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1. FEJEZET 
 

A Geokabinet használata, a Quantum GIS 1.6..x program indítása, felépítése, adatformátumok 
 
BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE (csak hálózati használatkor) 

 
Számítógép indítása (ha szükséges) � Bejelentkezı képernyı (Ctrl + Alt + Delete) 

 
Felhasználónév: xxxxxx.sze  (saját EHA kód csupa NAGYBETŐVEL!) 
Jelszó: XXXXXX.SZE (elsı alkalommal az EHA kód csupa NAGYBETŐVEL!) 
 
Az elsı bejelentkezés alkalmával meg kell változtatni a jelszót! Az új jelszó nem tartalmazhat 
különleges (,.:!?) karaktereket! 
 
Ha a saját EHA kód nem mőködik, ideiglenesen használható a foldrajz  – foldrajz  
felhasználónév – jelszó páros. 

 
 

SAJÁT MAPPA LÉTREHOZÁSA A SZÁMÍTÓGÉPEN 
 

� Indítsd el a Total Commander programot a Windows Start menübıl vagy az Asztalról! 

Total Commander.lnk
 

� Válaszd ki az D jelő meghajtót, és a gyökerében hozz létre egy új mappát (F7) a saját 
neveddel! (A mappa nevében ne használj ékezeteket és szóközt!) 

� Az újonnan létrehozott mappában készíts egy Quantum GIS almappát! Ebbe a könyvtárba 
fogunk menteni minden, a gyakorlás során felhasznált állományt. Az egyes gyakorlatok elején 
készíts ebbe egy-egy könyvtárat az adott óra anyagainak! 

 
 

HÁLÓZATI MAPPA ELÉRÉSE (csak hálózati használatkor) 
 

Amennyiben a saját EHA-kóddal történt a bejelentkezés a Windows-ba, a kabint szerveren (Cabsrv) 
mindenki számára elérhetı egy saját hallgatói mappa. 
 
� A Total Commander-ben válaszd a Hálózati meghajtót! 
� Navigálj a Teljes hálózat / Microsoft Windows hálózat / Geo_kabinet / Cabsrv / Hallgatói 

anyagok mappára, majd az EHA kódod alapján keresd meg a saját könyvtáradat. 
 
Ebben a mappában csak neked van írási és olvasási jogosultságod. Fontos anyagaidat mindig 
itt tárold, innen biztosan nem fognak eltőnni! 
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A QUANTUM GIS 1.6.X PROGRAM BESZERZÉSE ÉS  INDÍTÁSA 
 

� A Quantum GIS program egy nyílt forráskódú térinformatikai szoftver. A QGIS szabad 
szoftver mely azt jelenti, hogy a szoftver szabadon terjeszthetı és módosítható bizonyos 
elıírások betartása mellett. A program különbözı operációs rendszerekre ingyenesen 
letölthetı a http://www.qgis.org/wiki/Download címen. 

� A program indítása a Windows Start Menü / Minden program / Quantum GIS Copiapo / 
Quantum GIS (1.6.0)  parancsikonnal történik. 

 
 

 
. 

AZ QUANTUM GIS PROJEKT FELÉPÍTÉSE 
 
A Quantum GIS indítása után megjelenik a projekt ablak. Ezen a felületen fogunk dolgozni. 
A projekt neve az ablak fejlécében olvasható (Jelenleg csak a verziószám látható) . Mentsük el a 
projektet! 
 
� Kattints a Fájl  menü Projekt mentés másként… parancsára vagy válaszd az eszköztárból az  

ikont , majd az D: meghajtón a saját könyvtáradba mentsd el 1_gyakorlat  néven a 
projektet! 

� A projekt mentése során egy .qgs kiterjesztéső fájl jön létre, ezen fájlokban tárolódik a 
behívott állományok elérési útvonala, a rétegek sorrendje, megjelenítési beállításai, a 
projektbeli alias nevek, vetületi beállítások, lapösszeállítás ablakok stb.. A projekt tehát NEM 
tárolja a behívott adatokat, tehát a projekt csak akkor hordozható, ha a behívott állományokkal 
együtt másoljuk adathordozóra!!!!  

 
A Projekt ablak több részre osztható: a baloldali méretezhetı sávban (Table of Content - TOC) a 
megnyitott térképi rétegek lesznek felsorolva a hozzájuk megadott jelkulccsal, míg az ablak 
nagyobbik része szolgál a megjelenítésre ezek felett találhatók az adatkezelés és megjelenítés 
eszközeinek ikonjai. 
 

