A földrajz digitális világa.
felkészülési anyag a XI. Jakucs László Nemzetközi
Középiskolai Földrajzversenyhez

Kedves Középiskolás Diákok!
A földrajztudományban forradalmian új lehetőséget nyitott meg a geoinformatika (műholdas
távérzékelés, digitális térképek) térhódítása. Nem véletlen tehát, hogy a 2021/2022-es tanévi XI.
Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny kiemelt témája: A földrajz digitális világa.
Ahhoz, hogy a versenyfeladatokat eredményesen meg tudjátok oldani összeállítottunk Nektek egy
rövid segédanyagot, melyben ezek alapfogalmaival és alapvető eljárásaival megismerkedhettek. A
verseny ilyen jellegű feladatait az itt bemutatott online térképező és adatböngésző honlapok
alkalmazásával tudjátok majd megoldani. A Landsat Explorer és EO Browser weboldalakon
műholdfelvételeket böngészhettek és jeleníthettek meg különböző területekre és időpontokra. A
Google Earth asztali és webes verziói - melyek elsősorban vizualizációs eszköztárral szolgálnak - talán
sokatok számára ismerősek. Az ArcGIS Online olyan felhő-alapú Földrajzi Információs rendszer (GIS),
amelyben akár összetettebb elemzések is futtathatók. Mindkét platformhoz bemutató videók, stepby-step tutoriálok és részletes dokumentációk érhetők el a weben. Érdemes keresgélni, fejlesztve ezzel
az angol tudásotokat is :)
A XI. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny első és második fordulójának ilyen jellegű
feladataira tehát úgy tudtok leghatékonyabban felkészülni, ha átolvassátok a geoinformatika és
távérzékelés alapjait bemutató alábbi összefoglaló anyagot, valamint minél több időt töltötök a
műholdképek böngészésével (Landsat Explorer és EO Browser), a Google Earth (asztali és webes) és az
ArcGIS Online kínálta lehetőségek tanulmányozásával. Izgalmas “utazás” lesz a modern technológiák
és a földrajz új világába…
Néhány gyakorló példát is összegyűjtöttünk számotokra, melyek támpontként szolgálhatnak és
önállóan - vagy tanáraitok segítségével - akár további hasonló kérdések, problémák
megfogalmazásához és megoldásához is vezethetnek.

Hangsúlyozzuk, hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő mintafeladatok lépéseit nem kell
megtanulnotok, azok csak a gyakorlást szolgálják! A versenyfeladatok megoldásához ezt a sillabuszt
lehet majd használni!
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Geoinformatika (GIS) alapjai
A földrajzi információs rendszerek (FIR / Geographic Information System - GIS) térbeli adatok
gyűjtését (data capture), kezelését (data management), elemzését (data analysis) és megjelenítését
(data visualization) teszik lehetővé digitális formában, számítógépes környezetben.
A környezetünkben megfigyelhető objektumok (épületek, utcák, hegyek, folyók, növényzet, stb.) és
földrajzi jelenségek (árvíz, szennyeződés, hőmérséklet, forgalom, városnövekedés, stb.)
koordinátákkal (pl. földrajzi szélesség és hosszúság) mind-mind a földrajzi tér bizonyos pontjához
köthetők. Ezeket a térbeli adatokat digitális térképekből álló Földrajzi Információs Rendszerek (angol
rövidítése GIS) segítségével képesek vagyunk leírni, kapcsolataikat elemezni és modellezni.

