a HGGG2000 GPS-gravimetriai kvázigeoid változatok adatbázisa, digitális
formában,  1.5'x1.5' (kb.2x2 km)-es rácson.
 
CORINE – Coordination of Information on the Environment – Felszínborítás digitális adatbázisa, EU
projekt része. A földfelszín megfigyelhető (időben > 1 éves periódussal változó) biofizikai jellemzőt
tartalmazza, 1:100000 méretarányban. Alkalmazások: környezeti folyamatok modellezése, regionális
tervezés, tájgazdálkodás, vidékfejlesztés.

HM Térképészeti Intézet (HM TÉHI)

A FÖMI mellett a HM Térképészeti Intézet (HM TÉHI) is foglalkozik geodéziai adatok forgalmazásával. Míg
a FÖMI termékei EOV-EOTR alapúak, a HM TÉHI UTM alapú termékeket is forgalmaz:



DTA-50 és DTA-200 1:50 000 illetve 1:200 000 méretarányú digitális térképészeti adatbázisok, amelyek
elérhetők Geodéziai Koordináta rendszerben, valamint EOV és UTM vetületi rendszerekben.
 
DDM-10 10x10 méteres és DDM-50 50x50 Digitális Domborzati Modellek, amelyek elérhetők Geodéziai
Koordináta rendszerben és EOV, UTM vetületi rendszerekben.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH)

Országos földtudományi tematikus adatok forgalmazását Magyarországon a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal végzi. Az intézmény által kezelt adatok nagy része nyílt hozzáférésű, közérdekű adat. Regionális
adatok találhatók a helyi Vízügyi Igazgatóságokon, és Környezetvédelmi Hivatalokban.

Az MBFH a következő adatokat kezeli:

Agrogeológiai adatbázisok:  a 179 térképi adatbázis az agrogeológiai kutatási területek határát, a hozzá
tartozó táblázatok pedig a megfelelő kutatási jelentés legfontosabb bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím,
adattári szám) tartalmazzák 1931-1997 között.
 
Alapfurások adatbázisai:  a 243 adatbázis térképi részei az Országos Alapszelvény Program keretében
mélyített – vagy utólag alapfúrássá minősített – fúrások helyét tartalmazzák. A hozzájuk tartozó
táblázatok pedig az egyes fúrások azonosító adatait  (megye, település, fúrás jele, talpmélység, fúrás
típusa és célja), ill. egyéb nyilvántartási adatokat (kronosztratigráfia, karotázs, anyagvizsgálat-fajták)
tartalmaznak 1952-1989 között.
 
Alap-, szerkezet- és egyéb földtani kutatások adatbázisai:  1846 térképi adatbázis az alap- és
szerkezetkutatási, valamint a – külön megkutatottsági adatbázisokba szervezett nyersanyagkutatások és
alkalmazott kutatások körébe nem tartozó – egyéb földtani kutatási területek határát ábrázolják. A
hozzájuk tartozó táblázatok pedig a kutatási jelentések legfontosabb bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím,
adattári szám) tartalmazzák 1908-2001 között.
 
Eötvös-inga  megkutatottság adatbázisai: a 99 térképi adatbázis az Eötvös-inga méréssel lefedett
területek határát, ill. egyes mérések szelvényvonalát ábrázolják. A kapcsolt táblázatos adatbázis a a
területhez, ill. szelvényhez tartozó jelentés bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím, tárgyszavak, adattári
szám, mérési geometria, műszertípus stb.) tartalmazza 1929-1965 között. Az adatbázis nem tartalmazza
a mérési alapadatokat.
 
Építésföldtani megkutatottság adatbázisai:  a 1594 térképi adatbázis az építésföldtani
(mérnökgeológiai) térképezési és kutatási területek határait, a hozzá tartozó táblázatok pedig a megfelelő
kutatási jelentések legfontosabb bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím, adattári szám) tartalmazzák 1951-
2001 között.
 
Ércföldtani megkutatottság adatbázisai:  a 620 térképi adatbázis az érckutatási területek határait, a
hozzájuk tartozó táblázatok pedig a megfelelő kutatási jelentések legfontosabb bibliográfiai adatait
(szerző, év, cím, adattári szám) tartalmazzák 1930-2001 között.
 
