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A pályázat keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő néven, ami egymástól függetlenül is értelmes 
tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes 
jegyzetét. A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a tananyagok optimálisan tudnak megjelenni a 
diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy előadó kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett, létrehozott 
tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott 
metaadatokat (pl. fénykép készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.  
!
Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a „fordított osztály” (flipped classroom) vagy a 
MOOC (massive open online courses) nyílt videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni 
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki 
tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre. 
!
Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, valamint szabadon használhatja a mások 
által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított 
„jegyzetek” akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.  
!
Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan változó, változtatható képekből, videókból és 
3D modellekből felépített dinamikus rendszer. Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják 
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja 
a tananyagoknak és magának az oktatásnak a fenntarthatóságát is.  
!
A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A 
videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. 
!
Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a 
mai, felgyorsult világ megköveteli. 
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http://tudasfelho.hu


1.  Előadás
Alapfogalmak



1.1.  Geoinformatikai  Alapfogalmak

Geoinformatika „tömören”:  A  földrajzi  információk  
kezelésével  foglalkozik.

Alapfogalmak  levezetése  informatikai,  geodéziai  és  földrajzi  
alapfogalmakból.

Egyed =  a  valós  világ  véges  számú  tulajdonság-értékekkel  
leírható  tárgya,  személye,  eseménye,  jelensége,  amely  az  
információs  rendszer  szempontjából  lényeggel  bír.  
Szinonima:  entitás.

Egyedtípus  =  egyedek  azonos  tulajdonságokkal  jellemezhető  
csoportja.  Szinonima:  entitástípus.



1.2.  Geoinformatikai  Alapfogalmak
Objektum =  az  egyed  számítógépes  környezetben  történő  

konkrét  ábrázolása.

Objektumtípus =  objektumok  azonos  tulajdonságokkal  
jellemezhető  csoportja.

Adat =  értelmezhető  és  feldolgozható  objektív  tény,  ismeret,  
fogalom,  mely  egy  objektum  adott  tulajdonságának  
leírására  szolgál.

Adatmodell =  egy  információs  rendszerben  szereplő  
objektumtípusok  felsorolása,  az  objektumtípusok  
tulajdonságainak  és  kapcsolatainak  leírása.



1.3.  Geoinformatikai  Alapfogalmak

Adatmező =  objektumtípusok  egy  tulajdonságát  tároló  
adattárolási  egység. Adattábla  oszlopai.

Adatrekord =  egy  objektum  véges  számú  tulajdonságait  
tároló  adattárolási  egység. Adattábla  sorai.

Adattábla =  azonos  típusú  objektumokat  tároló  adattárolási  
egység. Sorokból,  oszlopokból  épül  fel.

Adatbázis =  véges  számú  objektum  előfordulások  adatmodell  
szerint  szervezett  együttese.



1.4.  Geoinformatikai  Alapfogalmak

Információ =  az  adat  értelmezésével  előállított  új,  vagy  
újszerű  ismeret,  jelentés,  híranyag,  tájékoztatás.

Informatika =  információ  kezelésének  elméleti  és  gyakorlati  
kérdéseivel  foglalkozó  tudományág.

Információs  rendszer =  az  információ  kezelésére  hivatott  
rendszer.  A  rendszer  funkciói  az  adatok  gyűjtése,  tárolása,    
megjelenítése,  rendszerezése,  elemzése.



1.5.  Geoinformatikai  Alapfogalmak
A  geoinformatikai fogalmak  származtatása  a  fenti  fogalmak  

felhasználásával  a  geo- vagy  földrajzi előtaggal  történik.

A földrajzi  objektum a  Föld  felszínén  vagy  alatta  található  
tárgyak,  jelenségek  számítógépes  ábrázolását  jelenti.

A  földrajzi  információ a  Föld  felszínéről,  a  felszínen  vagy  
alatta  található  földrajzi  objektumokról  gyűjtött  ismeret-
anyag.

A  geoinformatika pedig  a  földrajzi  információ  kezelésének  
tudománya.

Magyarországon  rövidsége  miatt  elterjedt  a  tér- előtaggal  
történő  fogalomképzés:  téradat,  térinformatika,  ami  a  
földrajzinál  tágabb  fogalom  (CAD/CAM,  orvostudomány,  
molekulakémia,  csillagászat  is  térbeli  adatokkal  dolgozik).



1.6.  Geoinformatikai  rendszerek
Geoinformatikai  adatok  kezelésére  alkalmas  rendszerek.
Angol  rövidítés:  GIS  =  Földrajzi  Információs  Rendszerek.

A  rendszer  komponensei:
• Hardver (számítógépek,  adatbeviteli  eszközök…)
• Szoftverek (OS,  geoinformatikai  programok…)
• Adatok (raszteres,  vektoros,  felületmodell…)
• Felhasználók (rendszergazda,  operátor,  elemző…)

Értékarány:  Hardver  :  Szoftver  :  Adatok  =  1  :  10  :  100
Változhat:  ingyenes  szoftverek,  ingyenesen  megtekinthető  

vagy  megfelelő  hivatkozással  felhasználható  adatok





1.7.  Geoinformatikai  rendszerek  típusai

Alapvetően  tervező,  nyilvántartó,  vagy  teljes  rendszerek.

• Földügyi  nyilvántartás  (DAT)
• Közigazgatási  nyilvántartó  rendszerek  (APEH,  rendőrség)
• Önkormányzati  nyilvántartás,  rendezési  tervek
• Közmű  nyilvántartás  (víz,  gáz,  villany)
• Katonai  adatbázisok  (DTA),  szimulációk
• Mezőgazdasági  nyilvántartás  (MePAR),  tervek
• Erdőgazdálkodási  nyilvántartás  (DET),  erdőtervek
• Természetvédelmi  nyilvántartás,  hatástanulmányok
• Környezetvédelmi  nyilvántartás,  döntéstámogatás



1.8.  Geoinformatikai  modellezés

A  geoinformatika  lényege,  hogy  modelleket  alkossunk  
földrajzi  környezetünkről.

A  modellezés  tömören  a  valós  világ csökkentett  információ  
készlettel  történő  leírása.

A  valós  világ  leírása  egy  háromlépcsős absztrakciós  
folyamat  eredménye.

A  modell  hatékonysága  a  modell  eredetiségével és  
egyszerűségével  mérhető.



1.9.  Geoinformatikai  modellezés  lépései

1.  A valós  világot  egy  elméleti  modellel  helyettesítjük,  
amelyben  meghatározzuk  a  valós  világ  egyedeit,  
amelyeket  a  végső  modellben  szerepeltetni  kívánunk.

