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VI. A NYITOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK

A fejezet szerzője: Herczeg Ádám

1. A TÉRINFORMATIKA SZÜKSÉGESSÉGE

Miért is van szükség térinformatikára? Egy hagyományos térképről próbálta már meg bárki pontosan leolvasni a
Budapest-Miskolc távolságot? Nem megoldhatatlan feladat, de ha csak lépték és vonalzó áll rendelkezésünkre, akkor
eltart egy darabig. Ugyanez áll egy földbirtok területének kiszámítására is. 1854-ben John Snow (1813–1858) brit
fizikus, a londoni kolera járvány idején fogott egy térképet, és elkezdte bejelölni rajta a fertőzött esetek megjelenésének
a helyét. A betegek számának földrajzi eloszlásából, és sűrűségéből kikövetkeztette a fertőzés forrását, mely egy
közkút volt. Ez már egy tipikus térinformatikai feladat, bár ő még nem GPS segítségével (Global Positioning System  –
Globális Helymeghatározó Rendszer) végezte az adatgyűjtést, és nem vektoros alaptérképre geokódolta adatait, a
megoldáshoz vezető út ettől hosszabb volt, de mégis jól példázza a térinformatika hasznosságát.

A számítástechnika és az elektronikai ipar fejlődése persze több mint 100 évvel később ért el arra a szintre, hogy ezt a
fentebb említett eszközökkel valósítsuk meg, de a feladat már láthatóan jóval korábban megfogalmazódott. Ma már
térinformatika segítségével elnavigálhatunk autónkkal Miskolcról Londonba, útközben megtervezhetjük tankolásaink
helyét, de akár eldönthetjük egy folyóvölgyről, hogy áradás esetén mely területeit öntené el víz – ezzel értékeket
mentve meg, megfelelő előrejelzéssel, és időben történő kitelepítéssel – vagy egy talajban történő szennyezés
terjedésének vizsgálatakor, monitorozásakor is használhatjuk. Emellett megfelelő adatbázisokból olyan lekérdezéseket
hajthatunk végre, melyek végeredményeként választ kaphatunk például korábbi földtani kutatásokkal, demográfiával,
egészségüggyel, vagy településfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseinkre.

Összefoglalva elmondható, hogy a térinformatikában az objektumok valóságos megjelenítése helyett azok helye,
egymáshoz való kapcsolatuk, és tulajdonságaik a lényegesek. Ezekből az adatokból olyan összefüggéseket is
feltárhatunk, melyekhez más úton csak nehézkesebben jutunk el.

2. A NYITOTT TÉRINFORMATIKAI SZOFTVEREK TÖRTÉNETE

A térinformatika, és ezzel párhuzamosan a térinformatikai szoftverek története az 1960-as évekig nyúlik vissza. Az első
fejlesztések – mint oly sok esetben akkortájt – az Egyesült Államok hadseregéhez,a Geológiai Szolgálatához, és a
Harvard Egyetemhez, valamint a Kanadai Erdőgazdálkodási és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz köthetőek. A civil és
katonai felhasználási szempontok persze jelentősen eltérnek egymástól, a megvalósításaikhoz vezető út azonban
hasonló lehet. A civil szféra igényei a korai években csupán nyilvántartási rendszerek létrehozására irányultak (pl.:
földtulajdon-viszonyok nyilvántartása), a hadseregnél pedig logisztikai, szállítmányozási kérdésekben vetődött fel a
számítógépek használatának lehetősége. Nevezhetjük ezt akár a térinformatika fejlődésének első fázisának is.

A második fázisban, mely az 1970-es évekre tehető, már a közintézmények, szervezetek, minisztériumok tettek
nagyobb erőfeszítéseket a térinformatikai jellegű fejlesztésekért. Ekkor még nem léteztek kereskedelmi forgalomban
kapható GIS (Geographic Information System – Földrajzi Információs Rendszer) alkalmazások; az olyan
szervezetek, mint pl. az USA Természetvédelmi hivatal vagy az egyéb kormányhivatalok maguk végezték a programok
készítését. Vektoros és raszteres igényeknek megfelelő irányvonalak azonban már ekkor elkülönültek.

A harmadik fázis, kb. 1982-től 1989-ig tartott, ekkor kezdett a szakterület elüzletiesedni, megjelentek a
szoftverfejlesztő cégek, melyek már általánosabb célú alkalmazásokat készítettek, és azokat bárki megvásárolhatta
(aki meg tudta fizetni, mert áruk – még ma is – akkortájt azonban különösen borsos volt a GIS alkalmazásoknak).
Ezeknek a vállalkozásoknak – mint például az Intergraph (akkor még M&S) vagy az ESRI (Environmental System
Research Institute) – a magja ugyan már 1970 környékén létezett, de nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokat
készítettek, inkább a NASA-nak (National Aeronautics and Space Administration – az Amerikai Egyesült Államok
légügyi és űrhajózási hivatala), hadseregnek végeztek fejlesztéseket. Az első kereskedelmi forgalomba kerülő
alkalmazások állományai azonban csak saját – és ahogy említve volt, méregdrága – programjukkal voltak
megnyithatók. Az így készült téradatbázisok tehát használhatatlanok voltak más fejlesztők programjaival, nagyban
növelve ezzel a költségeket, a hivatalok több féle programot voltak kénytelenek megvásárolni, és több szakemberre is
szükségük volt.