Földmágneses megkutatottság adatbázisai:  a 125 térképi adatbázis a földmágneses méréssel lefedett
területek határait, illetve egyes mérések szelvényvonalait tartalmazzák. A kapcsolt táblázatok az egyes
területekhez, ill. szelvényekhez tartozó jelentések bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím, tárgyszavak,
adattári szám, mérési geometria, műszertípus stb.) tartalmazzák 1936-1991 között. Az adatbázis nem
tartalmazza a mérési alapadatokat.
 
Gravimetriai megkutatottság adatbázisai:  a 194 térképi adatbázis a gravimetriai méréssel lefedett
területek határait, illetve egyes mérések szelvényvonalait tartalmazzák. A kapcsolt táblázatok az egyes
területekhez, illetve szelvényekhez tartozó jelentés bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím, tárgyszavak,
adattári szám, mérési geometria, műszertípus stb.) tartalmazzák 1951-1991 között.
 
Környezetföldtani megkutatottság adatbázisai:   a 413 térképi adatbázis a környezetföldtani kutatási
területek határait, a hozzájuk tartozó táblázatok pedig a megfelelő kutatási jelentések legfontosabb
bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím, adattári szám) tartalmazzák 1958-2001 között.
 
Nemfémes nyersanyag megkutatottság adatbázisai:  az 1742 térképi adatbázis a nemfémes
nyersanyag kutatási területek határait, a kapcsolt táblázatok pedig a megfelelő kutatási jelentések
legfontosabb bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím, adattári szám) tartalmazzák 1930-2001 között.
 
Szénföldtani megkutatottság adatbázisai:  az 1848 térképi adatbázis a szén- és lignit kutatási területek
határait, a hozzájuk tartozó táblázatok pedig a megfelelő kutatási jelentések legfontosabb bibliográfiai
adatait  (szerző, év, cím, adattári szám) tartalmazzák 1920-1999 között.
 
Szénhidrogén megkutatottság adatbázisok:   a 807 térképi adatbázis a kőolaj- és földgázkutatási
területek határait, a hozzájuk tartozó táblázatok pedig a megfelelő kutatási jelentések legfontosabb
bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím, adattári szám) tartalmazzák 1927-2001 között.
 
Vízföldtani megkutatottság adatbázisok:  az 1535 térképi adatbázis a vízföldtani térképezési és
kutatási területek határait, a hozzájuk tartozó táblázatok pedig a megfelelő kutatási jelentések



legfontosabb bibliográfiai adatait  (szerző, év, cím, adattári szám) tartalmazzák 1951-2001 között.

Végül néhány olyan ingyenes hozzáférésű illetve kereskedelmi forrást említünk, amelyek Magyarországon
kívüli adatokat forgalmaznak.

  

 

AMERIKAI ADATOK

US Geology Survey, Publications and Products: 
http://www.usgs.gov/pubprod/index.html
 
Global Spatial Data Infrastructure Association: http://gsdi.org

 
  

 

GLOBÁLIS ADATOK

NASA 
http://www.nasa.gov
 
Federal Geospatial Data Clearinghouse Search Engine 
http://clearinghouse1.fgdc.gov
 
Center for International Earth Science Information Network (CIESIN)
http://www.ciesin.org
 
Central Africal Regional Program for the Environment 
http://carpe.umd.edu/resources
 
Digital Chart of the World Server 
http://www.maproom.psu.edu/dcw
 
Data Depot's Country List 
http://data.geocomm.com/catalog/index.html
 
GeoBase: Canadian site for sources of free GIS data 
http://www.geobase.ca
 
GeoGratis: Canada's National Digital Atlas 
http://geogratis.cgdi.gc.ca
 
Geoscience Australia 
https://www.ga.gov.au/products/servlet/controller?event=DEFINE_PRODUCTS
 
Gridded Population of the World 
http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw

 
  

 

ŰRFELVÉTELEK

Arizona Regional Image Archive (AVHRR, AVIRIS, MSS, TM, SPOT) 
http://aria.arizona.edu
 