2.  Meghatározzuk  az  elméleti  modell  egyedeinek  leírásához  
szükséges  jellemzőket  és  a  közöttük  lévő  összefüggéseket,  
azaz  létrehozzuk  a  logikai  modellt.

3.  A  befejező  lépésben  előállítjuk  a  fizikai  modellt, mely  a  
logikai  modell  számítógépes  környezetben  történő  
leképezését  és  feltöltését  jelenti



1.10.  Földrajzi  objektumok  leírása

• Helyzeti  adatok  – geometria
– Pont
– Vonallánc
– Sokszög
– Összetett  objektumok

• Leíró  adatok  – attribútumok
– Azonosító  adatok  (sorszám,  helység,  kulcsok)
– Csoportosító  adatok  (osztály  - csoport  - típus)
– Kapcsoló  adatok  (reláció  és  térbeli  kapcsolat=topológia)
– Szakadatok  (szakterület)
– Metaadatok  (adat  az  adatról,  forrás,  pontosság,  rögzítő)



1.11.  Vonatkozási  rendszerek
• Földrajzi  objektumok  helyzeti  adatainak  ábrázolása  

egy  megfelelően  kiválasztott  vonatkozási  rendszerben
• Geocentrikus  koordinátarendszer  (x,  y,  z)
• Geoid

– Nehézségi  erőtér  egy  kiválasztott  szintfelülete
• Ellipszoid

– Alapfelület,  geoid  helyettesítése  egy  forgástesttel
– Megadás  fél  nagytengellyel  (a)  és  fél  kistengellyel  (b)
– Ellipszoidi  koordinátarendszer  (φ, λ,  h)

• Sík,  henger,  kúp
– Ellipszoidhoz  illeszkedő  síkbafejthető  képfelület
– Alapfelületről  képfelületre  vetítünk

• Vetület
– Képfelületen  értelmezett  koordinátarendszer
– Vetületi  koordinátarendszer  (kelet,  észak,  magasság)



1.12.  Adatmodellek  és  dimenziók

Adatmodellek  csoportosíta a  felépítő geometriai  elemek  
szabályos,  illetve  szabálytalan  elhelyezkedése  és  kiterjedése  
alapján:

A  kiterjedés  dimenziója Szabályos  adatmodell
½ raszter  ¾

Szabálytalan  adatmodell
½ vektor  ¾

0D  - nincs  (pixel,  pont)
�

1D  - lineáris  (vonallánc)

2D  - sík  (négyszög,  
sokszög)

3D  - térbeli  (felület,  test)



1.13.  Szabályos  adatmodellek

• Tesszelációs  modellek:  a  síkot  vagy  teret  egymáshoz  
kapcsolódó  szabályos  geometriai  elemekre  bontják

• Rekurzív modellek:  a  síkot  vagy  teret  több  lépésben  
szabályos  részekre  bontják

• Leggyakoribb  szabályos  modell  a  raszter,  amely  a  síkot  
elemi  téglalapokra  (pixel),  míg  a  teret  elemi  téglatestekre  
(voxel)  bontja.



1.14.  Raszteres  adatmodell

• Szabályos téglalapokból  (cella,  pixel)  épül  fel
• Téglalapok  szabályos  3D  elrendezése:  sor,  oszlop,  sáv
• Raszter  cella  (pixel)  tárolja  a  leíró  adatokat
• Georeferencia:  raszter  vonatkozási  rendszerbe  illesztése
• Raszterek  fájlban  és  SQL  adatbázisban  is  tárolhatók
• Raszterek  nagyméretű  állományok  lehetnek
• Raszteres  adatok  tömörítésének  előnyei
• Átnézeti  kép  és  piramis  rétegek  a  gyors  adateléréshez



1.15.  Szabálytalan/vektoros  adatmodellek

• Szabálytalan  geometriai  alakzatok  használata
• Geometria  töréspontjainak  megadása  vektorokkal

– 2D  (x,y)  síkbeli
– 3D  (x,y,z)  térbeli
– 4D  (x,y,z,t)  tér- és  időbeli

• Pontok,  vonalláncok,  sokszögek,  összetett  objektumok
• Leíró  adatok  tárolása:

– A  geometriával  egy  táblában
– Külön  adattáblában  (1-1  összerendelés)

• Topológia:  térbeli  kapcsolat  az  objektumok  között  
(közelség,  érintkezés,  átfedés,  tartalmazás)

• Vektorfájlban  és  SQL  adatbázisban  is  tárolható



1.16.  Adatmodellek  összehasonlítása

Karakterisztika Szabályos    adatmodellek
½ raszter  ¾

Szabálytalan  adatmodellek
½ vektor  ¾

Előállítás Többnyire  egyszerű Munkaigényes

Geometriai  pontosság Kevésbé  pontos Pontos

Tárolás  típusa Mátrix Szekvenciális

Tároláshoz  szükséges  hely Nagy Kicsi

Kereső  algoritmusok Gyors Lassú

Térbeli  kapcsolatok Egyszerű Bonyolult

Térbeli  elemzések Egyszerű Bonyolult

Térbeli  mintavételezés Jó Változó

Információ  visszaadás Részletes  és  egyenletes Lényegi  és  egyenlőtlen

Elévülési  idő Rövid Hosszabb

Aktualizálás Egyszerű Bonyolult



1.17.  Geoadatkezelés
Földrajzi  információk  kezelésének  menete:
• Adatbevitel
• Tárolás
• Lekérdezés
• Szűrés
• Rendezés
• Módosítás
• Törlés
• Összesítés
• Elemzések
• Szimuláció
• Megjelenítés
• Nyomtatás



1.18.  Geoinformatikai  adatok  megjelenítése
• Tematikus  rétegek

– Adatok  lekérdezése,  szűrése,  rendezése
• Tematikus  osztályok

– Adatok  csoportosítása  leíró  adatok  alapján
• Kartográfiai  adatbázis

– objektumok  megjelenítéséhez  szükséges  adatok  közvetlen  
megadása  a  leíró  adatok  között

• Geometria  megjelenítési  lehetőségei:
– szín,  méret,  szimbólum,  vonaltípus,  sraffozás/kitöltés

• A  földrajzi  információk  további  megjelenítési  
lehetőségei:

– Feliratozás  (szín,  méret,  stílus,  elforgatás,  igazítás)
– Kartodiagramok  (kördiagram,  oszlopdiagram…)
– Átlátszósággal  több  réteg  megjelenítése  egymáson