Mivel az adatgyűjtés, és az adatbevitel egy GIS előállítási költségének jelentős részét teszi ki, ésszerű hát, hogy
amennyiben egy programkörnyezetben előállt egy geoadatrendszer, azt más környezetben is felhasználhassuk.



Költséghatékonyság szempontjából tehát az 1990-es évek legelejére kiderült, hogy jó lenne az alkalmazások közt egy
nyílt átjárási lehetőség, azaz interfész. Itt kell említést tenni a GRASS (Geographic Resources Analysis Support
System) elnevezésű, az amerikai hadsereg által fejlesztett UNIX alapú raszteres térinformatikai alkalmazásról, mely az
1980-as években az USA-ban szinte állami szabványként széles körben elterjedt, ezzel mintegy veszélyeztetve a többi
gyártó piacát. 1992-ben megalapították az OGF-et (Open GRASS Foundation), a GRASS felhasználók non-profit
felhasználói közösségét, mely a civil szférát próbálta rávenni a GRASS használatára. Célját ebben a formában nem
érte el a közösség, de 1994-ben utódszervezetként megalakult az OGC (Open Geospatial Consortium), tagjai piaci,
és kormányzati szereplők voltak, céljuk pedig a térinformatikai szoftverek közti átjárhatóság kialakítása, szabványokon
keresztül történő biztosítása lett.

Nyitott rendszernek nevezzük ez esetben az olyan alkalmazást, melynek egyes komponensei gyártótól függetlenül,
formális szabványokon alapuló interfészeket biztosítanak, mind a fejlesztők, mind a felhasználók számára.

Egyszerűbben fogalmazva: az egyik alkalmazásban készített állomány megtekinthető legyen más alkalmazással is, de
legalábbis képes legyen közös fájltípus exportálására és importálására az adott szoftver (ez nyilvánvaló
túlegyszerűsítése az OGC céloknak, de talán érthetőbbé teszi azokat). Sajnos ez a felhasznált raszteres és vektoros
formátumok, valamit az adatbázisok sokszínűsége miatt a mai napig nem megoldott teljes mértékben, habár az OGC-
nek napjainkra (2010) már több mint 400 piaci szereplő kormányhivatal, valamint oktatási, kutatási intézmény a tagja.
Az OGC szerepe a fogalmi, műszaki, és szoftvertechnológiai specifikációk megalkotása az interfészek
dokumentáltságának követése. Habár a cél még nem teljes mértékben megvalósított, az út melyen járnak előremutató,
és már vannak használható eredmények is. További hátráltató tényező, a világszerte használt geodéziai vetületi és
koordináta rendszerek hatalmas száma, és az ezek közti átjárhatóság megoldatlansága is.

Amikor térinformatikai rendszerekkel foglalkozunk, figyelembe kell vennünk azt is, hogy operációsrendszerek
szemszögéből nézve ez a piac nem hasonlít az általános informatika piacára. A geoinformatikai rendszerek fejlesztése
UNIX/LINUX alapon kezdődött el, a számítástechnika hétköznapibbá válása előtt, így a Windows alapú rendszereken
általában átkódolás (ún. portolás)  után működő verziók léteztek eleinte. Ma már több GIS szoftverrendszert
fejlesztenek elsősorban Windows-ra, annak szélesebb körű elterjedése, és (napjainkban már elmondható) hálózati
verziójának megbízhatóvá válása után, ez piaci szempontból vált indokolttá. Akármelyik operációs rendszert tekintjük
is, mindegyikre léteznek zárt forrású (azaz kereskedelmi forgalomban megvásárolható, általában meglehetősen
drága), valamint nyílt forráskódú (szabadon fejleszthető, ingyenesen letölthető, a szerzői jogok figyelembe vételével
terjeszthető) rendszerek. A fentebb említett OGC célja, hogy az alkalmazások interfésze (a külvilággal történő
kapcsolattartás) nyitott legyen, azaz biztosítva legyen az átjárhatóság közöttük.

Fontos megjegyezni, a későbbi félreértések elkerülése miatt, hogy a GIS – azaz földrajzi információs rendszer – betűszó
önmagában kettős jelentést hordoz az angol szakirodalomban. Egyaránt használják a térinformatikai szoftverekre, valamint a
velük létrehozott, megjelenített,  elemzett adatrendszerekre is. Erre a kettősségre próbálunk figyelni a jegyzet során, és kiemelni,
hogy mikor melyik értelemben kell gondolkodni.