Canadian Geospatial Data Infrastructure 
http://geodiscover.cgdi.ca
 
Earth Explorer (Landsat) 
http://earthexplorer.usgs.gov
 
Earth Observing System Data Gateway 
http://nasadaacs.eos.nasa.gov/search.html
 
Geoscience Australia (Free Landsat 7, MODIS & AVHRR ) 
http://www.auslig.gov.au/download/#satellite
 



Global Land Cover Facility (ASTER, Landsat, MODIS, AVHRR) 
http://glcf.umiacs.umd.edu/data
 
Global Visualization Viewer (Free ASTER, MODIS ,Landsat ) 
http://glovis.usgs.gov
 
Landsat.org (Landsat) 
http://www.landsat.org
 
NASA Image Server (Landsat 4,5,7) 
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid
 
Terraserver / MSR maps (Microsoft) 
http://msrmaps.com/Default.aspx
 
University of Nevada Landsat TM Archive  
http://keck.library.unr.edu/Landsat
 
USGS EROS Data Center 
http://eros.usgs.gov

2. ANALITIKUS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK

GIS programcsomagok

Az analitikus térinformatikai rendszerek a digitalizálás, megjelenítés és térképkészítés funkciókon kívül, a
digitális térképek és fotogrammetriai illetve műhold felvételek analízisére is alkalmasak. Az analitikus
rendszerek fejlesztése és futtatása GIS program környezetében történik.

A GIS program csomagoknak két nagy típusa a fejlesztő program és a néző program. A nevüknek
megfelelően a fejlesztő program analitikus térinformatikai rendszerek fejlesztésére alkalmasak és futtatási
környezetet biztosítanak. A néző programok csak az elkészült fájlok megtekintését teszik lehetővé.

Ennek megfelelően a fejlesztő programok általában igen drága kereskedelmi programok, míg a néző
programok ingyenesen hozzáférhetők. A legelterjedtebb programcsomagokat és néhány tulajdonságukat a
7.2.1 táblázatban foglaltuk össze.

Fejlesztő Viewer Gyártó Jelleg Platform Fájl-formátum

ArcGIS ArcView ESRI kereskedelmi Windows/UNIX .shx, .shp, .dbf

GeoMedia
GeoMedia
Viewer

Intergraph kereskedelmi Windows .csf, .map, .dbf

MapInfo ProViewer MapInfo Corp. kereskedelmi Windows .mif, .mid

IDRISI ProViewer Clark Labs kereskedelmi Windows .vlx, .vct, .vdc

MicroStation Bently View Bentley System kereskedelmi Windows/UNIX
.dgn, .dxf,
.dwg

GRASS QGIS
Baylor
University

ingyenes UNIX ...

SIGIS ... SIGIS Co.
ingyenes és
kereskedelmi

Windows ...

ERDAS ... Erdas/Leica kereskedelmi Windows .img

SURFER ... GoldenSoftwer Kereskedelmi Windows .img

7.2.1  táblázat GIS programcsomagok

Ezek a programcsomagok digitalizálásra, fotogrammetriai és műhold felvételek kiértékelésére valamint
vektoros és raszteres adatállományokon végzett műveletek végrehajtására alkalmasak. A felsorolás
korántsem teljes, a leggyakrabban használt, általában minden csomagban megtalálható műveleteket
foglalják össze. Megjegyezzük, hogy az ERDAS program elsősorban fotogrammetriai és műholdfelvételek
kiértékelésére, míg a SURFER program felület illesztésre és 3D megjelenítésre alkalmas.



Analitikus műveletek vektoros adatállományokkal

A vektoros adatállományokkal általában a következő műveletek végezhetők el:

Földrajzi objektumok kiválasztása, melynek során egy grafikus geometriai alakzaton belül (téglalap, kör,
sokszögvonal, sokszög) és/vagy a határán elhelyezkedő objektumokat (pontok, sokszögvonalak,
sokszögek) választunk ki. A kiválasztott objektum csoportokkal halmaz műveletek (unió, metszet,
különbség) végezhetők.
 
Egy vektoros adatállományon végrehajtható műveletek a következők:
1. vonalak, pontok körül adott távolságban zónák alakíthatók ki;
2. egyes elemek kiemelése;
3. felesleges elemek törlése;
4. töréspontok simítása.
 