2.  Előadás
Vonatkozási  rendszerek



2.1.  Vonatkozási  rendszerek

Geocentrikus  koordináta  rendszer Geoid  – nehézségi  erőtér  szintfelületei

Ellipszoidi  koordináta  rendszer Vetületi  koordináta  rendszer



2.2.  Alapfelületek,  síkvetületek

• Alapfelületek:  geoid,  szferoid,  ellipszoid

• Síkvetület  (érintő/süllyesztett,  szög/táv/területtartó):



2.3.  Henger- és  kúpvetületek

• Hengervetület  (érintő/süllyesztett,  szög/táv/területtartó):

• Kúpvetület  (érintő/süllyesztett,  szög/táv/területtartó):



Sztereografikus  vetület
(szögtartó,  sík)

2.4.  Vetületek

Területtartó  kúpvetület

Mercator  vetület
(szögtartó,  henger)

Robinson  vetület
(általános  torzulású,  képzetes)



2.5.  Vonatkozási  rendszerek  megadása

• Ellipszoid  definiálása:
– Félnagytengely  (a)
– Félkistengely  (b)  vagy  lapultság  (f  =  (a-b)/a)
– Térbeli  eltérés  WGS84  ellipszoidtól  (d

x
,  d

y
,  d

z
)

– Térbeli  elfordulás  WGS84  ellipszoidhoz  képest  (r
x
,  r
y
,  r
z
)

– Méretbeli  eltérés  WGS84  ellipszoidhoz  képest  (s)

• Vetület  definiálása
– Vetítés  típusa:  sztereografikus,  EOV,  UTM,  Lambert-kúp…  
– Kezdő  szélesség  (φ0)  és  hosszúság  (λ0)
– Opcionális  első  és  második  szélesség  (φ1, φ2)
– Méretarány  tényező  (d)
– Kezdőpont  eltolás  (F

E
,  F

N
)



2.6.  Transzformáció  két  rendszer  között

• Vetület  eltér  (ellipszoid  azonos)
– Transzformálás  forrás  vetületről  ellipszoidra

e1,  n1 =>  φ1,  λ1
– Transzformálás  ellipszoidról  cél  vetületre

φ1,  λ1 =>  e2,  n2
• Ellipszoid  is  eltér

– Transzformálás  forrás  vetületről  forrás  ellipszoidra
e1,  n1 =>  φ1,  λ1

– Transzformálás  forrás  ellipszoidról  cél  ellipszoidra
φ1,  λ1 =>  φ2,  λ2

– Transzformálás  cél  ellipszoidról  cél  vetületre
φ2,  λ2 =>  e2,  n2



2.7.  Transzformáció  két  ellipszoid  között

1.  Ellipszoidi  koordinátákból  térbeli  koordináták:
φ
1
,  λ

1
=>  x

1
,  y

1
,  z
1

2.  Hétparaméteres  transzformáció  1.  ellipszoid  és  WGS84  
ellipszoid  között:
x
1
,  y

1
,  z
1
forgatás,  méretezés,  eltolás  =>  x

2
,  y

2
,  z
2

3.  Hétparaméteres  transzformáció  WGS84  ellipszoid  és  2.  
ellipszoid  között:
x
2
,  y

2
,  z
2
forgatás,  méretezés,  eltolás  =>  x

3
,  y

3
,  z
3

4.  Térbeli  koordinátákból  ellipszoidi  koordináták:
x
3
,  y

3
,  z
3
=>  φ

2
,  λ

2



2.8.  Vonatkozási  rendszerek
geoinformatikai  programokban

• Megjelenítés vonatkozási  rendszerének  kiválasztása
• Vonatkozási  rendszer  koordinátáinak kijelzése
• Mérések a  kiválasztott  vonatkozási  rendszerben

• Forrásrétegek vonatkozási  rendszerének  kiválasztása
• Ellipszoid  és  vetületadatok  megtekintése
• Ideiglenes átszámítás  két  vonatkozási  rendszer  között
• Állandó átszámítás  két  vonatkozási  rendszer  között

• Egyedi ellipszoid  és  vetület  megadási  lehetőség



3.  Előadás
Geoadatbázis  létrehozása



3.1.  Geoadatbázis  létrehozása

Adatbázis  célja,  adatok  és  felhasználók  köre,  adattárolás  
helye  és  módja,  adatkezelés  szabályozása.

Elméleti  modell:  hányféle  objektumtípust  lehet  elkülöníteni,  
hányféle  adattáblára  van  szükség,  milyen  kapcsolat  van  az  
objektumtípusok  között

Logikai  modell:  egyes  adattáblákban  milyen  tulajdonságok,  
adatmezők  írják  le  az  objektumokat,  milyen  kapcsolat  van  
az  egyes  táblák  tulajdonságai  között

Fizikai  modell:  modell  feltöltése  adatokkal



3.2.  Építkezés  rétegekből

Egy  adattábla  =  egy  réteg.  Hatékony  megjelenítés  és  tárolás.



3.3.  Rétegek  felülnézetben



3.4.  Egy  adattáblából  több  réteg

PontokPontok

VonalakVonalak

TerületekTerületek



3.5.  Geoadattábla  létrehozása

• Adattárolási egység  kiválasztása  (könyvtár,  adatbázis)
• Vonatkozási rendszer,  mértékegység  kiválasztása
• Metaadatok rögzítése  (adatrögzítő,  forrás,  pontosság…)
• Geometriai  adatmodell kiválasztása  (raszter,  vektor)
• Geometriai  forma kiválasztása

– Pont
– Vonallánc
– Sokszög

• Vektoros  adatoknál  koordináta  dimenzió kiválasztása:
– 2D  (x,y),  
– 3D  (x,y,z),  
– 4D  (x,y,z,  idő  vagy  mérések)



3.6.  Geoadattábla  létrehozása

• Tulajdonságok (adatmezők)  felsorolása:  minimálisan  
szükséges  tulajdonságok  száma  az  objektum  leírásához

• Minden  egyes  adatmező  esetén  meg  kell  adni:  
– Név
– Típus
– Szélesség
– Tizedesek  száma

• Leggyakoribb  tulajdonságtípusok  (mezőtípusok):
– Szám  (egész,  valós,  tizedesek  száma)
– Szöveg  (fix  vagy  változó  hosszúság,  Unicode)
– Dátum  (rövid,  hosszú  dátum,  időpont)
– Logikai



3.7.  Geoadattábla  létrehozása

• További  tulajdonságtípusok:
– Számlálók  (nem  módosíthatók)
– GUID  (globális  egyedi  azonosító)
– Jegyzet  (hosszú  szöveges  megjegyzés)
– Média  (kép,  hang,  videó)