3. AZ ISMERTEBB NYITOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK

A nyitott térinformatikai szoftverek ismertetésénél három alkalmazás felületes bemutatása, és ezekből kettő bővebb
részletezése következik. Ezek közül az első kettő kereskedelmi forgalomban kapható alkalmazás, áruk egyetlen licenc
esetében is egy alsókategóriás személyautóhoz mérhető. A harmadik alkalmazás ingyenes, szabadon hozzáférhető,
és felhasználható. Természetesen speciális funkcióikat, eszközkészletüket, felhasználói felületüket nézve eltérnek
egymástól, de alaptudásukban mindannyian megegyeznek. Csak alapfeladatok megoldásának ismertetésére
szorítkozunk, a részletes leírás önálló jegyzetet igényelne bármely szoftver esetében.

ESRI ArcGIS/ArcINFO

Az első – rövidebben – bemutatásra kerülő szoftver az ESRI ArcGIS (korábban ArcINFO). Piaci részesedését tekintve
a legelterjedtebb program, bár az egyes statisztikák nagy eltéréseket mutatnak százalékos arányban, és az egyes
országok piacai közt is jelentős különbségek vannak, általánosságban mégis mindenképp kijelenthető, hogy a legtöbb
térinformatikával foglalkozó szakember kapcsolatba kerül vele. Az ESRI az 1990-es évek elején az ArcView 1.0-3.0
verziókkal sikeresen hozta át a geoinformatikát a UNIX-os parancssoros világból (Arc/INFO) a Windows-os, egérrel,
grafikus felületen keresztül kezelhető, felhasználóbarátabb világba. Az ArcView 8.0-s változata már az ArcGIS része,
mely több modulból áll, (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox) és az egyes modulok is úgynevezett plug-in-ekkel
bővíthetők, testreszabhatók. A program eredetileg inkább vektoros alapú volt, de mára raszteres feldolgozásra is
alkalmas. Térképeinkhez ma már többféle típusú adatbázis köthető, habár korábban úgynevezett shapefile-okat hozott
létre a rendszer, mely valójában három állományból állt, és saját adatbázisból dolgozott:

Shp:  A fő fájl, ez tartalmazza az objektumokat leíró geometriai adatokat.
 
Shx:  Index állomány ,  az shp fájl  adataihoz. Az adatbázist és a geometriai adatokat tároló Shp állományt köti össze.



 
Dbf:  dBase adatbázis állomány .  A térképi objektumhoz tartozó tematikus információkat, az attribútum adatokat
tartalmazza.

A kész térképek böngészésére alkalmas megoldásuk az ArcReader valamint az ArcExplorer ingyenesen letölthetőek,
lekérdezések készítésére, végrehajtására is képesek.

6.1.  ábra:  ArcReader program képernyője

 INTERNET  

 

További információk a szoftverről: http://www.esri.com/products/index.html

Intergraph Geomedia

Az Intergraph Geomedia az egyik bővebben is bemutatásra kerülő kereskedelmi szoftver. Az oktatásban, kutatásban
használják előszeretettel, felhasználói felülete az ArcGIS-el egyetemben Windows-ra épül, jelenleg a 6-os verziójánál
tart. Ez az alkalmazás is több modulból áll. A Geomedia, valamint annak Professional változata helyi GIS-ek (azaz
geoinformációs rendszerek) létrehozására, geokódolásra, georeferálásra, adatfeltöltésre, és lekérdezésre alkalmasak.
Többféle adatbázissal képesek kapcsolatot teremteni (többek közt: Acces, Oracle, ODBC) ESRI, AutoCAD, MapInfo,
Microstation adatforrásokat is használhatunk a segítségével. A Geomedia WebMap a geoadatbázisok internetes
közzétételére szolgáló alkalmazás, segítségével automatikusan generálhatunk térképszerver szolgáltatást, vagy a
rendszert a háttérben felhasználva, webszerkesztési és programozási ismeretek birtokában akár önállóan is
készíthetünk geoadatrendszerünk megjelenítésére alkalmas weboldalt.