Adatrétegek egy geoinformatikai rendszerben
Ezeket a térbeli adatokat digitális formában kétféleképpen tárolhatjuk. A raszteres formátumok (pl.
JPEG, GeoTIFF) egy szabályos - általában négyzetrács - hálóban tárolnak adatokat egy adott területről,
ahol a cellák (pixelek) mérete (térbeli felbontás) határozza meg azt a legkisebb területet, amelyről
információkkal rendelkezünk. Tipikusan raszteres adatok a műholdfelvételek, illetve a földfelszín
magassági viszonyait leíró ún. digitális domborzatmodellek.
A vektoros adattárolás során a vizsgált objektumok alakját pont, vonal vagy sokszög (poligon)
geometriákkal próbáljuk leírni, amihez különböző leíró (ún. attribútum) adatokat is kapcsolhatunk. Ily
módon gyűjthetünk és tárolhatunk adatokat pl. egy város utcai fa állományáról, felmérve azok
pozícióját (pl. GPS eszközzel) és lejegyezve fafaját, méreteit, állapotát stb.
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Téradatok raszteres (balra) és vektoros (jobbra) formátumban
A térbeli adatok gyűjtése során a pozíciót - valamint vonalas és/vagy területi kiterjedés esetén az
alakot - X,Y (és igény esetén Z) koordinátákkal - illetve azok sorozatával - tároljuk. Ezek a koordináták
lehetnek a földgömbön (DE pontosítsunk: forgási ellipszoidon, sőt még inkább az ún. geoidon)
értelmezett hosszúság és szélesség értékek (földrajzi koordináták, pl. 20° 10′ K, 46°15′ É) vagy a
földfelszín kisebb-nagyobb részletének - különböző mértékű torzulásokkal - síkra vetítésével kapott
vetületi rendszerekben értelmezett - vetületi - koordináták (pl. 736306, 101223 koordináta a
Magyarországon használt Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben).

Koordináta átszámítás (transzformáció) EOV vetületi rendszer és földrajzi koordináta (WGS84)
rendszer között
A különböző jelenségeket leíró térbeli adatokat a digitális térképeken egy-egy rétegként jelenítjük meg
és kezeljük. A térképi rétegek elemzési és/vagy megjelenítési céllal változatos műveleteket
végezhetünk.
Összegezve a GIS munkafolyamatok során tehát térbeli adatokból egy sokszínű eszköztárat
felhasználva nyerhetünk ki olyan új információkat, melyek segítik környezetünk megismerését,
támogatják a döntéshozást és változatos megjelenítési lehetőségeken keresztül még akár vizuális
esztétikai élményt is nyújthatnak (ld. alább).
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A Mars topográfiai térképe (kattints ide a nagyobb méretért)

A sarki jégtakaró változása (kattints ide a nagyobb méretért)
Forrás: National Geography Society: GIS (Geographic Information System). Resource Library | Encyclopedia Entry

Tipp: Ha szeretnétek megismerni mélyebben is a geoinformatikai rendszerek működését, alapvető funkcióit, Ti
magatok is kipróbálnátok hogyan lehet térképeket létrehozni, egyszerűbb elemzéseket futtatni, akkor számos
asztali szoftver és online GIS platform áll ma már rendelkezésetekre. Előbbi asztali (desktop) csoportból az
ArcGIS Desktop és az ingyenes használható (nyílt forráskódú, open-source) QGIS programok a legismertebbek,
de ezeket nem kell használnotok használni a Jakucs László Földrajzverseny feladatainak megoldásához.
A webes térképező GIS platformok közül az alábbiakban a Google Earth és az ArcGIS Online részletesebben is
bemutatásra kerül.

4

Távérzékelés alapjai
Térbeli adatokat sokféleképpen gyűjthetünk, illetve állíthatunk elő. Ezen módszerek egy része ún.
elsődleges adatgyűjtés, más részük már meglévő adatokon alapul, azokból vezet le újabb
adathalmazokat. Ez utóbbit nevezzük másodlagos adatgyűjtésnek.
A távérzékelés olyan elsődleges adatgyűjtési eljárás, melynek során nem kerülünk közvetlen (terepi)
kapcsolatba a vizsgálat tárgyával. Az információk ebben az esetben valamilyen szállítóközegen
keresztül jutnak el az érzékelőhöz (szenzorhoz). A látás vagy a hallás is ilyen folyamatnak tekinthető,
ahol előbbi esetben a fény (elektromágneses sugárzás), utóbbiban a hanghullámok jelentik a közvetítő
közeget.
Térbeli adatokat távérzékeléssel leggyakrabban műholdas vagy légi platformokon elhelyezett
szenzorokkal gyűjtünk. Ezek a szenzorok nagyon sokfélék lehetnek, az elektromágneses spektrum
más-más tartományait érzékelve gyűjtik a vizsgált felszínről visszaverődő (vagy onnan kibocsátott)
elektromágneses sugárzást (tulajdonképpen fényt, azaz fotonokat). A szenzorok a beérkező fény
erősségét (energiáját, intenzitását) mint analóg jelet - különböző “részletességgel” - digitális jellé
alakítják és raszteres formában tárolják. Az így előálló műhold- és légifelvételek különböző
felbontásokkal jellemezhetők:
-