• Adatmezőnként  szabályok  megadása:
– Előző  érték  növelése
– Előző  érték  másolása
– Nem  lehet  nulla  (ki  kell  tölteni)
– Egyedi  érték  (azonosító  adat)
– Felsorolási  típus  (előre  definiált  értékeket  vehet  fel)
– Számított  mező  (terület,  kerület,  pozíció)



3.8.  Adatmezők  megadása,  módosítása



3.9.  Geoadattábla  feltöltése

• Geometriai  adatok  létrehozásának  forrásai:
– Digitalizálás  (szkennelt  térkép,  légifelvétel,  űrfelvétel)
– Terepi  mérés  (GPS  adatgyűjtés)
– Szerkesztés  (metszések,  mutlipoligonok)
– Szerkesztés  más  réteg  alapján  (pontok  összekötése)
– Fotogrammetriai  kiértékelés
– Importálás  más  adatforrásból
– Meglévő  leíró  adattábla  kiegészítése  geometriával

• Geometria  létrehozása  történhet:
– Manuálisan  (kézi  digitalizálás  töréspontonként)
– Félautomatikusan  (felhasználói  döntést  kér)
– Automatikusan  (teljesen  automatizált  digitalizálás,  importálás,  

fotogrammetriai  kiértékelés)



3.10.  Szkennelt  erdészeti  térkép  digitalizálása



3.11.  Poligonok  szerkesztése



3.12.  Szintvonalak  automatikus  vektorizálása



3.13.  Geoadattábla  feltöltése

• Leíró  adatok  feltöltése:
– Közvetlenül  a  geometria  létrehozása  után  (űrlapok)
– Valamennyi  geometriai  adat  létrehozása  után,  ilyenkor  egymás  

mellett  kell  megjeleníteni  a  térképet  és  tulajdonságokat
– Bizonyos  adatmezők  számíthatók  csoportosan  vagy  megadott  

szabályok  szerint

• Ellenőrzések:
– Minden  szükséges  tulajdonság  ki  van-e  töltve?
– Nincs-e  ellentmondás  a  rögzített  leíró  adatok  között?
– Nincs-e  rekord  ismétlődés?
– Nincs-e  geometriai  átfedés,  hézag?
– Nem  maradt-e  ki  objektum,  minden  digitalizálásra  került?



3.14.  Leíró  adatok  megadása  utólag



3.15.  Leíró  adatok  közvetlenül  szerkesztés  után



4.  Előadás
Vektoros  elemzések,  

algoritmusok



4.1.  Szűrés,  kiválasztás,  osztályozás

• Szűrés:  elemek  betöltése,  ha  kifejezés  igaz
• Kiválaszt:  elemek  kiemelése,  ha  kifejezés  igaz
• Osztályozás:  egyedi  értékek,  tartományok

• Alapkifejezések:  [adatmező]  reláció  [érték]
Fafaj=„B” Fafaj=„B”  OR  Magasság>20

• Összetett  kifejezések:  
matematikai-,  dátum-,  szöveges  függvények,  
logikai  operátorok

• Geometriai  kifejezések:  
tartalmazás,  metszés,  átfedés,  érintkezés,  közelség



4.2.  Szűrés,  osztályozás  DigiTerra  Map  alatt



4.3.  Műveletek  leíró  adattáblákon

• Szűrés,  kiválasztás,  rendezés
• Osztályozás:  egyedi  értékek,  tartományok
• Összevonás:  numerikus  értékek  aggregációja
• Mező  számítás
• Mező  statisztika

• Adatstruktúra:  új  mező,  módosítás,  törlés
• Relációs  kapcsolat  két  adattábla  között

Erdőrészlet.AZOK=Fafajsor.AZOK
• Objektum  orientált  kapcsolat

Egy  objektumhoz  kapcsolódó  összes  rekord



4.4.  Relációs  kapcsolat  kialakítása



4.5.  Objektum-orientált  adatbázis



4.6.  SQL  – Structured  Query  Language
• IBM  dolgozta  ki,  Relációs  adatbázis  kezelők  használják  (Oracle,  

MS-SQL,  Sybase,  RDB2)
• Lekérdezés:  

SELECT  mező1,…  FROM  tábla  WHERE  feltétel
• Hozzáadás:

INSERT  INTO  cél  (mező1,…)  VALUES(érték1,…)
• Módosítás:

UPDATE  tábla  SET  mező=érték,…  WHERE  feltétel
• Törlés:

DELETE  FROM  tábla  WHERE  feltétel
• Adatdefiníció:

CREATE  TABLE  tábla  (mező1  típus  [(méret)],  mező2…)
• Geometria  tárolása  relációs  adatbázisban  (varchar,  blob)
• Geometriai  kiegészítések  (Oracle  Spatial):  térbeli  lekérdezések



4.7.  Geometriai  alapfeladatok

• Pont  a  poligonban:
Függőleges  vonal  hányszor
metszi  a  poligon  oldalait?
Ha  páratlan,  akkor  belül  van.

• Vonalszakaszok  metszése:
Paraméteres  felírás:

Megoldás  t,u  paraméterre.
Szakaszon  belül:  t,u=0…1

( )
( ) uQQQQ

tPPPP

⋅−+=

⋅−+=

010

010
P
0

P
1

Q
0

Q
1



4.8.  Kiválasztás  geometriával

• Kiválasztás  geometriai  alakzattal:  
pont,  vonallánc,  terület,  kör,  téglalap  

• Két  geometria  közötti  topológia  (térbeli  viszony):  
– Tartalmazás
– Metszés,  átfedés
– Érintkezés
– Közelség

• Kiválasztás  másik  vektoros  réteggel
• Kiválasztás  másik  vektoros  réteg  kiválasztott  elemeivel



4.9.  Műveletek  egy  vektoros  adatforráson



4.10.  Részlethatárok  feloldása



4.11.  Generalizálás

Töréspontok  törlése,  ha  a  töréspont  távolsága  vagy  szöge  
az  előző  és  következő  pont  által  meghatározott  tengelytől  
egy  megadott  toleranciánál  kisebb.



4.12.  Védőzónák

Geometriától  adott  távolságra  lévő  pontok  halmaza.



4.13.  Műveletek  két  vektoros  adatforrás  között



4.14.  Egyesítés,  kivonás,  metszet
Vonalmetszés,  körbejárás,
csatolás,  műveletek



4.15.  Térbeli  csatolás
• Mintapontok,  mely  erdőrészletekbe  esnek?
• Útszakaszok,  mely  városhoz  vannak  legközelebb?
• Földrészletek,  mely  településbe  esnek?