Több vektoros adatállományon végrehajtható műveletek a következők:
1. két állomány uniója;
2. két állomány metszetének képzése;
3. két állomány különbségének képzése;
4. elemek aktualizálása több adatállományból.
 
Hálózat elemzés topológiai vektoros adatállományokon, melynek során meghatározhatjuk két pont
közötti legrövidebb utat, a haladási sebességet és az, optimális útvonalat stb.

Analitikus műveletek raszteres adatállományokkal

A vektoros adatállományokkal általában a következő műveletek végezhetők el:

Pixel élek osztályozása, amelynek két típusát különböztetjük meg:
1. nem felügyelt osztályozás során a pixeleket intenzitás értékeik alapján csoportosítjuk (klaszterezzük)
és ezeket a klasztereket megfeleltetjük valamilyen, előre meghatározott csoportnak (talaj, növényzet,
vízfelület, lakott terület, stb.).
2. felügyelt osztályozás során a felvétel pixeleit a tematikus klaszterek előre kiválasztott mintapixeleihez
való hasonlatosságuk alapján rendeljük az egyes klaszterekhez.
 
Átkódolás és sorszámozás, amelynek során egy-egy pixelérteket új értékkel látunk el, és az egyedi
értékékeket sorszámokkal helyettesítjük.
 
Zónagenerálás: ezzel a művelettel egy adott pixelektől adott távolságra zónák generálhatók.
 
Összeláthatóság: ez a művelet a magassági modelleken végezhető, amikor a tematikus adat a
magasság. A felvételen kijelölhetők azok a pixelek, amelyek egy adott pixelből láthatók, azaz a két
pixelt összekötő egyenes nem ütközik olyan pixelbe, amelynek magasságértéke az egyenes áthaladási
értékénél nagyobb.
 
Elöntési kép: magassági modelleken végezhető művelet, amellyel árvíz, gát-emelés következtében
bekövetkező elöntési kép modellezhető.
 
Vízgyűjtő területek kijelölése: magassági modelleken végezhető művelet, amely a terep
minimumpontjai jelöli  ki, valamint azok a cellák, amelyekből a víz ezekbe a minimumpontokba folyik. A
vízgyűjtő területek a vízválasztókat is kijelölik.
 
Vízösszefolyás: magassági modelleken végezhető művelet, amellyel az esővíz lefolyását követhetjük
nyomon. A modell tartalmazza a talajban történő elnyelést, illetve a lejtők irányába történő elfolyást.
 
Útvonal és költség analízis: amelyek magasság vagy költség tematikus adatokat tartalmazó modellekkel
végezhetők. A kiinduló és végpont pixelek között keressük a minimális szintkülönbséget tartalmazó
útvonalat, illetve a minimális költségpontokon átmenő utat.

Vegyes műveletek

Digitalizálás és adatbázis készítés:  mind vektoros, mind raszteres állományban elvégezhető művelet. 

 
Felületillesztés:  mind vektoros, mind raszteres állományban elvégezhető művelet. 
 
Modell konverziók:  vektor – raszter és raszter-vektor konverziókat végző műveletek.
 
Fájl konverziók:  különböző GIS programban készült fájlok importálása adott GIS rendszerbe, illetve az
adott rendszerbe más rendszer fájl  típusába történő fájl  konverzió (fájl exportálás). Általában ESRI .shp,
.shx, .dbf fájlokat importálnak és exportálunk, mivel ezek egyfajta, nem hivatalos szabványnak
tekinthetők a tér-informatikában. 

3. SzAkérTői RENDSZEREK
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Mesterséges intelligencia és a Szakértői rendszer

A Mesterséges Intelligencia (Artificial Intelligence; AI) fogalmának meghatározására számos definíció
született, ami egyértelműen azt mutatja, hogy a fogalom jelentése még napjainkban is vitatott.