-

-

Térbeli (vagy geometriai) felbontás: megadja azt a legkisebb földfelszíni területet, amelyről
információt kaphatunk, tulajdonképpen a raszteres állomány pixelmérete, pl. 30x30 m
Radiometriai felbontás: megadja a szenzor analóg-digitális átalakítási folyamatának
“részletességét”, pl. 8 bit-es radiometriai felbontás 256 (=28) különböző jelerősség szint
elkülönítését teszi lehetővé
Spektrális felbontás: megadja a szenzor által érzékelt elektromágneses spektrumtartományok számát, helyét, szélességét. Az emberi szem által érzékelhető (látható)
tartományon túl a földmegfigyelésben a közeli-infravörös és a rövidhullámú (vagy közepes)
infravörös tartományoknak van nagy jelentősége. Az ún. multispektrális szenzorok minimum
4 különálló tartományban készítenek képeket, míg az ún. hiperspektrális szenzorok esetében
ez a szám akár százas nagyságrendű is lehet.
Időbeli felbontás: megadja, hogy adott szenzorral (Pl. műholdra szerelt kamerával) milyen
visszatérési idővel felvételezhető adott terület. Az időbeli felbontást a rögzített műholdpályák
egyértelműen meghatározzák. Légi adatgyűjtés esetén a felvételezések tervezését elsősorban
az időjárási viszonyok befolyásolják.

Az elektromágneses spektrum (kattints ide a nagyobb méretért)
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A földmegfigyelésben használt szenzorokat két nagy csoportra oszthatjuk. Az ún. passzív (vagy optikai)
szenzorok a napsugárzást, illetve annak földfelszínről visszavert (reflektált) részét detektálják. Ez a
típusú adatgyűjtés éjszaka, illetve felhőborítás esetén nem szolgáltat értékelhető információt a
földfelszínről. Az ún. aktív (radaros) távérzékelés során az adatgyűjtő platformon sugárforrás (pl.
mikorhullámú antenna) is található, a szenzor ennek felszínről visszavert jelét érzékeli. Mivel a radar
hullámok akadály nélkül áthatolnak a felhőrétegeken, így ezek az adatok nem csak éjszaka, de
kedvezőtlen időjárási körülmények között is jól használhatók.
A passzív - a Nap fényét felhasználó - szenzorokkal történő földmegfigyelés alapját a felszíni anyagok
különböző fényvisszaverő (reflektancia) tulajdonsága adja. Az egyes anyagok a hullámhossz
függvényében eltérő mértékben (százalékban) verik vissza a rájuk eső napsugárzást, amit az alábbi
ábra is jól szemléltet. Ezen láthatjuk például, hogy a növényzet (vegetation) görbéje 0,5 µm körül
lokális maximumot mutat (ezért látjuk mi is a szemünkkel zöld színűnek), majd a közeli-infravörös
tartományban ez hirtelen megugrik és a ráeső fénynek akár 50%-át is visszaveri. Ezzel szemben a víz
(water) a látható (visible) tartományon túl szinte alig mutat fényvisszaverést, ami a műholdképeket
alacsony tárolt értékekben és végeredményben sötét színben (színárnyalatokban) jelenik meg. A
talajok - és különböző ásványok, kőzetek - reflektancia görbéje az infravörös tartományok felé
fokozatosan emelkedő tendenciát mutat, a rajtuk megfigyelhető lokális minimumok és maximumok
viszont jellemzőek lesznek az egyes anyagokra, így alkalmassá téve a távérzékelését a felszínborítás
térképezésére.