 

Térképek megjelenítı ablaka 

T 
A 
B 
L 
E 
 

O 
F 
 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
T 

Eszköztárak 

Fımenüsor 
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Mielıtt térképi tartalmat adnánk hozzá a projekthez, tekintsük át röviden a megjeleníthetı 
állományok típusait! 
 

VEKTOROS ÁLLOMÁNYOK 
 
A pontokból, vonalakból és poligonokból felépülı vektoros állományok közül leggyakrabban az 
ESRI shapefile formátumát fogjuk használni. Specialitása, hogy több különálló, azonos nevő, de 
eltérı kiterjesztéső file-ból áll. Ezek közül az SHP kiterjesztéső (pl. valami.shp) tartalmazza a 
geometriai információkat, a valami.dbf a kapcsolódó leíró adatokat (tkp. egy táblázat), a 
valami.shx pedig kapcsolatot teremt e két file között. Ezek jelenléte mindenképpen szükséges! 
Bizonyos esetekben láthatunk még valami.sbn, valami.sbx, valami.prj és valami.qml file-okat is. 
Ezek némelyikérıl késıbb még lesz szó. 

 
� A Total Commander-ben nézzük meg a C:\ESRI\ESRIDATA\EUROPE könyvtár tartalmát! 
� Válasszunk ki a cities, country és mjrivers állományokat, és másoljuk át ıket az D meghajtó 

saját könyvtárunkba! Figyeljünk oda, hogy minden azonos nevő, de más-más kiterjesztéső 
fájlt átmásoljunk! 

 
Tipp: Rendezzük Név (Name) szerint a file-okat (kattintsunk a Név oszlop fejlécére), a kijelöléshez használjuk az 
Insert billentyőt! 

 
A Quantum GIS egyéb vektoros állományokat is támogat, ilyenek pl. a .dxf (AutoCAD) és .dng 
(MicroStation) fájlok, .tab (Mapinfo), melyek más szoftvergyártók szabványos formátumai. 
 

RASZTERES ÁLLOMÁNYOK 
 
A képpontokból felépülı raszter fájlok legegyszerőbb példái a .jpg kiterjesztéső állományok. A 
Quantum GIS emellett számos széles körben elterjedt formátumot támogat: .tiff , img.  
Mind a vektoros, mind a raszteres állományok esetében fontos szempont, hogy képesek-e ún. 
térbeli információ tárolására (pl. shapefile, geoTIFF). 
 
� Zárjuk be az Quantum GIS programot a Fájl����Kilépés  parancsot választva! 
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2. FEJEZET 
 

Rétegek  kezelése, objektuminformációk megjelenítése, objektumok kijelölése 
(térképen és adattáblában), egyszerő keresés 

 
 

ELİKÉSZÜLETEK - állományok másolása 
 
Hozzunk létre egy új mappát a Total Commander segítségével (F7) a saját mappánkon belül 
2_ora  néven! Ebbe fogjuk tárolni a gyakorlaton felhasznált és elıállított állományokat. 
 
Indítsuk el az Quantum GIS-t, majd mentsük el a projektet 2_gyakorlat  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! A feladat megoldása során mentsük többször is a projektet a Fájl����Projekt 

mentés (Ctrl+M vagy ) paranccsal! 
 
Másoljuk át a feladatban használandó vektoros témákat (Cities, Country, Lakes, Rivers) a 
C:\Esri\Esridata\World könyvtárból az D:\saját mappa\2_ora mappába (.shp, .shx. .sbx. sbn .dbf 
.prj vagy .qpj és .qml)! 
 
 

RÉTEGEK KEZELÉSE – rétegek hozzáadása, láthatóság, aktív téma, jelkulcs, sorrend 
 
Adjuk hozzá a projekthez az elsı pontban felsorolt témákat (Cities, Country, Lakes, Rivers) a 
következıképpen: 
 
� Válaszd a Réteg menü Vektor réteg hozzáadás… parancsát, majd keresd meg a Vektor réteg 

hozzáadása ablakban a saját mappádat! 

Tipp: A vektor réteg hozzáadás… parancs indításához használhatod a  ikont az eszköztárból. 
 

� A vektor réteg hozzáadása ablakban kiválaszthatjuk, hogy fájlokat vagy egy adott mappában 
szereplı összes fájlt, illetve adatbázist vagy valamilyen protokolon keresztül elérhetı adatokat 
szeretnénk a projekthez adni. 