A Geomedia állományrendszere viszonylag összetett egy átlagos, számítógép felhasználó számára. A legfontosabb,
amit tudni kell róla, hogy abszolút hivatkozásokat használ, ami azt jelenti, hogy ha egy állományt pl. a D: meghajtó egy
adott mappájából hívunk be egy adatrendszer összeállításakor, akkor azt az állományt minden alkalommal ott fogja
keresni. Ezt nagyon fontos figyelembe vennünk, ha olyan adatrendszert szeretnénk összeállítani, amelyet más
számítógépen is használni szeretnénk. Ekkor javasolt először egy mappába összegyűjtenünk a szükséges adatokat
tartalmazó fájlokat, egy olyan meghajtóra, amilyen a célszámítógépen is található, és minden mentést, ebbe a
mappába végrehajtani. Kizárólag a teljes mappa átmásolása ugyanarra a betűjelű meghajtóra, valamint minden
állomány abszolút elérési útvonalának megőrzése után lehetséges megnyitnunk a geoadatrendszerünket másik
számítógépen. Ennek a viszonylag bonyolult állománykezelésnek a legfőbb oka a Geomedia licenszelésében rejtőzik.
A programot számítógéphez kötött licencekkel vásárolhatjuk meg, ami azt jelenti, hogy telepítés és aktiválás után más
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gépen már nem fogjuk tudni futtatni azt a példányt. Amennyiben a korábbi számítógép tönkremegy, az alkalmazás új
gépre aktiválható, de a trükközések kizárása érdekében a régi gépen nem fog többé futni. Emiatt a Geomediát a
gyakorlatban géphez kötve használják, és ritkán mozgatnak komplett geoadatrendszereket két gép között. (Erre
léteznek úgynevezett kliens-szerver megoldások, de ezek részletezésére most nem kerül sor.)

A Geomedia fő állománytípusa a .gws kiterjesztésű geoworkspace fájl. Ez tárolja a térképi objektumokat (vektoros
térképek esetében), a jelmagyarázatot, és az adatbáziskapcsolatok paramétereit. Alapesetben a GeoWorkspaces
mappába történik a mentése. A legelső lépés a munkaterület (Geoworkspace) létrehozásakor, a
koordinátarendszerének beállítása. (View  – Geoworkspace coordinate system  menüpont.) Két lehetőségünk van,
földrajzi (geographic) vagy vetületi (projection) koordináta rendszert választhatunk ki adataink rögzítéséhez. Előbbi a
fok vagy radián (WGS84), utóbbi a méter, km, vagy mérföld (UTM, Gauss-Kruger) alapú rendszereket foglalja
magában. Ha méter alapú lokális koordinátarendszert használunk (amely gyakori a rácsháló szerű felméréseknél),
akkor javasolt a Projection – Rectangular Grid típusú rendszer használata, amely nem valódi vetületi
koordinátarendszer.

 GEOMEDIA - KOORDINÁTARENDSZER BEÁLLÍTÁSA

Nagyobb felbontású videó letöltése (1MB) 

Az adatrendszerekhez kapcsolódó relációs adatbázis a Warehouses mappában tárolódik, a program nyelvezete
"adattárház"-ként hivatkozik rá. Tárolásra egyszerű Acces mdb fájlt használ a program, mely a Microsoft Office
adatbázis kezelőjének a saját fájltípusa. Ebben raktározódnak el az objektumok tulajdonságai és geometriájuk.
Vektoros térképi adatokat többféle módon is vihetünk be az adatrendszerbe. Az egyik lehetőség, pontszerű adatok
esetén adott csupán. Ekkor a pontok koordinátái és a hozzájuk tartozó tulajdonságok értékei (a tematikus dimenziók)
táblázatszerűen már egy állományban eltároltak. A forrásfájl lehet Excel táblázat (xls), dBase adatbázis (dbf) Paradox
adatbázis (db), vagy akár egyszerű, szóközzel vagy tabulátorral tagolt szövegfájl (txt) is.

 GEOMEDIA - WAREHOUSE ATTACH
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Nagyobb felbontású videó letöltése (1MB) 

Ebben az esetben elegendő a meglévő állományt csatolni az adattárházba, majd végrehajtani a geokódolást, mely
folyamat megjeleníti a munkaterület koordinátarendszerében a kívánt pontokat.

 GEOMEDIA - GEOKÓDOLÁS

Nagyobb felbontású videó letöltése (1MB) 

A másik lehetőség, hogy a vektoros adatokat saját magunk, kézzel visszük be. Ez történhet például georeferált (azaz
koordinátahelyes) raszteres képről (digitális térkép, műholdkép), melyről a felhasználó egér segítségével maga viheti
be a pont, vonal, vagy poligon típusú objektumokat. Ehhez először definiálni kell az objektum típusát, valamint annak
eltárolni kívánt tulajdonságait. Ehhez rekordonként egyesével fel kell vinnünk az objektumokat, és begépelni az egyes
tulajdonságokhoz tartozó értékeket. Amennyiben raszteres réteget helyezünk el geoadatrendszerünkben, a szokványos
jpeg, tiff, bmp kiterjesztésű képfájlok mellett egyéb térinformatikában elterjedt formátumokat (rgb, hrf, bip, doq) is
beilleszthetünk.

 GEOMEDIA - KÉP BEILLESZTÉSE
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Nagyobb felbontású videó letöltése (1MB) 

Lekérdezések végrehajtása az Analysis – New Query menüpontban lehetséges. Ekkor az SQL (Structured Query
Language – relációs adatbázis kezelő-lekérdező nyelv) szabvány szerinti lekérdezések hajthatók végre
geoadatrendszerünkön.