• Térbeli  csatolás:  két  vektoros  adatforrás  elemeinek  
összekapcsolása  térbeli  helyzetük  alapján

• Két  geometria  közötti  topológia  (térbeli  viszony):  
– Tartalmazás
– Metszés,  átfedés
– Érintkezés
– Közelség



4.16.  Területek  csatolása  pontokhoz

P1

P2

P3

P4A

B C

PONTID TIPUS ERTEK

P1 P 15

P2 Q 18

P3 Q 20

P4 R 25

RESZLET FAFAJ TERULET

A KTT 12.8

B CS 10.5

C B 11.3

PONTID TIPUS ERTEK RESZLET FAFAJ TERULET

P1 P 15

P2 Q 18 A KTT 12.8

P3 Q 20 A KTT 12.8

P4 R 25 B CS 11.3



4.17.  Hálózat  elemzés
• Gráf:  csomópontok  és  élek  (vonalláncok)
• Hálózat  bejárása  egy  csomópontból
• Bejárás  során  csomópontok  sorba  állítása
• Optimális  út  kiválasztása  a  bejárás  után



4.18.  Komplex  műveletek,  konverziók
• Koordináta  transzformációk:  mozgatás,  forgatás,  

méretezés,  vetületi,  affin,  polinomiális,  gumilepedő
• Középpont  számítás,  befoglaló  téglalap
• Konvex  burkoló,  szkeleton
• Poligonból,  vonalláncból  elemi  vonalak
• Elemi  vonalakból  vonallánc  építése
• Vonalakból  területek  építése
• Régiókból  területek,  területekből  régiók
• Többszörözés:  rács,  poláris
• Merőlegesítés,  görbítés
• Vektorból  raszter  átalakítás
• Vektorból  felületmodell  átalakítás
• Vonallánc  felosztása,  Területosztás



5.  Előadás
Magyarországi  geoadatbázisok



5.1.  Magyarországi  geoadatbázisok
• OTAB200  – Térinformatikai  alapadatbázis
• OTAB100  – Térinformatikai  alapadatbázis
• HMTH:  DTA50/200  – Digitális  Topográfiai  Alaptérkép
• HMTH:  DDM10/50  – Digitális  Domborzatmodell
• HMTH:  RTA50  - Raszteres  topográfiai  térképek
• FÖMI:  Corine,  Landsat  TM  szelvények
• FÖMI:  DAT,  TAKAROS,  KÜVET,  BEVET
• FÖMI:  MADOP  és  DDM5
• FÖMI:  TOPO10  – 1:10000  Topgráfiai  térkép
• TAKI,  Nemzeti  Parkok,  Közművek,  Közút,  Vízügy…
• GeoX,  Top-Map,  HiSzi
• MePAR,  DET
Adatbázisok  bemutatása…



6.  Előadás
MePAR  és  DET



6.1.  MePAR  – Mezőgazdasági  Parcella
Azonosító  Rendszer

• Terület  alapú  támogatások kifizetése,  300’000  gazda
• MVH működteti,  EU  ellenőriz
• FÖMI:  Ortofotó  alapján  blokkrendszer  létrehozása
• A  blokkrendszer a  természetes  állapotot  tükrözi
• Blokkon  belül  gazdák  regisztrálása  és  művelt  terület  

helyének,  nagyságának  bejegyzése
• MVH  helyszíni  ellenőrzés (GPS  +  terepi  GIS)
• Országos  adatbázis:  ortofotó,  település  határok,  

földrészletek,  blokk,  gazdarajzok,  további  fedvények
• Térinformatikai  rendszer  fejlesztése:  adatállományok  

megjelenítése,  regisztrálás,  gazdarajz  készítése,  egyedi  
blokktérképek  nyomtatása

• 2007.  WEB  alapú  fejlesztések



6.2.  MePAR  – Térinformatikai  Rendszer



6.3.  MePAR  – Regisztráció  és  nyomtatás



6.4.  MePAR  - Egyedi  blokktérkép



6.5.  MePAR  – Helyszíni  Ellenőrzés

Terepi  kézi  számítógép  
GPS  vevővel Blokkhoz  tartozó  mérési  

csomagok
Területek  mérése  az  ortofotó  

és  parcellák  fölött



6.6.  Nemzeti  Erdő  Stratégia  alapelvei

• Erdő  szerepe  a  szénháztartásban
• Biológiai  sokféleség  megőrzése,  tájképvédelem
• Klíma-,  talaj-,  levegő- és  vízvédelem
• Az  erdő,  mint  a  pihenés  színhelye
• Tartamos  erdőgazdálkodás

Hajdan  az  erdőt  közvagyonnak  tekintették,  
szabadon  használhatták,  irthatták  is.  Mindez  
nemegyszer  az  erdő  pusztulását  okozta.

Nyilvánvalóvá  vált,  hogy  az  erdők  
használatát  szabályozni  kell.



6.7.  Erdészeti  térképezés  története  I.
• 1769.  Mária  Terézia  elrendeli  az  erdők  felmérését,  térképezését
• 1808  Erdészeti  Tanintézet,  erdészeti  tantárgyak
• 1879.  évi  Erdőtörvény  rendelkezik  az  erdők  üzemterv  szerinti  

kezeléséről



6.8.  Erdészeti  térképezés  története  II.
• Jelenleg  az  ország  19%-a  erdő
• 1971  óta  digitális  erdőállomány  adattár
• A  világ  egyik  legrészletesebb  erdészeti  adatbázisa:  0.1  hektár  

pontossággal,  közel  500  jellemző  rögzítése  egy  erdőrészletről
• 1991.  GIS  kísérletek:  ArcView,  Microstation  - ÁESZ
• 1996.  digitális  erdőtérképek,  DigiTerra
• 1999.  DET  szabvány,  NYME,  ÁESZ
• 2003.  Teljes  lefedettség
• 2004.  Digitális  térképszerkesztés
• 2005.  Színes  ortofotó  használata
• 2006.  ESZIR  (Oracle)



6.9.  DET  – Digitális  Erdészeti  Térkép
• Három  réteg:  pont,  vonal,  terület
• Rétegek  logikai  modellje:  adatmezők,  leírások,  típusok
• Kódszótárak  a  pont,  vonal,  területtípusokra
• Vonal  esetében  többféle  határjelleg:  természetes  határ,  

adminisztratív  határ,  erdőhatár
• Terület  esetében  erdészeti,  földhivatali  besorolás
• DET  1999-ben  készült  el:  NYME,  ÁESZ
• Erdészeti  Rt-k  megrendelték  a  térképeket,  DigiTerra  Kft.  