A zöld növényzet (Green vegetation), a talaj (Soil) és a víz (Water) spektrális visszaverődési görbéi a
400-2500 nm (0,4-2,5 µm) hullámhossz tartományban. A szürke sávok a Landsat műholdak (ld.
később) érzékelési tartományai (kattints a nagyobb méretért).
A multispektrális - azaz az elektromágneses spektrum több tartományában érzékelő - szenzorok
felvételeiből valós és ún. hamis színes képeket (kompozitokat) is létrehozhatunk. Előbbi esetben (valós
színes felvételek) a látható kék-zöld-vörös tartományban készült felvételeket fűzzük egyben, míg a
különböző hamis színes kompozitok már a látható fény tartományán túli adatokat is tartalmaznak. Az
alábbi példán is jól látszik, hogy a növényzettel vagy éppen vízzel borított területek a hamis színes
képeken jobban elkülönülnek környezetüktől.
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Egy mintaterület valós (balra) és hamis színes (középen és jobbra) kompozitokon. A növényzettel
borított területek a középső képen vörös és élénk vörös árnyalatúak, a nyílt vízfelületek a jobb
oldalon élénk lilák
A következőkben nézzünk néhány gyakran használt műholdas platformot és szenzort, melyekkel akár
már Ti is találkozhattatok.
Landsat 8
Az amerikai geológiai szolgálat (USGS) földmegfigyelő műholdja, mely a legrégebbi ilyen
műholdrendszer 8. tagja (a legújabb 9. műhold 2021. szeptember 27-én startolt, és a tesztelési fázist
követően hamarosan megkezdi a folyamatos adatszolgáltatást). A platform legfontosabb szenzora az
OLI (Operational Land Imager), amely a spektrum 9 különböző tartományában érzékel és alkot képet.
Felvételei 30 méteres térbeli felbontással rendelkeznek, adott területre számított visszatérési ideje
pedig 16 nap (azaz 16 naponta felvételezi a teljes földfelszínt). A felvételeket a földmegfigyelés számos
területén (pl. vegetáció, talaj, partvidékek, beépített felszínek stb.) alkalmazzák. A korábbi Landsat
műholdak adataival (Landsat 4-5 TM és Landsat 7 ETM+ szenzorok) 1984 óta folyamatos földfelszíni
monitoringot biztosít. A Föld felszínét 185 km széles pásztákban felvételezi, melyből darabolás
követően 185x180 km-es felvételeket tölthetünk le, ingyenesen.

Különböző (passzív) műholdas szenzorok felvételi sávjai az elektromágneses spektrumban. A Landsat 8 (OLI)
mellett a korábbi Landsat műholdak (L7 ETM+) és az Európai Űrügynökség Sentinel-2 (MSI) felvételi
tartományai is látszanak, azok egymással összevethetők. A háttérben szürke színnel a Föld légkörének
napsugárzással szembeni áteresztő képessége rajzolódik ki, melynek “csúcsaihoz” - az ún. atmoszférikus
ablakokhoz - jól igazodnak a szenzorok felvételezési sávjai (kattints a nagyobb méretért).
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Sentinel 2
Az Európai Űrügynökség (ESA - European Space Agency) Sentinel műhold-családja a Copernicus
földmegfigyelési program része. Első műholdja - a Sentinel-1A aktív (radar) szenzorral - 2014-ben állt
Föld körüli pályára. A számunkra most érdekesebb, passzív (optikai) szenzorral felszerelt Sentinel-2A
és 2B műholdak 2015, illetve 2017 óta felvételezik a földfelszínt. A Sentinel-2 műholdak MSI
(MultiSpectral Instrument) szenzora az elektromágneses spektrum 12+1 sávjába készít képeket,
melyek térbeli felbontása 10 m (látható és közeli infravörös tartományban), 20 m (közeli és közepes
infravörös tartomány), illetve 60 m. A két műhold (2A és 2B) együttesen 5 napos visszatérési időt
biztosít. A felvételetek alkalmazási területei hasonlóak a Landsat műholdaknál látottakhoz, de annál
jobb térbeli (30 m vs. 10/20 m) és időbeli (16 nap vs. 5 nap) felbontást biztosítanak. Az adatok 100x100
km kiterjedésű csempékben ingyenesen hozzáférhetők.
A Landsat és Sentinel műholdak felvételei az alábbi online platformokon böngészhetők.
Landsat Explorer (https://livingatlas2.arcgis.com/landsatexplorer/)
Fontosabb funkciói, melyeket érdemes kipróbálni (ld. bal oldali eszköztár):
Különböző megjelenítési (Rendering) opciók (valós és hamis színes kompozitok, indexek),
a (?) gombra kattintva további információk érhetők el az adott megjelenítésről.
Dátumválasztó (Time Selector), melynek segítségével korábbi időpontok felvételei is
megjeleníthetők. A max. felhőborítás alapján is szűrhetők a képek.
Összehasonlítás az alaptérképpel vagy dátumválasztóban (Time Selector) kijelölt időpont
adatával csúszka (Swipe) segítségével. Alaptérképként akár nagyfelbontású
műholdfelvétel (Imagery) is választható a gombra kattintva.
...
A funkciókat bemutató tutorial. Érdemes végigmenni a Time, Swipe and Change c. tutoriál
lépésein!
Gyakorló feladatok:
1) Keressétek meg lakóhelyeteket és annak környezetét nézzétek meg valós színes (Natural
Color), színes-infravörös (Color Infrared) kompozitban. Milyen színekben jelenik meg utóbbin
a növényzet?
2) Ugyanezen a területen jelenítsétek meg a vegetációs index (Vegetation Index) és városi index
(Urban Index) térképeket. Milyen jelentése van az egyes színeknek a vegetáció, illetve a
beépítés sűrűsége szempontjából?
3) A dátumválasztó (Time Selector) funkció segítségével hasonlítsátok össze a lakóhelyetek
környékének növényborítottságát az elérhető legkorábbi és az utolsó dátum között.
Figyeljetek oda, hogy azonos - lehetőleg nyári - évszakot vizsgáljatok!
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EO Browser (https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/)
Különböző földmegfigyelő (Earth Observation - EO) műholdak adatai böngészhetők a felületen.
Fontosabb funkciói, melyeket érdemes kipróbálni (ld. bal oldali panel):
Discover → Search → Data Sources:
- Műhold / szenzor kiválasztása (pl.
Sentinel-2, Landsat 8, stb.)