 GEOMEDIA - LEKÉRDEZÉS VÉGREHAJTÁSA

Nagyobb felbontású videó letöltése (2MB) 

 INTERNET  

 

További információk:
http://www.intergraph.com/sgi/products/productFamily.aspx?family=10

Quantum GIS (QGIS)

Quantum GIS (QGIS) egy felhasználóbarát, nyílt forráskódú geoinformatikai szoftver, amely GNU – General Public
License alatt érhető el. A fejlesztése hivatalosan 2002-ben kezdődött, eredetileg egyszerűbb GIS böngésző
programnak szánták, később fejlődött tovább, mostanra Linuxra, Windowsra és Mac OSX operációs rendszerre is
kiadták. Jelenleg alkalmas más programokkal létrehozott adatrendszerek böngészésére, önálló GIS létrehozására,
lekérdezések készítésére, fejlett vektoros analizáló eszközkészlettel rendelkezik. A Geomedia említett funkcióinak
kiváltására akadálytalanul képes. Szabadon felhasználható, terjeszthető (az eredeti név, és jogok fenntartásával), és
fejleszthető, folyamatosan fejlesztik is (jelenlegi legfrissebb verziója az 1.4.0.). A program magyar fordítása jelenleg
hiányos, ebből kifolyólag előfordulhat, hogy egyes parancsokat angolul találunk meg, másokat magyarul. Erre az
alkalmazásra is igaz, amit a Geomediánál már leírtunk, a fájlok elérése abszolút módon történik, azaz minden
állományt azon az elérési úton fog keresni, ahonnan betöltöttük.
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Fontosabb funkciók

Tetszőleges számú réteg megjelenítése (meghatározott grafikus jellemzőkkel, akár tematikusan, leíró adatoktól
függően is),
Vektor adatok szerkesztése (digitalizálás),
Vektoros objektumok címkézése leíró adatok alapján,
Leíró adatok módosítása,
Egyszerűbb lekérdezések,
Projektek mentése, betöltése,
Térképi elrendezés exportálása MapServer .map állományokba,
Réteg importálása Mapserverről,
Vetületi rendszerek kezelése, a megjelenítéshez szükséges transzformációk automatikus elvégzése,
Térkép előkészítése nyomatatásra layout segítségével (Map Composer),
Távolság mérése a térképről,
Térképi könyvjelzők (Spatial Bookmark) használata,
Raszter állományok beillesztése,
A program képességeinek bővítése plugin-ek használatával,
Térképi eszközök elhelyezése (léptékvonalzó, északjel),

 INTERNET  

 

A telepítő állománya ingyenesen letölthető a következő linkről:
http://www.qgis.org/en/download/current-software.html

Többféle operációs rendszer alatt működő verziót találhatunk ezen a weboldalon, és megtalálhatók korábbi változatai is
a szoftvernek. A QGIS egyszerűbb geoinformatikai feladatok esetén kitűnő alternatívája mindkét fentebb említett
kereskedelmi forgalomban kapható alkalmazásnak, sőt bizonyos beépülő moduljainak hála azokon túl is mutat. Python
vagy C nyelven saját modulokat is írhatunk, ha nem találunk alkalmas plug-int, sem megfelelőt a program saját
eszközei között célunk eléréséhez. Azon tulajdonsága pedig, hogy réteget képes importálni térképszerverről,
egyedülálló még a fizetős alkalmazások közt is.

Képes az ESRI shape fájlok, MapInfo, MicroStation állományok rétegként történő hozzáadására. Többféle raszteres
állománytípust is tud kezelni (többek közt: rgb, gif, jpg, tiff, bmp, asc). Képes adatbázis kapcsolatot teremteni
OracleSpatial, PostgreSQL és MySQL adatbázisokkal. Amennyiben saját magunk definiálunk vektor réteget, shape
formátumban történik az adatok tárolása.

A QGIS a felhasználók támogatásában sem marad el a kereskedelmi szoftverektől, a háttérben jelentős online
közösség működik, a felhasználók és a fejlesztők webes fórumokon keresztül igyekeznek segíteni egymást. Emiatt a
hibajavítás, tesztelés, frissítés folyamata jóval gyorsabb, mint a fizetős szoftverek esetében (ahol a felhasználók
telefonos és online támogatása megoldott, a fejlesztés, hibajavítás azonban lassabb), a QGIS rohamléptű fejlődése a
közeljövő kiemelkedő GIS alkalmazásává emelheti.