� Válaszd a Fájl típust a Forrás típus lehetıségek közül, majd kattints a Tallóz gombra! Jelöld 
ki a megadott shapefile-okat, majd kattints az OK, aztán az Open gombra! 

 

 
 

Az ablak bal oldali Table of Content (TOC) részében megjelennek a megnyitott állományok 
jelkulcsai. Az ablak jobboldalán pedig a állományok grafikusan (térképi formában) rajzolódnak ki. 
 
A rétegek ki-, és bekapcsolhatók illetve „AKTÍVVÁ”  tehetık. 
 

Karakterkódolás 

Forrásállományok 

Adatforrás típusok 
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� Ehhez kattints rá egyszer a réget nevére ezzel aktívvá tetted a réteget. A rétegek neve elıtt 
található négyzetek be X-elésével a réteg megjelenítése be-, illetve kikapcsolható! 

Tipp: Az összes réteget egyszerre ki- és bekapcsolhatod ha aktívvá teszed az elsı réteget a TOC-ban majd 
lenyomva tartott Shift gombbal utolsó réteg elıtti négyzetre kattintasz. 

Mivel zavaró, hogy nem látszanak a városaink és folyóink, rendezzük át a rétegeket! Elıször 
tőntessük el a Country.shp téma jelkulcsát. 
 
� Minden réteg elıtt található egy mínusz jel mely azt jelenti, hogy a rétegek jelmagyarázata 

látható. A jelmagyarázat eltüntetéséhez kattints a mínusz jelre és eltőnik az adott réteg 
jelmagyarázata, míg a mínusz jel plusz jellé változik. 

� A rétegsorrend megváltoztatásához „fogd meg” a Cities.shp témát és húzd a réteglista 
legtetejére! 
Rendezzük megfelelı sorrendbe a témákat! „Alulra” kerüljenek a területi (polygon) típusú, 
fölé a vonalas (polyline), majd a pontszerő (point) objektumokat tartalmazó témák! 

 
A városok szimbólumai a térképen az országok, tavak és folyók „fölé” kerülnek, és valami 
hasonlót fogsz látni: 
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NÉZETI ESZKÖZÖK - Zoom eszköztár, Elem azonosítás 
 
A Zoom (Kicsinyítés – Nagyítás) eszközöket használva közelíts rá néhány területre! 

 
Térkép mozgatása - Teljes terjedelemre nagyítás -Kijelölt objektumra nagyítás - Elızı pozíció 

 

 
 
Nagyítás – Kicsinyítés - Aktív témára nagyítás -Következı pozíció 

 
 

Az Elem azonosítás  eszköz használatával információkat tudhatsz meg az aktív réteg egy-egy 
objektumáról! 
 
� Legyen a Cities.shp téma az aktív! Kapcsold be az Elem azonosítást, majd kattints a térképen 

valamelyik város szimbólumára! 
Megjelennek a kiválasztott város tárolt adatai (név, ország, népesség, fıváros-e). 

 
 

 
 

 
Feladat (1): A) Mekkora a legnépesebb térképen szereplı új-zélandi város? __________ fı 

 B) Milyen folyók érintik Ukrajna területét?    __________ 
 C) Mekkora az Aral-tó területe az adatbázis szerint?  __________ mf 2 

 
 

ADATTÁBLA MEGNYITÁSA, KIJELÖLÉS A TÉRKÉPEN  ÉS A TÁBLA ABLAKBAN, EGYSZERŐ KERESÉS 

HASZNÁLATA 
 
Az ESRI shape formátum a geometriai, térképi információk mellett ún. leíró vagy attribútum 
adatokat is hordoz. Ezeket egy ún. adattáblában tároljuk, ami tulajdonképpen egy sorokból és 
oszlopokból felépülı táblázat. Minden egyes objektumhoz (pl. városhoz a Cities.shp témában) 
tartozik egy sor a táblázatban. A sorokban egymást követı cellák tárolják az adatokat. 
 
Jelenítsük meg a ’Cities.shp’ réteghez kapcsolódó adattáblát! 
 
� Legyen a Cities.shp az aktív réteg! Kattints az Attribútum tábla megnyitása gombra az 

eszköztáron ! 
 
A Quantum GIS mellett megjelenik egy új ablak, mely a Cities.shp leíró adatait jeleníti meg! 
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� Térjünk vissza a projekt ablakba, és az eszköztárban válasszuk ki a Elem szelektálás  
eszközt, majd jelöljünk ki néhány objektumot az aktív Cities rétegen! 