Discover → Search → Time range [UTC]:
- Dátumválasztó (tól-ig)

Search
- Keresés indítása
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Discover → Találati lista
- Válasszuk ki a megjeleníteni kívánt
felvételt (pl. dátum, felhőborítási
arány alapján) → Visualize
Visualize → Különböző megjelenítési módok
(pl. valós színes, hamis színes, index)
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-

Az egyes megjelenítésekről a
gombra kattintva részletes leírást
kapunk

-

A
gombra kattintva a megjelenítés
testreszabható

-

A
gombra kattintva a kiválasztott
felvételt hozzáadhatjuk az
összehasonlításhoz → Compare

Compare
- A korábban hozzáadott felvételek
csúszka (Split) segítségével
egymással összehasonlíthatók

Gyakorló feladatok:
1) Hasonlítsátok össze lakóhelyetek környezetében a vegetációs index (Visualize → NDVI)
térképeket egy választott év júliusában és novemberében. Ehhez használjatok Sentinel-2
felvételeket. (Figyelem! A vizsgált területen ne legyen felhőborítás!)
2) Hasonlítsátok össze az 1990 előtti és azt azt követő évek, évtizedek mezőgazdasági parcella
méreteit Landsat 4-5 TM (Level 2) és Landsat 8 vagy Sentinel-2 adatok segítségével.
3) Keressetek Landsat 4-5 TM (Level 2) adatokat, melyeken jól térképezhetők a 2006-os szegedi
Tisza áradás nyomai! Próbáljátok ki a NDWI (Normalized Difference Water Index)
megjelenítést!
Google Earth Pro (Forrás) (Letöltés)
A Google Earth egy olyan geoböngésző, amely műholdas és légi felvételeket, óceáni mélység- és más
földrajzi adatokat kínál az interneten keresztül. A Földet háromdimenziós gömbként ábrázoló ún.
virtuális földgömb. A Google Earth számos keresési lehetőséget biztosít, valamint lehetőséget nyújt a
Föld felszínének pásztázására, nagyítására, forgatására és döntésére is. Emellett eszközöket kínál új
(saját) adatrétegek hozzáadására, valamint különböző mérési funkciók (távolság, terület, magassági
profil) használatára.
A program ablak számos panelt (Pane), menüt (Menu), eszköztárat (Toolbar), navigációs eszközöket
(Navigation Controls) és státusz sort (Status bar) tartalmaz.
Az eszköztár (Toolbar) egyes gombjainak funkciói az alábbi táblázatban láthatók:
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- Oldalsó panel (rétegek ki/bekapcsolása) megnyitása / bezárása
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Új helyjelző (pont)(Placemark) hozzáadása új felhasználói rétegként (Saját helyek)
- Új sokszög (Polygon) hozzáadása új felhasználói rétegként (Saját helyek)
- Új útvonal (Path) hozzáadása új felhasználói rétegként (Saját helyek) →
magassági profil készíthető belőle (Saját helyek listában jobb klikk → Domborzati
profil megjelenítése)

- Képi fedvény (Image Overlay) hozzáadása
- Körutazás (Tour) rögzítése
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Korábbi időpontok műholdképeinek megjelenítése (az elérhető dátumokat kis
vonalak jelzik a csúszkán)