 INTERNET  

 

További információk: http://www.qgis.org/

Egyszerűbb GIS összeállítása QGIS alkalmazás segítségével (Példa)

Alábbiakban egy egyszerűbb példán keresztül bemutatjuk egy geoadatrendszer összeállítását raszteres alaptérképpel
(georeferálás), három vektoros réteggel, melyek közül az egyik poligon (manuális digitalizálás), a másik kettő pedig
pont típusú objektum (geokódolás). A feladat a következő:

Egy folyóparton lévő illegális hulladéklerakó miatti talajszennyeződést modellezünk. Tudjuk, hogy a lerakó
aljzatszigeteléssel nem rendelkezik, ezért a csurdalékvíz szabadon bejutott a talajba, ennek elterjedésére vagyunk
kíváncsiak. A területről több figyelőkútból rendelkezünk vízmintával, melyekből információkat nyertünk a szennyező
anyagok koncentrációjáról. Emellett geoelektromos szondázás is történt több ponton, melynek eredményeképpen több
mélységből rendelkezünk látszólagos fajlagos ellenállás adatokkal. Célunk egy olyan geoadatbázis előállítása, ahol
eltárolhatjuk és vizualizálhatjuk a megszerzett információkat a vizsgált területről, kijelölhetjük a fokozottabban, és a
kevésbé veszélyeztetett területeket, együtt vizsgálhatjuk, összevethetjük a két kutatási módszer eredményeit. A
megoldáshoz adott egy Jpeg formátumú alaptérkép, sarokpontjainak koordinátáival. Ennek georeferálása után a
kutakban mért szennyeződés koncentrációkat és a geoelektromos mérések adatait geokódolással töltjük fel, valamint
az ügyintézés megkönnyítése érdekében manuálisan kijelöljük a szomszédos magántulajdonban lévő földterületeket,
és bevisszük azok tulajdonosainak az adatait az értesítés megkönnyítése érdekében.

A feladat megoldásának lépései animációs illusztrációkkal együtt:
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1. EOV koordináta rendszer beállítása.
 

2. Raszteres kép georeferálása,  a sarokpontok koordinátái alapján. (A koordináták természetesen nem valósak.)
 

3. Pont objektumok geokódolása a forrásfájlokból.
 

4. Poligonok digitalizálása.

A videóanimációkban piros karikával jelenik meg a bal egérgombbal történő kattintás, és kék karikával jelzem a jobb
egérgombos kattintást. A Windowsos alkalmazásokból jól  ismert módon, Alt-Tab billentyűkombinációval váltok az alkalmazások
között, amennyiben szükséges. A másolás-beillesztés műveletek a Ctrl-C és Ctrl-V billentyűkombinációval hajthatóak végre.

Koordinátarendszer beállításához a Beállítások – Projekt tulajdonságok menüpontra kell kattintani, vagy a Ctrl-Shift-P
billentyűkombinációt használni. Itt a Koordinátarendszer (CRS) fülön állíthatjuk be a megfelelőt. Az EOV (Egységes
Országos Vetület) koordináta rendszer a Vetületi koordinátarendszer csoportban, a Swiss. Obl. Mercator alcsoportban
található, HD72/EOV néven. Természetesen tisztában kell lenni azzal, hogy az EOV X tengelye a hagyományos
descartes-i koordinátarendszer Y tengelye, az EOV Y pedig a descartes-i X-nek felel meg. Az EOV méteralapú
rendszer, ezért az Általános fülön javasolt beállítani a Réteg egységek részben a métert a felkínált lehetőségek közül,
ez a léptékvonalzót is átkonfigurálja.

Georeferáláskor az egyik beépülő modult vesszük igénybe, melyet a Modulok – Georeferáló menüpontban érhetünk el.
Itt a raszter állomány – esetünkben a kérdéses területről készült légifotó – betöltése után annak négy sarokpontjának
koordinátáit megadva helyezzük el a koordinátarendszerben a réteget. Természetesen, ha a raszteres alaptérképnek
szánt felvételen más beazonosítható pontok koordinátái ismertek, legalább három pont megadásával a QGIS képes
elhelyezni koordinátahelyesen a réteget.

 QGIS - GEOREFERÁLÁS

Nagyobb felbontású videó letöltése (3MB) 

A pontszerű objektumok geokódolása, azaz koordinátahelyes megjelenítése (másképpen: a tematikus adatok térbeli
koordinátákhoz való hozzárendeléses megjelenítése) csv kiterjesztésű állományból történik, szintén beépülő modul
segítségével. Az állományt például Excel segítségével állíthatjuk elő (Mentés másként...). A geokódolás a Modulok –
Tagolt szöveg menüpontból érhető el. CSV kiterjesztés esetén az elválasztó karakter a pontosvessző. Amennyiben
hagyományos szöveges állományból töltjük be az adatokat, a tabulátorral elválasztott rendezés esetén "/t" a
beállítandó elválasztó szöveg. A geometria megadását követően az OK gombra kattintva a geokódolás végrehajtható.

 QGIS - GEOKÓDOLÁS
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Nagyobb felbontású videó letöltése (1MB) 

A térképen megjelenő szimbólumok átszínezését a jelmagyarázatnál (Rétegek ablaksáv) tehetjük meg, jobb egér
gombbal kattintva a rétegre, majd a Tulajdonságok menüpontra.