Ennek illusztrálására álljon itt néhány kiragadott definíció a közelmúltból:

a Mesterséges Intelligencia az a tudományág, amely a számítógép emberi intelligenciát igénylő
alkalmazásainak fejlesztésével foglalkozik (Minsky,1985)
 
a Mesterséges Intelligencia azt tanulmányozza, hogy hogyan lehetne számítógépeket alkalmazni azokon
a területeken, amelyeken jelenleg az emberek jobbak (Rich,1984)
 
a Mesterséges Intelligencia intelligens számítógépek fejlesztésével foglalkozik, azaz, amelyek olyan
tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket az emberi megnyilvánulásokban intelligenciának tekintünk
(Barr and Feigenbaum,1982)
 
a Mesterséges Intelligencia az intellihencia megnyilvánulásait vizsgálja. Egyik célja az emberi intelligencia
megértése. A másik célja hasznos gépek megalkotása (Garnham,1987)

John McCarthy  (1927 - )

A Mesteréges Intelligencia kutatás "hivatalos" elindítására 1956-ban került sor, Darthmothban, John
McCarthy kezdeményezésére. A résztvevők névsora nagyon impozáns volt, hogy csak néhányat említsünk:
McCarthy maga, aki kifejlesztette a LISP logikai programozási nyelvet, C. E. Shannon, aki megalapozta az
információ elméletet, M. L. Minsky, akinek eredményei alapvető fontosságúak a neuronhálózatok
kutatásában, A. Newell és H. Simon, akiknek elméletét az intelligenciáról már említettük a keretes
bekezdésben. A konferencia résztvevői meg voltak győződve arról, hogy a számítógép fejlődése el fogja
érni azt a szintet, amelyen az emberi intelligencia áll. A kérdés csak az, hogy mikor és hogyan fog ez
megtörténni.

Bár jelentős eredmények születtek (1967 DENDRAL tudásalapú érvelő rendszer, 1997-ben a Deep Blue
sakkozó program amely megverte Kasparov akkori világbajnokot,  1982 SOAR általános intelligencia
program, "Allen" az autonom reaktiv robot, "Kismet" az érzelmeket produkáló robot, 2003 DARPA: LifeLog,
cognitive, érvelő rendszerek) a többi vérmes remény nem vált valóra. A kudarc oka valószínűleg az, hogy a
kutatók olyan általános megoldást kerestek, ami alkalmas számos speciális probléma megoldására.
Feltételezték, hogy az emberi probléma megoldó intelligencia 90%-a általános típusú eljárás és csak 10%
speciális tudásalapú. Úgy tűnik, a valóság ennek éppen a fordítottja. Ezzel magyarázható az egyetlen igazi
sikertörténet a Szakértői rendszerek megalkotása. Álljon itt az a definíció, amelyet a szakértői rendszerek
atyjának tartott Edward Feigenbaum adott meg.



Szakértői Rendszer

Szakértői Rendszer működését a 7.3.1 ábrán feltüntett, kertápolási, igen egyszerű szakértői program
szemlélteti.

A program 4 egységből áll:

felhasználói felület (user interface) amelyen keresztül a program kérdéseket tesz fel, a felhasználó
válaszokat ad, illetve a rendszer közli  a teendőket és magyarázatokat;
 
következtetési mechanizmus (inference engine) amely a logikai müveleteket végzi;
 
tudásbázis (knowledge base) amelyben a humán szakértő(k) ismereteit tárolja a program;
 
adatbázis (database) ,  amelyben a rendszerrel kapcsolatos adatokat tárolja a program.

7.3.1 ábra Szakértői  rendszer felépítése

Tudásbázisú Technológia

A Tudásbázisú Technológia (Knowledge Base Technology - KBT) egy adott feladat megoldásához
szükséges ismereti anyag a HA  AKKOR (IF  THEN) szabályok formájában tárolja, ezért gyakran
Szabályokra Alapozott Rendszerként (Rule Based System) is emlegetik az így kialakított szakértői
rendszereket.

A szabályok formájában történő tárolásnak két nagy előnye van az egyéb formájú tárolásokkal szemben:

nem csak "egzakt" adatok tárolhatók ilyen formában, hanem lazábban megfogalmazott "szakmai
ökölszabályok" is;



 
azok a szakmai ismeretek, amelyek már eredetileg is HA  AKKOR szabályok formájában állnak
rendelkezésre, nem igénylik informatikus szakember munkáját a szakmai ismeretek számítógépi
átültetéséhez (persze ez az előny hátrányként is megjelenhet, ha a szakmai ismereteket le kell fordítani
HA  AKKOR szabályokban kifejezett formába).