- Napsütötte félteke megjelenítése (dátum és időpont módosítható
)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Váltás a Föld, az égbolt és más bolygók (Mars, Hold) felszíne között. Nézzetek
körül a Marson, keresd meg a kedvenc csillagképed egy csillagát!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Távolság, útvonal, terület, kerület, stb. mérése
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Képernyő vagy térképnézet megosztása emailben képként vagy KML fájlként
- Nyomtatás (különböző dekorációkkal - pl. Lépték, iránytű, stb.) vagy mentés PDF
fájlba
- Mentés képként (különböző dekorációkkal - pl. Lépték, iránytű, stb. - és
méretben)
- A terület megjelenítése a Google Térkép-en (böngésző)
- A terület megjelenítése az internetes Google Earth-en (böngésző)
A navigációs eszközök az alábbiak szerint használhatók:
-

-

-

-
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Az N betűre kattintva a térkép tájolása
visszaáll az eredeti (azaz Észak felfelé)
állapotba
A felső (look) navigációs joystick 4
irányban állítja adott nézőpontból a
kitekintési irányt (jobbra - balra - fel le)
Az alsó (move) joystick segítségével
tetszőleges irányba mozgathatjuk a
térképet
A nagyító csúszkával ráközelíthetünk
vagy távolodhatunk a földfelszíntől

A program használatának további részleteit az alábbi forrás dokumentumban találhatjátok:
https://serc.carleton.edu/introgeo/google_earth/userguide.html#essential
ArcGIS Online (Forrás) (Weblap)
Az ArcGIS Online egy olyan webes térképező platform (tkp. online GIS), amelyen saját vagy megosztott
forrásból származó térbeli adatokat elemezhetünk és jeleníthetünk meg. Az ESRI (Environmental
Systems Research Institute) által feljesztett felület már ingyenes regisztrációt követően is használható,
de a komolyabb elemzésekhez kredit alapú fizetési rendszert alkalmaznak.
Hozzatok létre egy nyilvános ArcGIS Online fiókot az alábbi linken: Regisztráció
Hangsúlyozzuk, hogy az alábbi mintafeladatok lépéseit nem kell megtanulnotok, azok csak a
gyakorlást szolgálják! A versenyfeladatok megoldásához ezt a sillabuszt lehet majd használni!

A platform működését, használatának alapjait egy ESRI által készített feladatsoron keresztül
ismerhetitek meg. A leírás ugyan angol nyelvű, de főbb lépéseit most sorra vesszük.
Ismerkedjünk meg az ArcGIS Online-nal
A feladatsorban Houston városát egy hurrikán fenyegeti, így meg kell tervezni, hogyan és mely
területekre koncentrálva történjen a lakosság kitelepítése… A (térbeli) probléma megoldásához
nyilvánosan elérhető adatokat fogunk használni, és néhány egyszerűbb adatelemzési, illetve
megjelenítési (vizualizációs) funkciót alkalmazunk. A feladatsor megoldására min. 30 perc szükséges.
Magyar nyelvű operációs rendszer esetén a felület magyar nyelven jelenik meg.
1) Jelentkezzünk be az ArcGIS Online felületére
2) A felső menüsoron (Ribbon) kattintsunk a Térkép (Map) menüpontra
3) Amennyiben a régi (Map Viewer Classic) térkép felület jelenik meg, kattintsunk a jobb felső
sarokban a Megnyitás az új Map Viewer alkalmazásban gombra
4) Első indításkor egy üres térkép jelenik meg, melynek alapértelmezés szerint egy topográfiai
alaptérképe van.
5) A jobb oldali eszköztáron a Keresés funkcióval keressünk és zoomoljunk rá Houston, TX
városára.
6) A bal oldali eszköztáron kattintsunk a Rétegek gombra, majd a megnyíló Rétegek panelen a
Réteg hozzáadása gombra.
7) A Rétegek hozzáadása panelen a Saját tartalom melletti nyílra kattintva válasszuk a legördülő
listából a Living Atlas nyilvános adatforrást, majd az alatta látható kereső mezőbe gépeljük be:
Hurricane Evacuation Routes owner:Federal_User_Community és üssünk Enter-t.
8) A találati listában megjelenő Hurricane Evacuation Routes réteget a (+) gombra kattintva adjuk
hozzá a térképünkhöz. A réteg megjelenik a térképek, tulajdonságai (pl. Szimbólumrendszer)
pedig böngészhetők a jobb oldali Tulajdonságok panelen. A különböző színű és vastagságú
vonalak különböző típusú utakat jelölnek.
9) A bal oldali eszköztáron kattintsunk az Alaptérképek gombra, majd a megnyíló Alaptérképek
panelen válasszuk a Világosszürke váztérkép c. alaptérképet.
10) A bal oldali eszköztáron kattintsunk a Könyvjelzők gombra, majd a megnyíló Könyvjelzők
panelen válasszuk a Könyvjelző hozzáadása opciót. Az új könyvjelző címe legyen Houston. A
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11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

