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6. GIS elemzés

• Térbeli elemzések
– Szomszédság
– Átfedés
– Kivágás
– Összekapcsolás



GIS elemzés
Előadás



Desktop GIS rendszer felépítése

• Fájlkezelő, katalogizáló
– Koordinátabeállítások
– Adatrétegek áttekintése

• Térképező
– Megjelenítés, lekérdezés
– Elemzések

• Eszköztár
– Konverzió
– Elemzés



GIS elemzések

• DDM elemzések
– Lejtés
– Kitettség
– Rálátás

• Hálózatok elemzése
– Közlekedési tervezés 

• Szerkesztés, átlapolás
– Övezetgenerálás



Döntéselőkészítés

• On-line döntéstámogató rendszer
– Gyors döntési lehetőség megteremtése
– Szimulációs lehetőségek

• Térbeli, területi statisztika
– Sűrített információk 
– Információk, információs szintek kombinációja



Térbeli, területi modellezés

• Szimuláció
– Objektumok, események, folyamatok

• Monitoring
– Változások figyelése

• Modell működtetése
– Visszacsatolás (monitoring)
– Modell finomítása



Szomszédsági elemzés

• Bufferzóna létrehozása

• Legközelebbi szomszéd keresése



Elemzési eszközök egy adott 
szoftvermodulban I.

• Arc eszköztár
• 3D analízis eszköztár
• Analízis eszköztár
• Térképészeti eszköztár
• Konverzió eszköztár
• Együttes adathasználati eszköztár
• Adatkezelési eszköztár
• Geokódolás eszköztár
• Geostatisztikai analízis eszköztár
• Lineáris referencia eszköztár



Elemzési eszközök egy adott 
szoftvermodulban II.

• Arc eszköztár
• Mobileszköztár
• Többdimenziós eszköztár
• Hálózatelemző eszköztár
• Mintapéldák eszköztár
• Sematikus eszközök
• Szervereszközök
• Térbeli analíziseszközök
• Térbeli statisztikai eszközök
• Tracking (követés)analíziseszközök



Elemzési eszközök egy adott 
szoftvermodulban III.

• 3D analízis eszköztár
• Konverzió eszközök
• Felszínfüggvény eszközök
• Raszter interpoláláció eszközök
• Rasztermatematika eszközök
• Raszter osztályozás eszközök
• Raszterfelszín eszközök
• Terrain adatösszeállítás eszközök
• TIN létrehozása eszközök
• TIN felszín eszközök



Elemzési eszközök egy adott 
szoftvermodulban IV.

• Elemzés eszköztár

– Kibontás eszközei
– Átfedés eszközei
– Szomszédsági műveletek
– Statisztikai eszközök



Elemzési eszközök egy adott 
szoftvermodulban V.

• Térbeli elemzés eszköztár
• Kondicionálás eszköztár
• Denzitás eszköztár
• Távolság eszköztár
• Kibontás eszköztár
• Generalizálás eszköztár
• Talajvíz eszköztár
• Hidrológia eszköztár
• Interpoláció eszköztár
• Helyi eszköztár eszköztár
• Térképalgebra eszköztár



Elemzési eszközök egy adott 
szoftvermodulban VI.

• Térbeli elemzés eszköztár
• Matematikai eszköztár
• Multivariációs eszköztár
• Szomszédsági eszköztár
• Átfedés eszköztár
• Raszter létrehozása eszköztár
• Újraméretezás eszköztár
• Napsütés eszköztár
• Felszín eszköztár
• Zóna eszköztár



GIS elemzés
Előadás összefoglalása

• Térbeli elemzés
• Döntéselőkészítés
• Monitoring
• Szimuláció
• Elemzés eszközei (GIS szoftvermodulok)



Előadás ellenőrző kérdései

I. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen valamelyik adatbázist és 
próbálja ki az alábbi kijelölő (lekérdező)  funkciókat!

•   Selecting by attribute 
•   Selecting by find 
•   Selecting by legend symbol 
•   Selecting by geography 
•   Selecting by query 

http://geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

II. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen valamelyik adatbázist és 
próbálja ki az alábbi  funkciókat!

•   Egyedi (One Symbol)
•   Lépcsőzetes (Graduated Symbols)
•   Egyedi (Unque Symbols)

http://geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

III. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen valamelyik adatbázist és 
próbálja ki az alábbi lépcsőzetes szimbolizáló metódusokat!

•   Egyenlő intervallum (Equal Interval)
•   Kvantilis (Quantile)
•   Kézi (Manual)

http://geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

IV. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen valamelyik adatbázist és 
készítsen térképösszeállítást (Layout) az alábbi elemekkel!

•   Kép
•   Szöveg
•   Északjel
•   Méretarány
•   Jelmagyarázat

http://geographynetwork.com/


Előadás ellenőrző kérdései

V. Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az 
http://geographynetwork.com webhelyen valamelyik adatbázist és 
állítson be legalább három rétegre különböző méretarányban 
történő láthatóságot!

http://geographynetwork.com/


KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Digitális térképezés, georeferálás, vektorizálás

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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