Tipp: Az Elem szelektálás eszközzel mindig csak az aktív téma objektumait választhatjuk ki! Használjuk a Ctrl 
billentyőt több objektum kijelöléséhez! Próbáljuk ki az elem szelektálás téglalappal, poligonnal, körrel és a 
szabadkézi rajzzal kijelölı eszközöket is, ehhez kattintsunk az elem szelektálás ikonra hosszan! 

 
Nézzük meg a kijelöléssel párhuzamosan, hogy mi történik az aktív (Cities) téma Tábla 
ablakában! A térképen kijelölt objektumokhoz kapcsolódó adatokat tartalmazó sorok [rekordok] is 
ki vannak jelölve. Minden egyes objektumnak megfelel tehát egy rekord az adattáblában! 

  
     
 

 
 

   
 

� A kijelölést az adattáblában is elvégezhetjük, ha a Tábla ablakában a rekordok elıtt található 
sorszámokra kattintunk. A Shift illetve a Ctrl billentyőkkel többszörös kijelölést végezhetünk! 
Közben a térképablakban is láthatjuk a kijelölést. 

 
� Nézzük meg a többi (Country, Lakes, Rivers) téma adattábláját is! 
 
� Próbáljuk ki a Szelekció megszüntetése, Szelekció megfordítása, Szelekció legfelülre 

mozgatása  eszközöket is! 
 
Feladat (2): A) Hány objektum található a Country rétegen?   __________ db 
 B) Milyen mezık vannak a Rivers téma adattáblájában? __________________ 
 C) Mire használhatjuk a Select All eszközt? _______________________ 
 D) Mire használhatjuk a Select None eszközt? _______________________ 
 E) Mire használhatjuk a Switch Selection eszközt? _______________________ 
  
A Keresés eszköz segítségével az aktív rétegen kereshetünk egy keresı kifejezés megadásával. 
Próbáljuk így megkeresni Maracaibo városát! 
� A Cities.shp réteg legyen aktív! Nyissuk meg az aktív téma tábláját, majd az alsó sorban 

található keresımezıbe gépeljük be: Maracaibo  
 

 
 
� Válasszuk ki a NAME mezıt a legördülı listából, majd kattintsunk az OK gombra! 
� Mielıtt a térképen nekiállnánk keresgélni a kijelölt várost, kattintsunk a Térkép nagyítás a 

szelektált sorokra ikonra , így a térkép középpontjába kerül a kiválasztott város. 
A térkép közepén sárga színnel kiemelve láthatjuk a keresett várost. (Nagyíts rá, ha kell…) 
 

Feladat (3): A) Melyik országban található Tombouctoo város? __________  
 B) Melyik folyó mellett fekszik a város? __________ 
 C) Mekkora a város népessége? __________ fı 

Szelekció megszüntetése 
Szelekció 
megfordítása Térkép nagyítás a szelektált sorokra 

Szelekció legfelülre mozgatása 

Keresési 
eszközök 
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TÁVOLSÁGMÉRÉS 

 
A következıkben a térképen történı távolságmérést gyakoroljuk. 
 
� Mielıtt hozzálátnánk a távolságméréshez válasszuk a Beállítások���� Projekt tulajdonságok 

����CRS fül és itt jelöljük be a Röptében transzformálás engedélyezése elıtti négyzetet, majd 
OK! 

� Ezután a Hosszmérés („távolságmérés”) eszközt használjuk. Egyszerően a kívánt helyekre 
kattintunk, majd az eredményeket a felugró ablakból leolvassuk! 

� A Quantum GIS nemcsak távolságot képes mérni, hanem szöget és területet is, ehhez 
kattintsunk hosszan a Hosszmérés ikonra majd válasszuk a megfelelı ikont! 

 
 
 

 
 

Hosszmérés(„távolságmérés”) 
 
  
 

 
Feladat (4): Mérjük meg a következı városok távolságát! A mértékegység KILOMÉTER . 
 

A) Washington DC – New York __________ km 
B) London – Párizs __________ km 
C) Tokyo – Yokohama __________ km 

 
A DOKUMENTUM TULAJDONSÁGAI, TÉMÁK ÁTNEVEZÉSE 

 
Mielıtt végsı formájában elmentenénk projektünket, adjuk beszédesebb (magyar?) nevet a 
rétegeinknek. 
 
 
� Válasszuk a Beállítások ���� Projekt tulajdonságok… parancsot! 