Hozzáadás gombra kattintva mentsük el az új könyvjelzőt. A térbeli könyvjelzők segítségével
bármikor könnyen vissza navigálhatunk a térkép adott területére.
Az egér görgőt használva nagyítsunk a városközponttól K-re, illetve DK-re található Buffalo
Bayou és Brays Bayou nevű területekre. Ezek az öblök, vizes, mocsaras térszínek felszabdalják
a várost, fontosabb utakat, kereszteződéseket érintve. Egy áradás esetén különösen nagy
kockázatot jelentenek.
Hozzunk létre egy újabb könyvjelzőt, melyen a fenti területek is látszanak.
A bal oldali eszköztáron kattintsunk a Rétegek gombra, majd a megnyíló Rétegek panelen
bizonyosodjunk meg róla, hogy a Hurricane Evacuation Routes réteg ki van jelölve (kék keret).
A jobb oldali eszköztáron kattintsunk a Stílusok gombra a Stílusok panel megnyitásához. Ezen
testre szabhatjuk a kiválasztott térképi rétegünk megjelenését (szimbólumrendszerét).
A Stílusok panelen a Rajzolási stílus kipróbálása alatt válasszuk a Hely (egyféle szimbólum)
opciót, majd a Stílusopciók gombra kattintva alakítsuk az alapértelmezett vonal szimbólumot
3 pixel vastag sötétkék folytonos vonallá. A panel alsó részén kattintsunk a Kész gombra
mindkétszer a módosítások mentéséhez.
Bal egérgombbal kattintsunk a térképen egy útszakaszra. A felugró ablakban megjelennek
annak legfontosabb adatai (attribútumadatai).
A bal oldali eszköztáron kattintsunk a Rétegek gombra, majd a megnyíló Rétegek panelen a
Réteg hozzáadása gombra.
A Rétegek hozzáadása panelen a Saját tartalom melletti nyílra kattintva válasszuk a legördülő
listából az ArcGIS Online nyilvános adatforrást, majd az alatta látható kereső mezőbe gépeljük
be: Houston Census Tract Demographics owner:Learn_ArcGIS és üssünk Enter-t.
A találati listában megjelenő Houston Census Tract Demographics réteget a (+) gombra
kattintva adjuk hozzá a térképünkhöz.
A Rétegek panelben és a térképen most már két térképi réteget láthatunk, azonban az utóbb
hozzáadott részben kitakarja az utakat, így fogd és vidd módszerrel húzzuk a Hurricane
Evacuation Routes réteget a réteglista tetejére.
A Rétegek panelen kattintsunk a Houston Census Tract Demographics réteg neve melletti …
szimbólumra a további lehetőségek eléréséhez, majd itt válasszuk a Táblázat megjelenítése
opciót. A megjelenő táblázatban (attribútumtábla) láthatjuk az egyes objektumok
(népszámlálási körzetek) tárolt tulajdonságait (attribútumait). A Total Owner/Renter
Households (ACS 2013-2017) nevű mező (oszlop) az adott körzetben található háztartások
számát, a Percent of Households without a Vehicle (ACS 2013-2017) pedig azok közül a
járművel nem rendelkezők arányát (%) tárolja. Egy esetleges kitelepítési folyamat során
mindkettő fontos információnak számít.
Zárjuk be a táblázatot (X), majd módosítsuk a Houston Census Tract Demographics réteg
stílusát a 14-15. pontokban leírtak szerint, de ezúttal ne a Hely (egyféle szimbólum) opciót
válasszuk, hanem az Attribútumok kiválasztása alatt (+ A mező) jelöljük ki és adjuk hozzá az
attribútumok listájához a Percent of Households without a Vehicle (ACS 2013-2017) mezőt. A
térképi rétegünk megjelenése máris frissült: az egyes népszámlálási körzetek - a járművel nem
rendelkező háztartások arányával összhangban - más-más színnel jelennek meg.
A Rétegek panelen kattintsunk a Houston Census Tract Demographics réteg neve melletti …