digitalizált,  Állami  Erdészeti  Szolgálat  átvette
• Vetületváltás:  sztereografikusról  EOV-ra
• 2001-ben  60%  elkészült
• 2002-ben  pályázat,  teljes  digitalizálás  (Flexiton  Kft.)
• 2003.  Térképek  rendbetétele,  országos  lefedettség



Név Leírás Típus
SORSZÁM a  pont  sorszáma numerikus,  kulcs
PTÍPUS a  pont  típusa szöveges
FELIRAT a  ponthoz  tartozó  opcionális  

felirat
szöveges,  opcionális

FELX a  felirat  beillesztési  pontjának  
x  koordinátája

numerikus

FELY a  felirat  beillesztési  pontjának  
y  koordinátája

numerikus

FELSZÖG a  felirat  szöge  K-É  irányban numerikus
DÁTUM a  pont  utolsó  módosításának  

dátuma
dátum

FORRÁS az  adatforrás  típusa felsorolási

6.10.  DET  – Pont  réteg  logikai  modellje



Név Leírás Típus
SORSZÁM a  vonal  sorszáma numerikus,  kulcs
VTÍPUS a  vonal  típusa felsorolási
ADMINHAT adminisztratív  határ  típusa felsorolási,  opc.
ERDHAT erdészeti  határ  jellege felsorolási,  opc.
KAPCS kapcsolójel  típusa felsorolási,  opc.
BAL vonal  bal  oldalához  

kapcsolódó  terület  sorszáma
numerikus,  kapcsoló  
kulcs

JOBB vonal  jobb  oldalához  
kapcsolódó  terület  sorszáma

numerikus,  kapcsoló  
kulcs

DÁTUM utolsó  módosítás  dátuma dátum
FORRÁS az  adatforrás  típusa felsorolási

6.11.  DET  – Vonal  réteg  logikai  modellje



Név Leírás Típus
SORSZÁM a  terület  sorszáma numerikus,  kulcs
HELY erdőrészlet  helységkódja felsorolási
TAG erdőrészlet  tag  kódja felsorolási
RÉSZLET erdőrészlet  részletkódja felsorolási
ALRÉSZLET erdőrészlet  alrészlet  kódja felsorolási
HRSZ terület  helyrajzi  száma szöveges
MŰVÁG terület  művelési  ága szöveges
TERÜLET utolsó  módosítás  dátuma dátum
DÁTUM az  adatforrás  típusa felsorolási

6.12.  DET  – Terület  réteg  logikai  modellje



6.13.  DET  v2  – Tervezet
• Csak  erdőpoligonok  szerkesztése,  szolgáltatása
• Igazodás  ipari  szabványokhoz:  XML,  GML,  KML
XML  példa:
<erdo>

<korzet>Körzetnév</korzet>
…
<erdoreszlet>

<hely>Dudar</hely>
<tag>12</tag>
<reszlet>A1</reszlet>
…
<poligon>

<koord>567909.06,221623.92</koord>
<koord>567908.19,221622.02</koord>
…

</poligon>
</erdoreszlet>

</erdo>



7.  Előadás
Geoadatbázisok  a  világon



7.1.  Geoadatbázisok  a  világon

• Geoid  unduláció
• BlueMarble
• Landsat  TM
• SRTM
• Google  Maps,  Earth
• Microsoft  Bing
• INSPIRE
• ESRI  Maps
• OpenGIS  /  OpenStreetMap
Adatbázisok  bemutatása…



8.  Előadás
DigiTerra  Map



8.1.  DigiTerra  Map

• 1998.  Erdészeti  térinformatika  feladatok
• Általános  célú  szoftver
• Topológikus  térképezés
• Valós  idejű  raszteres  algoritmusok
• TIN  alapú  felületmodellezés,  3D  megjelenítés
• Objektum  relációs  leíróadat  kezelés
• Jelentés  készítő
• Nyomtatási  kép  tervező
DigiTerra  Map  v3  bemutatása…



9.  Terepi  geoinformatika



9.1.  Terepi  geoinformatika

• Hardver  eszközök
• GPS  vevők  ismertetése
• Terepi  szoftverek  funkciói
• Térképmegjelenítés
• Térképszerkesztése
• Leíró  adatok  gyűjtése
• Adatok  szinkronizálása
DigiTerra  Explorer  bemutatása…



10.  Raszteres  geoinformatika



10.1.  Raszter  felépítése

• Tartalom:  fénykép,  műholdkép,  térkép,  felületmodell
• 3  dimenziós  adatszerkezet  (sávok,  sorok,  oszlopok)
• Méretek:  sávszám,  sorméret,  oszlopméret,  pixelméret
• Pixelméret:  1,  4,  8,  16,  32,  64  bit/pixel

Pixel
Raszter  (több  rasztersáv)

Rasztersávok  (sor  x  oszlop)



10.2.  Tárolás  és  tömörítés

• Változatok:  sáv,  sor,  oszlop  megadás  sorrendje
– BIP:  sáv  adatai  pixelenként
– BIL:  sáv  adatai  soronként  
– BSQ:  sáv  adatai  sor  x  oszloponként

• Képformátumok:  
– BIL,  BMP,  GIF,  IMG,  JPEG,  LAN,  PCX,  PNG,  RAS,  TIFF

• Raszter  tömörítés:
– Nem  tömörített  raszter  helyigénye  nagy
– RLE:  ismétlődő  pixel  helyett  ismétlőkód
– LZW:  ismétlődő  pixelminták  helyett  kódok
– Huffman:  pixel  helyett  gyakoriság  alapján  rövidebb  kódok
– DCT:  diszkrét  cosinus  transzformáció  (lényegi- és  eltérés  rész)
– Wavelet:  transzformáció  (lényegi- és  eltérés  rész)



10.3.  Áttekintő  kép,  piramis  rétegek

Nagyméretű  raszterek  darabolása  több  állományra:
1. Kis  felbontású  áttekintő  kép
2. Piramis  rétegek  (felbontás  szerint  elkülönülő  rétegek)
3. Blokkok  raszteren  belül  (gyors  elérés  miatt)



10.4.  Raszter  georeferencia

• Dátum  megadása  (ellipszoid,  3D  transzformáció)
• Vetület  megadása  (típus,  vetületi  paraméterek)
• Regisztrációs  cella  koordinátái  és  cella  méretei:

• Affin  transzformáció:  eltolás,  forgatás,  méretezés
• Affin  transzformáció  tárolása  World  fájlban  (*.tfw)



10.5.  Tematikus  kódok

• Felszínborításhoz  tematikus  kód  rendelése
• Üres  cella  bevezetése  (null  value)



10.6.  Raszteres  elemző  funkciók

Elemző  funkciók  csoportosítása  hatókör  szerint:
• Lokális  funkciók:  pixelen  belül
• Fokális  funkciók:  pixel  és  közvetlen  környezete

– Lineáris:  lineáris  funkciók
– Adaptív:  nemlineáris  funkciók
– Inkrementális:  felületmodellen  működő  funkciók

• Zonális  funkciók:  azonos  értékű  pixelek
• Globális  funkciók:  teljes  raszter



10.7.  Lokális  funkciók

• Pixelen  végrehajtott  műveletek
• Pixel:  egy  sor  és  egy  oszlop  metszéspontja,  több  sáv
• Műveletek  pixelen  belül:

– Sávok  összege,  különbsége
– Két  sáv  hányadosa
– Matematikai  függvények

• Statisztikák  pixelen  belül:
– Sávok  minimuma
– Sávok  maximum
– Sávok  átlaga

Két  sáv  hányadosa



10.8.  Fokális  funkciók

• Pixel  és  közvetlen  környezetén  végrehajtott  művelet
• Környezet  definiálása  maszk  (szűrő)  segítségével
• Maszk  alakja:  négyzet,  téglalap,  kör
• Maszk  mérete:  1x3,  3x3,  5x5,  9x9…
• Három  altípus:

– Lineáris  funkciók
– Adaptív  (nem  lineáris)  funkciók
– Inkrementális  funkciók

Élesítés  lineáris  szűrővel



10.9.  Lineáris  fukciók

• Pixel  környezetén  működő  konvolúciós  szűrők
• Számítás:  pixel- és  szűrő  értékeinek  szorzatösszege  /  osztó
• Típusok:  élfelismerő,  simítás,  élesítés,  deriválás



10.10.  Adaptív  funkciók

• Pixel  környezetén  működő  nemlineáris  szűrők
• Matematikai  algoritmusok:

– Átlag,  szórás  számítás
– Minimum,  maximum
– Gyakori  érték,  medián
– Élmegőrző  simítás
– Lokális  kontraszt
– Zajcsökkentés

Élmegőrző  simítás



10.11.  Inkrementális  fukciók

• Pixel  környezetén  működő  nemlineáris  szűrők,  ha  a  
forrás  rasztersáv  egy  felületmodell

• Parciális  deriváltak  (d
x
,d
y
) számítása:

• Lejtés:  
• Kitettség:  k(-d

x
,-d

y
) vektor  polárszöge

• Megvilágítás:  n(-d
x
,-d

y
,1) vektor  és  f(x,y,z) fényvektor  

skaláris  szorzata  (=1  teljes  megvilágítás,  <0  árnyék)
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10.12.  Példák  inkrementális  funkciókra

Magassági  modell Lejtviszonyok

Kitettség Megvilágítás



10.13.  Zonális  funkciók

• Egy  rasztersáv  azonos  értékű  pixelei  zónákat  alkotnak
• Művelet  a  raszter  további  sávjain  a  zóna  alapján
• Műveletek:

– Zóna  mérete,  területe
– Zóna  szerinti  átlag,  szórás
– Zóna  minimuma,  maximuma
– Zóna  gyakori  értéke,  mediánja
– Zónán  belüli  értékek  átkódolás

• Lokális  műveletek  a  zóna  pixelein
• Fokális  függvények  a  zóna  pixelein



10.14.  Globális  funkciók

• Művelet  a  raszter  egészén
– Raszter  átlaga,  szórása,  korreláció
– Raszter  minimuma,  maximuma
– Raszter  gyakori  értéke,  mediánja
– Raszteren  belüli  értékek  átkódolása
– Raszter  pixeleinek  osztályozása

• Zóna  generálás  pixelek  körül  (védőzóna)
• Költség  felület  (távolsággal  arányosan  csökkenő  értékek)
• Láthatósági  modell
• Hidrológiai  elemzések

– Vízlefolyás,  vízösszefolyás,  vízgyűjtő

• Terjedési  modellek
– Talajvíz,  vízszennyezés,  légszennyezés,  tűz



10.15.  Láthatósági  modell  és  hosszmetszet



10.16.  Domborzat  és  lefolyási  modell



10.17.  Vízgyűjtő  területek  és  lefolyási  modell



10.18.  Kolontár  – vörösiszap  kiömlés  modellezése

OZIRIS  rendszer  HM  Térképészeti  Kht.  DTA-50  és  DDM-50  adatbázisa  alapján



11.  Raszteres  felületmodellezés



11.1.  Raszteres  felületmodellezés  lényege
• Kiindulás  szabálytalan  ponthalmazból
• Pontok  koordinátái:  x,y,z
• z  koordináta  lehet:  magasság,  hőmérséklet,  szennyezés  …

• Térbeli  interpoláció  a  közeli  pontok  alapján
• Közeli  pontok  gyors  kiválasztása
• Közeli  pontok  alapján  lokális  felület  illesztése
• Lokális  felület  alapján  magasság  számítása

• Eredmény:  1  sávos  raszteres  adatszerkezet
• Georeferencia:  raszter  befoglalója  és  terepi  felbontása
• Raszter  pixelei:  pontok  súlyozott  magasságai



11.2.  Raszteres  felületmodellezés

Számított  rasztercella Közeli  pontok Távoli  pontok



11.3.  Keresés,  térbeli  indexelés

• Legközelebbi  n pont  kiválasztása  (negyedek)
• Kiválasztás  adott  sugarú  körben
• Kiválasztás  lineáris  kereséssel
• 1D  keresés:  x szerint  rendezett  tömbben
• 2D  keresés:  pontok  tárolása  rács  adatszerkezetben
• Négyesfa  indexelés:  tér  negyedelése
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11.4.  Határok  definiálása

• 2D  határvonalak:  kereső  függvények  korlátozása
• 3D  határvonalak:  felhasználja  az  interpoláció

2D
  h
at
ár
ok

3D
  h
at
ár
ok

Gát  modellezése

felülnézet

előlnézet



11.5.  Interpolációs  módszerek  áttekintése
• Legközelebbi  szomszéd  (NN)
• Legközelebbi  n pont  átlaga
• Síkháromszögek  (TIN)
• Legközelebbi  n pont  súlyozott  átlaga:

– Távolságnégyzet  reciproka:  w=1/d2
– Exponenciális  függvények:  w=exp(-dk)

• Minimális  görbület  (javítás)
• Lokális  polinomok  (1…5-fokú  polinomok)
• Radiális  bázisú  függvények  (spline)
• Krigelés  (geostatisztika)
• Természetes  szomszédok  (Thiessen)
• Javítás  vízrajzi  vonalak  alapján  (HydroDEM)
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11.6.  Három  módszer  összehasonlítása

• Egzakt  interpoláció
• Közelítő  interpoláció  vagy  approximáció



11.7.  Reciprok  távolsággal  súlyozás

• Egyszerű  súlyozás
• Átlagtól  eltérő  pontok  deformálják  a  felületet



11.8.  Krigelés

• Variogram:  magassági  eltérések  a  távolság  függvényében
• Variogramok  segítségével  egyenletrendszer  felállítása  

minden  egyes  pontban  a  súlyok  meghatározásához



11.9.  Variogram



11.10.  Minimális  görbület

• Közelítő  interpolációval  indul,  majd  több  lépésben  javít
• Görbület:  aktuális  pixel– szomszédos  pixelek  magassága



11.11.  Spline  interpoláció

• Közeli  pontokra,  mindkét  változóra  nézve  harmad,  
vagy  hiányos  ötödfokú  polinomok  felállítása



11.12.  Szintvonalas  megjelenítés
• Cellánként  az  éleken  belépő  és  kilépő  vonalak  valamint  

az  élek  metszéspontjainak  az  összekötése



11.13.  Drótháló

• Axonometrikus  vagy  perspektivikus  megjelenítés



11.14.  Műveletek

• Simítás  (pixel  és  szomszédos  pixelek  súlyozott  átlaga)
• Parciális  deriváltak:  

– x,y  irányú  változás  (első- és  második  derivált)
– Görbület
– Lejtés
– Kitettség

• Eltérés  a  kiinduló  pontoktól  (residual)
• Raszteres  felület  módosítása

– Feltöltés,  bevágás

• Térforgat  számítás  (numerikus  integrál)
• Metszetkészítés

– Hosszmetszet,  keresztmetszet



12.  Vektoros  felületmodellezés



12.1.  Vektoros  felületmodellezés

Vektoros  felületmodellezés  lényege:
• Szabálytalan  ponthalmazra  vektorokkal  definiált  

felület  illesztése.
• Célfelület  összeállítása  elemi  felületekből:  

háromszögek,  négyszögek,  magasabb  rendű  felületek
• Leggyakrabban  szabálytalan  háromszögháló  

(Triangulated  Irregular  Network=TIN)  használata
• Sima  felületek:  háromszögön  belüli  magasabb  

polinomok  használata
• Háromszöghálózat  megjelenítése  (3D  gyorsítás)
• Műveletek  szabálytalan  háromszöghálóval



12.2.  Delaunay  háromszög  lefedés

• Háromszög  köré  írt  körön  belül  nincs  más  pont
• Ha  van  pont,  akkor  billentés:  belső  él  cserélődik



12.3.  Thiessen  poligonok  (Voronoi  diagram)

• Delaunay  háromszögek  oldalfelezői  által  alkotott  
poligon  =  sík  pontjainak  hozzárendelése  a  legközelebbi  
háromszög  csúcspontokhoz



12.4.  Háromszög  topológia

TIN  műveleteknél  fontos  a  háromszög  topológia:
• Háromszög  három  csúcspontja  (P

1
,  P

2
,  P

3
)

• Háromszög  három  szomszédja  (t
1
,  t

2
,  t

3
)



12.5.  Szabálytalan  háromszögháló  generálása

Szabálytalan  háromszögháló  (TIN)  generálása:

• Nyers  erő:  3  csúcspont  Delaunay  vizsgálata  minden  
variációban  (n(n-1)(n-2))

• Sweepline:  lineáris  vagy  radiális  söprés,  kialakított  
háromszögek  billentése  (egyszerű)

• Insert  eljárás:  beszúrás  meglévő  háromszögbe,  3  új  
háromszög  keletkezik,  billentés  (szerkesztés)

• Divide  &  Conquer  eljárás:  ponthalmaz  rekurzív  
felosztása  3  vagy  4  pontig,  1  vagy  2  háromszög  
létrehozása,  majd  visszafelé  háromszögek  összefűzése,  
minden  összefűzés  után  billentés  (gyors)



12.6.  Kényszerített  háromszöglefedés

• Meg  akarjuk  őrizni  a  felület  törés- és  idomvonalait
• Két  kiválasztott  pont  között  él  létrehozása  billentéssel



12.7.  Háromszögön  belüli  interpoláció

• Lineáris  interpoláció:  síkháromszögek
• Bézier  háromszög:  10  kontrolpont  súlyozása  

baricentrikus  koordinátákkal
• Akima  interpoláció:  5.  fokú  polinom  felállítása
• Részekre  osztás  (subdivision):  rekurzív  felosztás



12.8.  TIN  megjelenítése

• Csúcspontok  színezése:  magasság,  lejtő,  kitettség,  
megvilágítás  szerint

• 1D  textúrák  használata:  magassági  skála,  lejtés
• 2D  textúrák  használata:  ortofotó,  űrfelvétel,  térkép
• 3D  grafikus  gyorsítás  is  háromszögeket  használ:

– Valós  idejű  forgatás
– Árnyalás  és  árnyékok
– Átlátszóság
– Valós  idejű  áthatások
– Valós  idejű  metszetek



12.9.  Kitettség  - 3D  perspektív  kép



12.10.  Szintvonalazás

• Háromszögek  rekurzív  bontása
• Szintvonalazás  megoldása  síkháromszögeken
• Szintvonaldarabok  összefűzése,  feliratozása



12.11.  Műveletek  TIN-en

• Simítás:  kiugró  csúcspontok  átlagolása  a  szomszédos  
csúcspontokkal

• Generalizálás:  csúcspontok  törlése,  ahol  a  görbület  
kicsi  (  |  szomszédos  pontok  átlagmagassága  – aktuális  
csúcspont  magassága  |  <  ε)

• Különbség  felület:  két  ponthalmaz  azonos  legyen,  
kereszt  interpoláció,  összetartozó  pontok  
magasságainak  kivonása

• Térfogat:  síkháromszög  fölötti  térrész,  Bézier  
háromszögnél:  V=  t
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• Metszet:  hosszmetszet  és  keresztmetszet
• Konverziók:  TIN  >>  pontok,  raszteres  felületmodell


