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3. Téradat adatbázisok építése

• Adatstruktúrák, konverzió
• Mashup térképek
• Térképszerverek
• Infrastructure for Spatial Information in 

Europe



Téradat adatbázisok építése
Előadás

http://www.helcom.fi/GIS/en_GB/links/_files/81437480330924622/default/INSPIRE.jpg


Téradatnyerési módszerek

• Manuális
• Geodéziai
• Globális helymeghatározással
• Fotogrammetriai
• Távérzékelési
• Manuális térképdigitalizálás
• Térképek szkennelése
• Digitális állományokból



Raszter-Vektor átalakítás
„Vektorizálás”

• Célja
– Térinformatikai elemzések új szintje (vektoros)
– Új publikálási lehetőségek
– Tárolási, továbbítási kapacitásigény csökken

• Előkészítő műveletek
– Térképlapok digitalizálása
– Georeferálás, torzulások kiszűrése, vetületi konverzió 

(munkaigényes feladat)



Vektorizálás II.

• Vektorizálás
– Automatikus
– Félautomatikus
– Manuális



Automatikus módszer alkalmazhatósága

• Talajtérkép automatikus 
vektorizálása
– Egybites
– Kis adatsűrűségű

• Topográfiai térkép 
automatikus vektorizálása
– Nyolcbites
– Nagy adatsűrűségű



Szöveges adatbevitel

Koordináták bevitele shape fájlba

site,lat,long,name,HOTLINK 
1,38.889,-77.035,Washington Monument,http://www.nps.gov/wamo 
2,38.889,-77.050,Lincoln Memorial,c:/ESRI/AEJEE/DATA/WASHDC/linc.jpg 
3,38.898,-77.036,White House,c:/ESRI/AEJEE/DATA/WASHDC/whse.txt 
4,38.889,-77.009,Capitol,c:/ESRI/AEJEE/DATA/WASHDC/cap.pdf

ESRI Arc Explorer JEE oktatóanyag

http://www.esri.com/aejee

http://www.esri.com/aejee
http://www.fomi.hu/


Hibrid adatmodell, Mashup térkép

• Raszteres és vektoros adatokat hibrid rendszerek segítségével 
együtt használhatunk.  
– Vektoradatokat, raszteradatokat és attribútumadatokat a modellnek 

legjobban megfelelő módon külön-külön tárolják. 
– A műveleteket mindig abban a modellben hajtják végre ezek a 

rendszerek, mely előnyös a kérdéses művelet szempontjából. 
– A rendszerek széleskörűen alkalmazzák a vektor-raszter, raszter-vektor 

átalakításokat a műveletek előtt és után. 
– Hibrid adatmodellre épül a GoogleMaps szolgáltatása.

• „Összegyúrt” térkép (Mashup): olyan oldal, ami egy másik 
alkalmazást (API) épít be magába, több internetes forrásból 
készített összeállítás.



Térképszerverek alaptípusai

• Statikus webtérképek
• Dinamikusan alkotott webtérképek
• Animált webtérképek
• Személyreszabott webtérképek
• Nyitott, újrafelhasználható webtérképek
• Interaktív webtérképek
• Elemzésre alkalmas webtérképek
• Együttműködési webtérképek



Térképszerverek alaptípusai II.

• Statikus webtérképek
• Animáció és interaktivitás nélkül
• Egyszer készülnek el, és ritkán frissítik őket
• Általában szkennelt papíralapú térképek

• Dinamikusan alkotott webtérképek
• Igény szerint készülnek, gyakran dinamikus 

adatforrásból
• Térképet a szerver generálja (ArcIMS –ArcSDE)
• WMS protokoll 



Térképszerverek alaptípusai III.

• Animált webtérképek
• időközben végbement változást mutatnak 

(vízáramlatok, széljárás, közlekedésinformáció)
• Valósidejű, az adatokat érzékelőkből nyerik
• A térkép bizonyos időközönként rendszeresen vagy 

kérésre frissül

• Személyreszabott webtérképek
• Saját adatszűrés és szelektív megjelenítés
• saját szimbólumok és stílusok használata
• OGC SLD WMS egységes rendszer (Styled Layer 

Description)



Térképszerverek alaptípusai IV.

• Nyitott, újrafelhasználható webtérképek
• Összetett rendszerek, nyílt API (Google Maps, 

YahooMaps, BingMaps…)
• Kompatibilis API az „Open Geospatial and W3C 

Consortium” sztenderdjeivel

• Interaktív webtérképek
• A térkép paraméterei megváltoztathatók
• Jól navigálható (behatárolt képernyőhely, rossz 

felbontás, behatárolt színskála…)
• Események, leírások és DOM-manipulációk



Térképszerverek alaptípusai V.

• Elemzésre alkalmas webtérképek
• GIS-analízist tesz lehetővé

– Felhasználó adataival
– Szerver adataival

• Az elemzést gyakran szerveroldali GIS végzi, annak 
eredményét pedig a kliens jeleníti meg. 