A megnyíló  ablakban a dokumentum különbözı tulajdonságait állíthatjuk be. 
� A Projekt cím mezıbe írjuk be: World  

Megjegyzés: Lehetıség szerint tartózkodjunk az ékezetes és különleges karakterektıl!  

Az állomány neve ilyenkor nem változik marad a 2_gyakorlat.qgs. 

� Kattints az OK gombra! 
Láthatjuk, hogy az ablak fejlécében már az új cím szerepel. 

 
� Az aktív réteg átnevezéséhez válaszd a Réteg���� Tulajdonságok… parancsot! 
� A felugró ablak bal oldalán található ikonok közül válasszuk az Általánost! 
�  A  Megjelenı név mezıbe írd be a téma új nevét! 

Megjegyzés: A most megadott elnevezés csak az adott projekten belül érvényes, a shape állomány eredeti neve 
változatlan marad. 
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� Kattints az OK gombra! 
 
� Nevezd át mind a négy réteget (Orszagok, Varosok, Folyok, Tavak)! 
 
� Ments el a projectet! (Fájl ���� Projekt mentése) 

 
TÉMÁK ELTÁVOLÍTÁSA A PROJEKTBİL 
 

� Tegyük aktívvá az eltávolítani kívánt témát bal oldali témalistában! 

Válasszuk az Réteg����Réteg(ek) törlése parancsot vagy az ikont !  
 

Tipp: Egyszerre több témát is kijelölhetünk a Shift billentyőt lenyomva tartva, majd eltávolíthatjuk ıket az 
Réteg����Rétegek törlése paranccsal.  

� Zárjuk be az Quantum GIS programot a Fájl����Kilépés parancsot választva! 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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3. FEJEZET 
 

Jelmagyarázat szerkesztése, típusai, szimbólumok szerkesztése 

 

1. Hozzunk létre egy új mappát a Total Commander segítségével (F7) a saját mappánkon belül 
3_ora  néven! Ebbe fogjuk tárolni a gyakorlaton felhasznált és elıállított állományokat. 

2. Hozzunk létre egy új Quantum GIS projektet, majd mentsük el 3_gyakorlat  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! A feladat megoldása során mentsük többször is a projektet a 

Fájl����Projekt mentés másként… paranccsal vagy a mentés ikonra való kattintással  ! 

3. Másoljuk át a C:\Esri\Esridata\Usa könyvtárból a D:\saját mappa\3_ora mappánkba a következı 
állományokat: 

- Usa / Cities 
- Usa / Roads 
- Usa / Rivers 
- Usa / Lakes 
- Usa / Counties 
- Usa / States 

4. Mentsük le a www.geo.u-szeged.hu/~zalan/arcview/legend (vagy Teljes hálózat\Microsoft 
Windows hálózat\ Geo_kabinet\Cabsrv\Oktatói anyagok\tobakzalan\arcview\legend) könyvtár-
ból a D:\saját  mappa\3_ora mappánkba (ugyanabba, amelyikbe az elızı lépésben átmásoltuk az 
állományokat!) az összes .qml kiterjesztéső fájlt! (jobb klikk � Cél mentése más néven…) Ha 
szükséges, írjuk fölül a meglévı fájlokat! 

5. Adjuk hozzá a dokumentumhoz a 3. pontban átmásolt összes témát! 

6. Rendezzük a rétegeket úgy, hogy ne takarják ki egymást! (point-polyline-polygon) 

7. Nézzük meg az egyes témák jelmagyarázatát a Table of Content (TOC) panelen! 
 
Feladat (1) 

 
A) Mi alapján jelölik különbözı szimbólumok a városokat? 
 
B) Mi alapján jelölik különbözı szimbólumok az utakat? 
 
C) Mi alapján jelölik különbözı szimbólumok az USA államait? 

 
JELMAGYARÁZAT SZERKESZTÉSE 
 

8. A Cities réteg jelmagyarázatának (Legend) szerkesztéséhez tegyük aktívvá a Cities témát 
(kattintsunk rá egyszer a nevére), majd válasszuk a Réteg����Tulajdonságok parancsot! Megnyílik 
a Réteg tulajdonságok ablak. 

Tipp: Az aktív téma Réteg tulajdonságok ablakát megnyithatjuk, ha a TOC-ban duplán kattintunk a réteg nevére vagy 
jobb egérgombbal a réteg nevére kattintva a menübıl a tulajdonságok menüpontot választjuk.  