A Tudásbázisú Technológia két fázisra bontható, a fejlesztés és a használat közbeni tanulás mint első
fázis, valamint a rendszer használata mint második fázis. A továbbiak-ban ezeket a fázisokat tekintjük át.

Fejlesztés és Tanulás: a TUDÁSBÁZIS 

A fejlesztési fázis első lépésében a szakterületre vonatkozó ismeretanyagot kell begyűjteni az illetékes
szakemberektől. Ezekre az emberekre az irodalom mint "szakértőkre" (experts) hivatkozik, de mi
megelégedhetünk itt a szerényebben hangzó, és a lényeget jobban kifejező "szakember" elnevezéssel.

Második lépésként, ha az ismeretanyag nem HA  AKKOR típusú szabályokban foglalva áll
rendelkezésre, akkor azt le kell fordítanunk ilyen formátumú tudásbázisra. Ezt általában egy informatikus
szakember végzi (knowledge engineer).

Bár a használat során kerül rá sor, a fejlesztés harmadik lépésének is tekinthető a használat közbeni
tanulás. A felhasználónak módjában áll, hogy interaktív módon új ismereteket, kiegészítő adatokat vigyen
be a tudásbázisba, azaz, "tanítsa" a rendszert.

A tudásbázis fejlesztését a 7.3.2 ábra vázolja.

7.3.2 Tudásbázis fejlesztése

Használat: a KÖVETKEZTETÉSI MECHANIZMUS

A program használata során a KÖVETKEZTETÉSI MECHANIZMUS lép működésbe. A működésének
kétféle formája lehet:

1) induktív (előre) következtetés esetében a rendszernek megadjuk a feltételeinket, és várjuk a rendszer
tanácsát (cél orientált keresés). A rendszer kiválasztja a feltételekhez kapcsolódó szabályokat a
rendelkezésére bocsátott halmazból (conflict set). A 7.3.1 ábrán vázolt példánál maradva, tekintsük a
következő feltételeket:

 

Víztartalék = 3 m3       Időjárás = száraz

A rendszer azt a szabályt, vagy szabályokat keresi, amelyekben ezek a feltételek előfordulnak a tudásbázis
szabályhalmazában. Ez a következő:

 



HA (Víztartalék > 2 m3 )  ÉS  (Időjárás = száraz)  
AKKOR  (teendő = öntözd a növényeket)

Mivel mindkét feltétel teljesül a szabály alkalmazásához, megkapjuk a szakértői rendszer tanácsát:

 

Öntözd a növényeket!

2) Deduktív (visszafelé) következtetés esetében azután érdeklődünk, hogy egy teendő megvalósítható-e
vagy sem adott feltételek mellet, illetve milyen feltételek mellett valósítható meg (feltétel orientált keresés).

Ismét az előző példánál maradva, aziránt érdeklődünk, hogy öntözzük, vagy ne öntözzük a növényeket.  A
felhasználói felületen beadjuk a kérdésünket:

 

(teendő = öntözd a növényeket) ?

Ismét a felhasználói felület fejlettségétől függ, hogy milyen formában tehetjük fel ezt a kérdést. A fenti forma
a legprimitívebb megoldást mutatja. A rendszer a tudásbázis szabály-halmazban azokat a szabályokat
keresi, amelyekben előfordul ez a következtetés. Egy szabályt talál:

 

HA (Víztartalék > 2 m3 ) ÉS (Időjárás = száraz)  
AKKOR  (teendő = öntözd a növényeket)

Ez a szabály két feltétel teljesítéséhez köti a kérdezett cselekvés megvalósíthatóságát:

 

Víztartalék = 3 m3                         Időjárás = száraz

A rendszer tovább keres a tudásbázisban, hogy talál-e ezekhez kapcsolódó újabb szabályokat, melyekben
ezek a feltételek előfordulnak. Ha igen, az azokhoz kapcsolódó feltételeket is kigyűjti,  majd megnézi, hogy
ezekhez kapcsolódnak-e újabb szabályok. Addig ismétli, amíg nem talál több újabb szabályt. Esetünkben az
előző két feltétel után megszakad az eljárás, és megkapjuk a feltételeket:

 

IGEN,   HA   Víztartalék = 3 m3    ÉS    Időjárás = száraz

GiS alapú földtudományi szakértői rendszerek

A földtudományi szakértői rendszerek hosszú múltra tekinthetnek vissza. Már a 70-es években kifejlesztette
R. Duda és munkatársai a Stanford Egyetemen a PROSPECTOR-t, az első geológiai szakértői rendszert.
Közös tulajdonságuk, hogy az adatbázis és a tudásbázis, valamint a következtetési rendszer földrajzi
helyzethez kötött, és az adatok mintavételen alapulnak. Ezért a következtetések túlnyomó része statisztikus
jellegű és viszonylagos.

A következtetések, információk bizonytalanságára kihat nemcsak a természeti paraméterek
változékonysága, de maga az adatgyűjtés módszere és az értékelő szubjektuma is.. Mivel a felhasználói
felületen megjelenő földtudományi kimenő adatok könnyebben értelmezhetők grafikus, térképen adott
formában, értelem-szerűen adódott az ötlet a földtudományi rendszerek és a GIS programok egyesítésére.

A GIS rendelkezik adatbázissal, grafikus felhasználói felülettel, és bizonyos műveletek elvégzéséhez
szükséges apparátussal, de nem rendelkezik tudásbázissal és következtetési mechanizmussal. Ezt a
programot kezelő személy biztosítja. Így a GIS önmagában nem tekinthető szakértői rendszernek, viszont
kiegészítve a tudásbázissal és következtetési mechanizmussal, földtudományi szakértői rendszerré
fejleszthető.



A földtudományi szakértői rendszer a GIS-t használó szakember tevékenységének számítógépes
modellezése. Vizsgáljuk meg a szakember munkáját lépésről lépésre, és azonosítsuk tevékenységének
lépéseit a térinformatika rendszerből hiányzó tudásbázissal és következtetési mechanizmussal.

Első lépés a földtudományi adatbázis előállítása. A mérési pont azonosítóját, és a hozzátartozó
attribútumokat (földrajzi koordináta, földtudományi adatok) a GIS program adatbázisában (geodatabase)
tároljuk. Ezt a lépést a szakértői rendszer fejlesztésénél is el kell végezni – ez lesz a szakértői rendszer
adatbázisa.

Második lépés a célfeladat kiválasztása. A földtudományi célfeladatok általános formában úgy
fogalmazható meg, hogy alkalmas-e a mérési pont bizonyos feladatok ellátására (építhető ott magas
épület, mekkora a kockázata a szeizmikus tevékenységnek,  milyen valószínűséggel találhatók
nyersanyagok, milyen a vízáteresztő képesség, milyen a sugárzás áteresztő képesség, stb.). A célfeladatot
a szakember a megbízótól kapja, és az kapcsolódik a mérési adatok  jellegéhez. Így előre meghatározott,
és korlátozott számú célfaladat tűzhető ki adott adatrendszer esetében. A szakértői rendszerben a
célfeladatokat a tudásbázis tárolja, és a felhasználói felületet generáló program (script) kínálja fel a
felhasználónak . A tudásbázis egy adatbázis, amelynek kezelését a script végzi.

Harmadik lépés azoknak a releváns attribútumoknak és kritikus értékeiknek a meghatározása,
amelyektől függ a célfaladat. Szakismereteinek birtokában a GIS programot kezelő szakember ismeri
ezeket az adatokat. A szakértői rendszer esetében ez a tudásbázis része, amely a célfeladatokhoz társítja
a releváns attribútumokat, és azok kritikus értékeinek jegyzékét.

Negyedik lépés az adatok szűrése.  Ki kell választani a geodatabase-ből a releváns attribútumoknak
megfelelő oszlopokat és koordinátákat. Ezt követően pedig ki kell szűrni azokat a mérési pontokat,
amelyekben a releváns attribútum értékek megfelelnek a kritikus értékeknek.  Új réteg áll elő, amely csak a
célfeladatnak megfelelő pontokat tartalmazza. A GIS programot kezelő szakember ezt a megfelelő modul
alkalmazásával éri el, míg a szakértői rendszerben a script vezérli ezeket a műveletet.