szimbólumra a további lehetőségek eléréséhez, majd itt válasszuk az Átnevezés opciót. A réteg
új neve legyen: Gépjárművel nem rendelkező háztartások
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24) A bal oldali eszköztáron kattintsunk a Mentés és megnyitás gombra, majd válasszuk a Mentés
opciót. Adjunk címet (pl. Houston), a keresést megkönnyítő cimké(ke)t és hosszabb leírást is a
térképünkhöz. Végül kattintsunk a Térkép mentése gombra.
A feladatsor további részében megosztjuk munkák eredményét, és egy ún. web alkalmazást hozunk
létre, melyen keresztül más is böngészheti a fentiekben összeállított térkép.
25) A térkép ablak bal felső sarkába kattintva balról beúszó menüben válasszuk a Tartalom opciót
az ArcGIS Online fiókunkban elérhető tartalmak megjelenítéséhez. Itt látni fogjuk az imént
létrehozott és mentett térképünket (pl. Houston).
26) Kattintsunk a listában a térképünk nevére (pl. Houston), majd a megnyíló ablak jobb oldalán a
Webes alkalmazás létrehozása legördülő listából válasszuk a Konfigurálható alkalmazások
opciót.
27) A felkínált sablonok között keressünk rá és válasszuk ki a Minimalista típust. A jobbról oldalról
beúszó panelen kattintsunk a Webes alkalmazás létrehozása gombra.
28) A Webes alkalmazás létrehozása ablakban adjunk nevet (pl. Houston) és rendeljünk címkéket
(pl. hurrikán) leendő alkalmazásunkhoz. Kattintsunk a Kész gombra.
29) A bal oldali Express (beállítások) panelen kattintsunk a Lépés 2. További információk részre,
majd ott kapcsoljuk be a Fejléc opciót, az induláskor megjelenő panelt (pl. Jelmagyarázat),
engedélyezzük a Felugró paneleket (pop-up) és tiltsuk le a Részletek panel megjelenítését.
30) A panel felső részén kattintsunk a Tovább gombra (--> Lépés 3.) és itt kapcsoljuk ki a Keresés
lehetőségét.
31) A bal oldali eszköztáron kattintsunk az Összes beállítás gombra, hogy haladóbb opciók is
elérhetőek legyenek.
32) A bal oldali eszköztáron megjelenik az Interaktivitás gomb, kattintsunk rá, majd a megjelenő
Interaktivitás panelen válasszuk a Böngészés/Navigálás beállítás csoportot. Itt engedélyezzük
a Könyvjelzők megjelenítését.
33) A bal oldali eszköztáron kattintsunk Téma és elrendezés gombra, majd a megjelenő Téma és
elrendezés panelen válasszuk a Pozíciókezelő beállítás csoportot. Itt a Jobb felső részből
húzzuk át a Bal felső részbe a Könyvjelzők kezelésére szolgáló ún. Widget-et (az elemet a
pontozott részre kattintva “foghatjuk meg”).
34) Végezetül kattintsunk a panel alsó részén a Közzététel gombra, majd erősítsük is meg
döntésünket (Megerősítés gomb).
35) Utolsó feladatunk, hogy az elkészült alkalmazásunkat mindenki (Everyone) számára
elérhetővé tegyük. Ehhez módosítani kell a megosztási beállításokat.
36) A közzétételt követően megjelenő ablakban kattintsunk a Megosztási beállítások módosításara. A megnyíló weboldalon az új web alkalmazásunk részletei láthatók. Itt kattintsunk a jobb
oldalon a Megosztás gombra, majd válasszuk a Mindenki (nyilvános) opciót és mentsük el a
módosítást.
37) Mivel a web alkalmazás a korábban létrehozott térképre (pl. Houston) épül, frissítenünk kell
annak a megosztását is. Erre a felugró figyelmeztető ablakban lehetőségünk is adódik
(Frissítés).
38) Visszatérve a web alkalmazásunk részletei bemutató weboldalra, annak jobb alsó sarkában
látható URL szabadon megosztható, azon web alkalmazásunk megtekinthető (pl. LINK).
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