9. Tekintsük át a Réteg tulajdonságok ablak felépítését! 
 
A Réteg tulajdonságok ablakban számos, az adott réteggel kapcsolatos beállítások érhetık el pl.: 
megjelenítési beállítások, címkék, leíróadatok stb. Mi most a megjelenítés menüpontban lévı 
beállításokkal foglalkozunk. 
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Láthatjuk, hogy a jelmagyarázat típusa Növekvı szimbólumok, a felhasznált adatok, pedig az 
adattábla Pop1990 mezıjébıl vannak. 5 különbözı kategóriába soroltuk a városokat, a 
szimbólumok pedig növekvı mérető piros körök. 
 

 
 

 

 
Megjegyzés: A Réteg tulajdonságok ablak felépítés a jelmagyarázat típusától függıen változó! 

 

Nézzük meg röviden, hogy az egyes jelmagyarázat típusok (Legend Type) hogyan és milyen célra 
használhatók: 

Egy szimbólum (Single Symbol) – A téma összes objektuma azonos típusú és színő szimbólummal lesz jelölve. Ez a 
típus akkor lehet hasznos, ha csak azt szeretnénk bemutatni, hogy a téma objektumai hol helyezkednek el. 

 

Folytonos szín (Graduated Color) – A téma objektumai azonos típusú szimbólumokkal lesznek ábrázolva, de színük 
különbözı lesz egy megadott attribútum értékeinek függvényében. A megjelenítéshez színskálákat (Color Ramps) 
használunk. 

 

Növekvı szimbólumok (Graduated Color-Symbol) – A téma objektumai azonos mérető és típusú, de eltérı színő  
szimbólummal lesznek ábrázolva egy megadott attribútum értékeinek függvényében, valamint lehetıség van azonos 
színő és típusú, de eltérı mérető szimbólumok ábrázolására is, ám ilyenkor minden egyes szimbólumot egyenként kell 
formázni. 

Aktív téma 

Jelmagyarázat típusa 

Osztályozó mezı 

Kategória határok 

Jelmagyarázat betöltése 
és elmentése 
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Egyedi érték (Unique Value) – A téma minden egyedi attribútum értéke egyedi szimbólummal lesz ábrázolva. Ez a 
legegyszerőbb módja az adatok kategóriák szerinti bemutatásának. 

 

Dot Density – A poligon téma objektumait pontok halmazával ábrázoljuk egy megadott attribútum érték 
függvényében. Ezzel a módszerrel jól bemutathatjuk bizonyos dolgok eloszlását egy területen. 

 

Diagram réteg (Chart) – A téma objektumait diagrammokkal ábrázoljuk. A diagram elemei megadott attribútum 
értékekhez kapcsolódnak, és méretük arányos azok nagyságával. Választhatunk oszlop és kördiagram közül. Ezzel a 
módszerrel több attribútum értékét tudjuk egyszerre szemléltetni. 

 

 

10. Változtassuk meg a Cities téma jelmagyarázatának tulajdonságait úgy, hogy minden várost azonos 
szimbólum jelöljön! 

� A Réteg tulajdonságok ablakban válasszuk a megjelenítés menüpontot, majd a megjelenı 
lapon válasszuk a Jelmagyarázat típusa listából az Egy szimbólum típust, majd kattintsunk 
az OK gombra! 
A térképen megváltozik a városok megjelenése: minden várost azonos szimbólum jelöli. 

11. Készítsünk olyan jelmagyarázatot a városokhoz, amelyek a tengerszint feletti magasság szerint 3 
kategóriát jelölnek! 

� Térjünk vissza a Cities téma Réteg tulajdonságok ablakába! Válasszuk a 
Növekvı szimbólumok típust, az osztályozást az Elevation (magasság) mezı alapján 
végezzük! 

� Az osztályozás módját állítsuk Egyenlı intervallumokra, majd adjuk meg 3-nak az 
osztályok számát, majd kattintsunk az Osztályoz gombra. 

12. Változtassuk meg a felhasznált szimbólumot! 
� Kattintsunk az elsı osztályra, majd válasszuk ki a bal oldali szimbólumkészletbıl a 

négyzetet, lejjebb görgetve állítsuk a méretét 0,5-re színét kékre. A második osztályra 
kattintva ismét adjuk meg a szimbólumot és a színt, de a méretet állítsuk 1-re, majd a 
harmadik osztályra kattintva járjunk el ugyanígy, de a méretet állítsuk 2-esre. 