 QGIS - SZÍNBEÁLLÍTÁS

Nagyobb felbontású videó letöltése (1MB) 

 QGIS - OSZTÁLYOZÁS
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Nagyobb felbontású videó letöltése (2MB) 

Vektoros adatok manuális bevitele a Réteg menü Új vektor réteg menüpontjával történhet. Az objektum típusának
kiválasztása után, egyesével meg kell adni az attribútumokat (azokat a tulajdonságokat, melyekkel minden
objektumunk rendelkezni fog pl.: telek tulajdonosa, tulajdonos címe, telefonszáma, stb. ezeket lehetőleg az angol ABC
maximum nyolc karakterével nevezzük el), újra definiálnunk kell a vetületet, melyben a munkaterületünket elhelyeztük,
majd a segéd animációban látható módon elindítani az adatbevitelt. Bal egérgombbal tudunk megadni töréspontot, és
jobb egérgomb kattintásra fejeződik be a digitalizálás. Ekkor van lehetőségünk a konkrét objektum-példány
attribútumainak bevitelére.

 QGIS - ADATBEVITEL

Nagyobb felbontású videó letöltése (4MB) 

4. EGYÉB NYITOTT TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK

Az előző fejezetben ismertetett alkalmazások a szakterület legelterjedtebb, legismertebb alkalmazásai közé tartoznak.
Fontosnak tartunk azonban megemlíteni néhány további szoftvert is, melyek korábban voltak jelentősek, vagy azért,
mert valamilyen egyéb szempontból érdekesek.

MapInfo

A MapInfo egy professzionális Windows alapú térképező, és GIS alkalmazás. Fejlett elemző-, megjelenítő-rendszerrel
rendelkezik, számtalan adatbázis kapcsolati típust képes kezelni, megfelel az ipari szabványoknak. A Pitney Bowes
Business Insight nevű cég a szoftver fejlesztője, aktív OGC tag, ezt igyekszik is kihasználni, és az ipari
szabványosításkor saját specifikációit, formátumait terjeszteni. A saját MapInfo fájlformátumán kívül teljes körű
támogatást nyújt shape fájlok használatához is. (Mint észrevehettük a shape állománytípus is ipari szabványnak
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minősíthető, szinte minden GIS alkalmazás képes megnyitni, szerkeszteni, menteni, elemezni ezeket.)

 INTERNET  

 

http://www.pbinsight.com/products/location-intelligence/applications/mapping-analytical/mapinfo-professional/

MicroStation

A MicroStation Bentley Systems terméke, az 1980-as években az Intergraph (a Geomedia fejlesztője) forgalmazta.
Saját fájltípusa a .dg kiterjesztésű design állomány, de több CAD (Computer Aided Design – számítógéppel segített
tervezés ) fájltípust is használ (.dwg, .dxf). Ezen három formátum fontosságát jelzi – amit a Bentley Systems
erőteljesen ki is hangsúlyoz minden lehetséges fórumon – hogy a világ infrastruktúrájának 95%-át ezekben tervezték,
fejlesztették. Az alkalmazás fejlett 3D térmodellező eszközkészlettel rendelkezik.

 INTERNET  

 

http://www.bentley.com/hu-HU/Products/MicroStation/

GRASS

A GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) egy UNIX/LINUX alapú, raszteres-vektoros kombinált
GIS alkalmazás. A fejlesztése még 1982-ben kezdődött, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének kutató-fejlesztő
részlegén. Az alkalmazást kormányhivatalok, közintézmények, nemzeti parkok, valamint természetesen a hadsereg
különböző részei használták. Az általuk utoljára kiadott verzió a 4.1-es volt, valamint megírták az 5.0-s verzió magját is.
A szoftver aztán 1999-ben GNU-GPL  licencet kapott, és ezzel a fejlesztés új lendületet vett. A szabadszoftverré
válás még szélesebb körben terjesztette el a programot, és a korábban már említett OGC létrehozásához is lendületet
adott. Létezik már Windows alatt emulátor segítségével használható verziója is, de sokkal több speciális tudást és
informatikai szakértelmet kíván meg a felhasználóktól, mint a korábban említett rendszerek, azonban képességeiben
azoktól semmiben sem marad el. Jelenleg a 6.x változatok az aktuális stabil verziók, és a 7.0-s variáns fejlesztés alatt
van.

 INTERNET  

 

http://grass.itc.it/

Kolibri

Magyar fejlesztésű GIS alkalmazás (Intermap Kft.). A Kolibri név egy komplett szoftvercsaládot ölel fel,
térképszerkesztő-elemző szoftverrel, térinformatikai alkalmazással, térképszerver alkalmazással. Hazánkban az
önkormányzatoknál terjedt el a Kolibri FORTE mellyel költséghatékony, térinformatikai alapokon nyugvó nyilvántartási
és ügyintézési rendszer alakítható ki.