Utolsó lépés az új réteg megjelenítése, amelyet a GIS-t használó szakember manuálisan, a program
megfelelő moduljának alkalmazásával hajt végre. A szakértői rendszerben ismét a script hívja ezt a modult
és inicializálja a megjelenítését ArcMap alkalmazásával lehet elvégezni. A program kezelő szakember a
menük manuális kezelésével végzi, míg a szakértői rendszerben ismét a script vezérli a műveletet.

A fenti gondolatmenet alapján már könnyen felvázolhatjuk a GIS-re alapozott földtudományi szakértői
rendszerek elkészítésének folyamatát:

Adatbázis:  geodatabase készítése
 
Tudásbázis:  relációs adatbázis készítése, elsődleges kulcs a célfeladatok oszlopa, az attribútumok a
célfeladat szempontjából releváns attribútumok és elemeik a releváns attribútumok kritikus értékei
 
Script:   tudásbázis, GIS modulok kezelés kezelése

A földtudományi szakértői rendszerek után számos GIS alapú szakértői rendszer készült mindazokon a
területeken, melyeknek adatai földrajzi helyzethez köthetők (pl. katonai, gazdasági, politikai, stb. területen).
A különbség mindössze annyi, hogy a célfeladatok, releváns adatok az adott szakterülethez kötődnek, és a
rendszer kifejlesztésében az adott területen működő szakemberekre van szükség a térinformatikai
szakemberek mellett.  A GIS alapú szakértői rendszerek fejlesztésének általános lépéseit a 7.3.3 ábra
vázolja.



7.3.3 ábra GIS-re alapozott  szakértői  rendszer fejlesztése

4. FELADATOK

4. 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 legelterjedtebb felületillesztési módszerek a következők:
 

 
 

háromszögelés;
 

kriegelés;

 
 

 
véges elemek módszere;

 
visual recurrence analysis.

2. A Landsat műholdakon elhelyezett Thematic Mapper TM érzékelők közül
az alábbiak alkalmasak lakott területek felvételére:
 

 
 

TM7
 

TM1

 
 

 
TM3  

 

 Egészítse ki a mondatokat az alábbi intézmények nevének egyikével: 



 FÖMI, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH), 
HM Térképészeti Intézet, NASA

3. Magyarországon a földtudományi adatokat a 

forgalmazza. 

4. Magyarországon az EOVR alapú térképeket a 

forgalmazza. 

5. Magyarországon DTA-50, DTA-200, DDM-10, DDM-50 adatokat a 

 forgalmazza. 

6. Az egész világon globális adatokat például a 

forgalmaz. 

7. Az alábbi GiS programok ingyenesen hozzáférhetők:
 

 
 

ERDAS;
 

GeoMedia;

 
 

 
ArcView;

 
GRASS;

8. A vektoros adatállományon a következő műveletek végezetők el:
 

 
 

hálózatelemzés (topológiai állományokban);

 
 

felügyelt osztályozás;

 
 

földrajzi objektumok kiválasztása;

 
 

pixelek átkódolása;

9. A szakértői rendszer :
 

 
 

az emberi intelligencia mibenlétét vizsgáló program.

 
 

tudásalapú érvelő rendszer filozófiai problémák megoldására;

  
olyan számítógépi program, amelyik ismeretet és következtetési módszert
használ fel emberi szakértőket igénylő feladatok megoldására;

10. A raszteres adatállományon a következő műveletek végezetők el:
 

 
 

összeláthatóság;
 

hálózatelemzés;

 
 

 
felügyet osztályozás;  

 

11. Válassza ki a helyes kijelentéseket:
 

  
a MicroStation GIS fejlesztő program a .mif és .mid kiterjesztésű fájlokat
használja;



 
 

a SURFER progaram földtudományi szakértői program;

  
az ArcGIS ESRI fejlesztő program fájlformátumai az .shp, .shx, .dbf
kiterjesztésű fájlok;

 
 

a GRASS program viewer programja a QGIS;

 
      BIBLIOGRÁFIA:

    [i] Forrás: Canada Centre of Remote Sensing (http://www.ccrs.nrcan.gc.ca)
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