� Kattintsunk az Ok gombra a Réteg tulajdonságok ablakban! 
A térképen megváltozik a városok megjelenése: a városokat fekvésük szerint növekvı 
mérető kék négyzet szimbólumok jelölik. 
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13. Állítsuk be a jelmagyarázat kategóriáinak feliratait! 
� Ehhez a mővelethez kattintsunk az Új jelrendszer ikonra a Réteg tulajdonságok ablak bal 

felsı részén. 
� A kategóriák címke mezıjébe írjuk be a következıket: 

- Alacsony fekvéső 
- Közepes fekvéső 
- Magas fekvéső 

 
Majd kattintsuk az OK gombra! 
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14. Mentsük el a jelmagyarázatot! 
� A Réteg tulajdonságok ablakban kattintsunk a Stílus mentés… gombra, majd a D:\ saját 

mappába mentsük el cities_elev  néven a jelmagyarázatot! 
 

 
 

 
Egy .qml kiterjesztéső fájl keletkezik, amelyet a késıbbiekben bármikor betölthetünk 
ehhez a réteghez. 

Megjegyzés: Ha a réteg nevével megegyezı néven (itt: Cities) és azonos könyvtárba mentjük el a jelmagyarázatot, 
akkor a téma következı megnyitásakor automatikusan ezzel a jelmagyarázattal jelenik meg, ha ezt szeretnénk, 
kattintsunk a Mentés alapértelmezettként gombra. 

15. Készítsünk olyan jelmagyarázatot a States réteghez, amely a fekete (Black) lakosság százalékos 
aránya szerint színezi az egyes államokat! 

� A Legend Editor ablakban válasszuk a Graduated Color típust, a Black osztályozó 
(Classification Field), és a Pop1990 normalizáló (Normalize by) mezıt! 

� A Normalize by mezı használatára azért van szükség, mert a States téma adattáblájának 
Black mezıjében abszolút adatok vannak, mi azonban a százalékos részesedést szeretnénk 
ábrázolni. (Tkp. a fekete népesség számát osztjuk az összlakosság számával.) 

� A Color Ramps listából válasszunk egy tetszıleges egyszínő (monochromatic) színskálát! 
A többi beállítást hagyjuk változatlanul! 

� Az Apply gombra kattintva fogadjuk el a változtatásokat! 
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� Mentsük el a jelmagyarázatot a saját könyvtárunkba states_black  néven! 

 

16. Készítsünk olyan jelmagyarázatot a Counties réteghez, amely azonos színnel jelöli az ugyanazon 
államban található megyéket! 

� A Réteg tulajdonságok ablakban válasszuk az Egyedi érték típust és a State_name 
osztályozás mezıt! 

� Kattintsunk az Osztályoz gombra! 
� A Véletlen színek gombbal váltogathatjuk az egyes osztályok színét.   
� Az OK gombra kattintva fogadjuk el a változtatásokat! 
 

 

 
� Mentsük el a jelmagyarázatot a saját könyvtárunkba counties_st  néven! 

 

17. Változtassuk meg a Lakes téma szimbólumait! A tavakat jelölje sötétkék alapon világoskék 
csíkozás, vastag piros körvonallal ☺ ! Minden tó ilyen színezéső legyen! 

� Ehhez nyomjuk meg az Új jelrendszer gombot a Réteg tulajdonságok ablakban. A 
legördülı menübıl válasszuk az Egy szimbólumot. A fenti szimbólum nem található meg 
a választható listában ezért nekünk kell létrehoznunk. 

� Kattintsunk a Tulajdonságok ( ) gombra! 
� A felugró ablakban egy új szimbólumot fogunk létrehozni. A szimbólum réteg típust 

hagyjuk alapértelmezetten (Egyszerő kitöltés)! 
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� A bal alsó sarokban lévı  jelre kattintva  adjunk hozzá egy új szimbólum réteget a 
meglévıhöz! 

� A felsı szimbólumra kattintva állítsuk be a Színét (világoskék), a Kitöltési stílust 
(vízszintes csíkozásra), valamint Körvonal színét vörösre, a körvonal stílusát Solid Linera, 
és a körvonal vastagságát 1-re. 

� Az alsó szimbólumon állítsuk be a színt (sötétkék), a Kitöltési stílust Tömörre, a 
körvonalat állítsuk No Pen-re! 

� Kattintsunk az OK, majd az Apply gombra! 
� Mentsük el a jelmagyarázatot a saját könyvtárunkba lakes_new  néven! 

 

 
 
Feladat (2) 

Készítsük el a következı jelmagyarázatokat az USA állományokkal, majd mentsük el ıket a 
megadott néven ! 