 INTERNET  

 

További információk: http://www.intermap.hu/

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Ezek mellett is számtalan GIS vagy ezzel szorosan kapcsolatban lévő alkalmazás található a piacon, nem is beszélve
a speciális szakértői célrendszerekről, melyeket a közigazgatásban, rendészetben, kormányoknál használnak, és
összetettségük, zártságuk miatt nem esett róluk szó (GISPÁN, DigiKom).
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6.2.  ábra:  A GISPÁN® Portál a  GISPÁN® Integrált Önkormányzati  Térinformatikai  Rendszer kiterjesztése

Összességében elmondható, hogy a nyitott térinformatikai szoftverek piaca jelenleg is egyre bővül, változik, egyre több
professzionális, de ingyenes alkalmazás lát napvilágot, melyek felveszik a versenyt fizetős vetélytársaikkal is. Nem
részleteztük ugyan, de az internet fejlődésével, a kliens-szerver megoldások jelentős teret hódítottak a hagyományos
asztali alkalmazások rovására az elemző, felhasználó szegmensben.

A jövő tendenciája, hogy a geoadatrendszerek egy szerveren tárolódnak, és elemzéskor a kliensszámítógépre már
csak a kért adatok érkeznek meg, ez meggyorsítja a felhasználást, és szélesebb körben teszi lehetővé az
adathozzáférést. A hálózati technológiák fejlődésével pedig nem csak irodából, de akár a terepen is hozzáférhetünk
szükségessé vált információkhoz.

6. Ellenőrző KÉRDÉSEK, FELADATOK

6. LECKE - ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Jelölje meg a helyesnek tartott válaszokat a felkínált lehetőségek közül! 

1. Sorolja fel a nemzetközi térinformatikai piacon piacvezető Open GIS
rendszereket.
 

 
 

a Kolibri, a GRASS és a GeoMedia

 
 

a MapInfo, a MicroStation és a GeoMedia

 
 

az ArcINFO, a GeoMedia és a MicroStation



2. A hagyományos térinformatikai rendszerekben hány dimenziós a
vonatkoztatási rendszer?
 

 
 

1D
 

3D

 
 

 
2D  

 

3. A professzionális geoinformatikai rendszerekben hány dimenziós a
vonatkoztatási rendszer?
 

 
 

3D
 

4D

 
 

 
2D  

 

4. Melyik alapértelmezett mappa tartalmazza a munkaterületet a GeoMedia
GIS-ben?
 

 
 

Workspaces
 

GeoWorkspaces

 
 

 
Warehouses  

 

5. Melyik alapértelmezett mappa tartalmazza a relációs adatbázis
állományokat a GeoMedia GIS-ben?
 

 
 

GeoWorkspaces
 

Warehouses

 
 

 
Workspaces  

 

6. Milyen adatbázis állományt tud fogadni Windows alatt a GeoMedia GIS?
 

 
 

xls
 

doc

 
 

 
mdb  

 

7. Melyik nyílt kódú (ingyenes) Open GIS?
 

 
 

a QGIS
 

a MicroStation

 
 

 
a GeoMedia  

 

8. Mikor kezdődtek el a tér pontjaihoz kötött adatbázis fejlesztések?
 

 
 

az 1970-es években
 

az 1960-as években

 
 

 
az 1980-as években  

 

9. Melyik a földtudományi alkalmazások területén a vezető Open GIS?
 

 
 

a GRASS
 

a GeoMedia

 
 

 
az ArcINFO  

 



10. Melyik cég fejlesztette ki a GeoMediát?
 

 
 

az Intergraph
 

az ESRI

 
 

 
a Bentley  

 

11. Melyik cég fejlesztette ki a ArcINFO-t?
 

 
 

az ESRI
 

a Bentley

 
 

 
az Intergraph  

 

12. Melyik cég terméke a microStation?
 

 
 

az ESRI
 

az Intergraph

 
 

 
a Bentley  

 

 Kifejtendő KÉRDÉSEK  

 

Melyek az Open GIS rendszerek erősségei a térképszerkesztő szoftverekkel szemben?
 
Röviden indokolja a térinformatika szükségességét!
 
Mutassa be a ArcINFO Open GIS-t!
 
Mutassa be a MicroStation Open GIS-t!
 
Mutassa be a GeoMedia Open GIS-t!
 
Mutassa be a QGIS-t!
 
Mutassa be a MapInfo Open GIS-t!
 
Mutassa be a GRASS Open GIS-t!
 
Mutassa be a Kolibri Open GIS-t!
 
Mi a geokódolás lényege?
 
Mutassa be a keresés (lekérdezés) funkciót!
 
Milyen fajtái vannak a keresésnek a GeoMedia GIS-ben?
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