• Együttműködési webtérképek
• A szerkesztés alatt álló geometriai jellemzőkön más 

nem tud változtatni
• Minőségellenőrzésre is szükség van (OpenStreetMap, 

Google Earth, Wiki- Mapia…).



„INSPIRE” - Európai Közösségen belüli 
térinformációs infrastruktúra

„Célja a már rendelkezésre álló adatok felhasználhatósága
mértékének az optimalizálása úgy, hogy megköveteli a
rendelkezésre álló területi adatok nyilvántartását és azoknak a
szolgáltatásoknak a megvalósítását, amelyeknek a feladata a
területi adatok hozzáférhetőbbé tétele és
interoperabilitásának növelése, valamint úgy, hogy kezeli a
területi adatok felhasználásának az akadályait ”

http://www.inspire-geoportal.eu

http://www.inspire-geoportal.eu/
http://www.inspire-geoportal.eu/
http://www.inspire-geoportal.eu/


Téradat irányelv

Az irányelv kimondja, hogy a „tagállamok azon téradatkészletek és –szolgáltatások 
tekintetében, amelyekhez a metaadatokat ezen irányelvvel összhangban hozták 
létre, létrehoznak és működtetnek egy hálózatot az alábbi szolgáltatásokkal:

• a) keresőszolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a téradatkészletekre és -
szolgáltatásokra vonatkozó keresést a megfelelő metaadatok tartalma alapján, 
valamint a metaadatok tartalmának megjelenítését;

• b) megtekintési szolgáltatások, amelyek minimális követelményként a 
megjelenítést, a navigálást, a kicsinyítést és nagyítást, a megjelenített 
téradatkészletek pásztázását vagy átlapozását, továbbá a magyarázó jellegű 
információ és a metaadatok megfelelő tartalmának megjelenítését teszik lehetővé” 



Inspire2008 metaadatstruktúra

A szabályozás leszögezi, hogy az „…infrastruktúra csak akkor 
működhet megfelelően, ha a felhasználók igény szerint hozzá 
tudnak férni a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz, 
illetőleg mérlegelni tudják használatukat és ismerik 
alkalmazási területüket, ezért a tagállamoknak metaadatok 
formájában leírást kell készíteniük elérhető 
téradatkészleteikről és –szolgáltatásaikról.” 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/stateofplay2007/INSPIRE-SoP-2007v4.pdf

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/stateofplay2007/INSPIRE-SoP-2007v4.pdf
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/stateofplay2007/INSPIRE-SoP-2007v4.pdf
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/stateofplay2007/INSPIRE-SoP-2007v4.pdf
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/stateofplay2007/INSPIRE-SoP-2007v4.pdf
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/stateofplay2007/INSPIRE-SoP-2007v4.pdf


INSPIRE Geoportál

• Internetes hozzáférés földrajzi adatok és 
szolgáltatások gyűjteményéhez

• A portál nem tárol vagy tart fenn adatokat
• A felületen metaadatokat, katalógusokat érhetünk el 

többféle keresési lehetőséggel
• Térképszolgáltatás segítségével kereshetünk, 

böngészhetünk a térképek, metaadatok között
• Saját térképösszeállításokat készíthetünk a meglévő 

adatforrásokból



INSPIRE Geoportál Viewer

http://www.inspire-geoportal.eu

http://www.inspire-geoportal.eu/


Téradat adatbázisok építése
Előadás összefoglalása

• Hibrid térkép
• Adatkonverzió
• Nyílt API
• „Összegyúrt” (Mashup) térkép
• Metadatstruktúra



Előadás ellenőrző kérdései

I. Készítse el az ArcExplorer JEE segítségével az alábbi pontokat tartalmazó 
(bpfamous.shp) shape fájlt!

1. Parlament 47.507,19.046
2. Lánchíd 47.499,19.044
3. Mátyás-templom 47.502,19.034



Előadás ellenőrző kérdései

II. A bpfamous.shp fájlt töltse fel az elnevezésekkel és egyes objektumokról 
információt adó hivatkozásokkal!

1. Parlament 47.507,19.046
2. Lánchíd 47.499,19.044
3. Mátyás-templom 47.502,19.034



Előadás ellenőrző kérdései

III. Keresse meg az ArcExplorer JEE ( vagy más megjelenítőszoftver) segítségével 
az alábbi talajtérképet!
1. Add internet server
2. http://www.geographynetwork.com
3. ESRI Soil

http://www.geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

IV. Keresse meg az ArcExplorer JEE ( vagy más megjelenítőszoftver) segítségével 
az alábbi talajtérképellátottsági térképet!
1. Add internet server
2. http://vektor.georgikon.hu
3. Talajmap

http://vektor.georgikon.hu/


Előadás ellenőrző kérdései
IV. Keresse meg az ArcExplorer JEE ( vagy más megjelenítőszoftver) segítségével 

az alábbi „Mashup” (több forrásból származó) talajtérképellátottsági- és 
talajtérképet!
1. Add internet server
2. http://vektor.georgikon.hu Talajmap
3. http://geo.kvvm.hu Nitrat (90% átlátszóság)

http://vektor.georgikon.hu/
http://geo.kvvm.hu/


KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME
GIS műveletek

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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