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4. GIS műveletek

• GIS (Geographic Information System) 
adatmodell

• GIS műveletek
• Szerkesztés GIS eszközzel



GIS műveletek
Előadás



Geographic Information System

• Data
• Szoftver
• Hardver
• Fejlesztő, felhasználó
• Feldolgozás



Geographic Information System

• Adatgyűjtés
• Adattárolás
• Lekérdezés
• Elemzés
• Megjelenítés
• Publikálás



GIS adatmodellek

• Vektoros adatmodell
• Spagetti-modell
• Hálózati modell
• Topológiai modell
• Raszteres adatmodell
• Hibrid adatmodell



Vektor GIS és a CAD adatmodell

• Térinformatikai rendszerek
– Relációs adatmodellre épülnek. A relációs adatmodell alkalmas az 1:1, 1:N, 

N:M kapcsolatok kezelésére. Topológiát, rétegeket alkalmaznak (topologiai 
adatmodell).

• CAD rendszerek
– spagettimodell

• Jellemző adatformátumok
– CAD: DXF (Drawing Interchange Format) , DWG (“drawing”), DGN (”design”)
– GIS: Shape, TAB

• A CAD programok elsősorban rajzolásra, térképezésre és nem számítógépes 
elemzésre alkalmasak (spagetti modell). 

• GIS rendszerek adatszerkezetei az egyes objektumok helyzetét, egymáshoz való 
viszonyát is megadják (topologikus modell).



GIS műveletek

• adatbázis szervezés, direkt és indirekt adatbevitel
• adatszerkesztés, transzformálás, manipulálás
• adat lekérdezése és feldolgozása
• modellezés (hálózatok, folyosók, domborzat)
• adat megjelenítése 
• szakértői rendszerek

Dr Sárközy Ferenc : Térinformatika

http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm


GIS műveletek II.

• Adatbázisműveletek
• Transzformációk
• Lekérdezések térbelivé alakítása
• Szomszédság elemzése
• Méretmeghatározás
• Összevonás, átkódolás, egybeolvasztás
• Fedvényezés (overlay)
• Védőövezet (buffer zóna) generálása
• Modellezés (domborzatmodell)



Szerkesztés GIS szoftverrel
Új elem létrehozása

• Meglévő elem szerkesztése
• Jellemzők szerkesztése
• Jegyzet szerkesztése
• Dimenzió elem szerkesztése
• Digitalizálás
• Térbeli finomítás
• Topológia szerkesztése
• Kapcsolat és kapcsolódó objektumok szerkesztése
• COGO



Szerkesztés GIS szoftverrel II. Meglévő elem 
szerkesztése

– Elem mozgatása, forgatása, másolása és beillesztése, 
törlése

– Töréspont hozzáadása és törlése, mozgatása
– Töréspont meglévő jellemzőinek szerkesztése
– Vonal és poligon átalakítása sketch (vázlat) használatával
– Poligon elem felosztása
– Vonal elem felosztása, trimmelése, kiterjesztése, 

darabolása
– Elem méretaránya, vágása
– Elem geometriájának arányos nyújtása
– Elem egyszerűsítése és simítása (generalizálás)



Példák GIS műveletekre

Töréspont mozgatása
Generalizálás

http://www.esri.com

http://www.esri.com/


Példák GIS műveletre II.

Elemek nyújtása

Poligon átalakítás



Fontosabb GIS adatformátumok

• Vektoros
– Shapefálj
– Geoadatbázis
– CAD

• Raszteres
– Képek
– Grid



GIS műveletek
Előadás összefoglalása

• GIS (Geographic Information System) 
adatmodell

• GIS műveletek
• Szerkesztés GIS eszközzel



Előadás ellenőrző kérdései

I. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen az Atlas_Landuse.shp adatbázist és 
mérje meg a Budapest-Bécs távolságot!

http://geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

II. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen az Atlas_Landuse.shp adatbázist és 
a projekciót állítsa Eckert IV, SPHERE-re!

http://geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

III. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen az Atlas_Landuse.shp adatbázist és 
jelölje ki Budapest kb. 100km sugarú környezetében a folyókat!                       !

http://geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

IV. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen az Atlas_Landuse.shp adatbázist és 
jelöljön ki 5 km-es bufferzónát a Zala folyó körül!

http://geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

V. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen az Atlas_Landuse.shp adatbázist és 
jelöljön ki 10 km-es bufferzónát Magyarország folyói körül!

http://geographynetwork.com/


KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Vetületi rendszerek, konverzió

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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