A) Jelöljük a városokat típusuk (Type) szerint más-más szimbólummal! (cities_type.qml ) 

B) Jelöljük növekvı mérető (Size: 4 ���� 12) piros kör szimbólumokkal a városokat az elváltak 
(Divorced) aránya (!normalizálás!) szerint 5 kategóriában (Equal Interval, d.ddd)! 
(cities_dev.avl ) 

C) Jelöljük az összes utat azonos vastag (2) kék vonallal! (roads_blue.qml ) 

D) Próbáljuk ki a Chart jelmagyarázat típust a counties és az USA cities témára! 

a. Készítsünk pl. oszlopdiagramot az egyes megyékhez (counties) a fehér (white), a 
fekete (black) és a spanyolajkú (hispanic) lakosság arányából! (counties_nat.qml ) 

b. Készítsünk kördiagramot a városokhoz a népesség korcsoport (Age_under5, 
Age_5_17, Age_18_64, Age_65_up) szerinti megoszlásának szemléltetésére! 
(cities_age.qml ) 

E) Készítsünk ponttérképet (Dot) az államok (states) spanyolajkú (hispanic) 
lakosságszámának szemléltetésére! 1 halványpiros pont 5000 fı népességet jelöljön! 
(states_hisp.avl ) 

 
A gyakorlatban szereplı feladatok megoldásai megtalálhatók a www.geo.u-szeged.hu/~zalan/ 
arcview/legend/feladat mappában (.qml)! 
 
� Zárjuk be az Quantum GIS programot a Fájl����Kilépés parancsot választva! 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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4. FEJEZET 
 

Leválogatás az attribútum táblában tárolt adatok alapján, a Haladó keresés eszköz használata 

 

1. Hozzunk létre egy új mappát a Total Commander segítségével (F7) a saját mappánkon belül 
4_ora  néven! Ebbe fogjuk tárolni a gyakorlaton felhasznált és elıállított állományokat. 

2. Másoljuk át a teljes C:\Esri\Esridata könyvtárat a D:\saját mappa könyvtárunkba! 

3. Hozzunk létre egy új Quantum GIS projektet, majd mentsük el 4_gyakorlat  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! A feladat megoldása során mentsük többször is a projektet a Fájl����Projekt 

mentés vagy  . 

4. Adjuk hozzá a Europe / Cities és a World / Country témát! 

5. Kapcsoljuk ki Country téma jelmagyarázatát, majd rendezzük a rétegeket a megfelelı sorrendbe! 

6. Nyissuk meg a Cities téma adattábláját!  

 

Feladat (1) 

A) Milyen mezıket tartalmaz az adattábla? ____________________________ 

B) Mit gondolsz, milyen információkat tartalmaznak az egyes mezık? 

 

7. Térjünk vissza a térkép ablakba! 

 
A HALADÓ KERESÉS HASZNÁLATA 
(ATTRIBÚTUM ÉRTÉKEK SZERINTI KIJELÖLÉS) 

 

8. A Haladó keresés eszközzel válogassuk le (és jelöljük ki) azokat az európai városokat, amelyek 
Franciaországban (France) találhatók! 

� A Cities réteg legyen az aktív, majd nyissuk meg az attribútum tábláját! Kattintsunk a tábla 
alján található Haladó keresés gombra. Megjelenik a Keresés szerkesztı ablak, melyben az 
aktív téma (ennek neve olvasható az ablak fejléce alatt!) objektumait jelölhetjük ki 
megadott feltételek alapján. 
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� Elıször kattintsunk duplán a Mezık listában a CNTRY_NAME mezıre, majd egyszer az 
egyenlıség (=) jelre az alsó panelen, végül pedig az Értékek listából dupla kattintással 
válasszuk ki a ’France’  értéket! Közben láthatjuk, hogy a leválogatás logikai feltétele 
felépül: CNTRY_NAME = ’France’  

� Kattintsunk az OKgombra! Láthatjuk, hogy a francia városok ki lettek jelölve a táblában. 
(És a térképen egyaránt.) 

� Az adattábla menüsorában válasszuk a Szelekció legfelülre mozgatása ikont , hogy a 
kijelölt objektumok (francia városok) rekordjait a tábla tetejére rendezzük! 
 

� Az adattábla ablak fejlécének bal felsı sarkában olvassuk le a kijelölt objektumok számát! 
Láthatjuk, hogy 26 francia város található a Cities témában. 

 

 
 
Megjegyzés: Az rekordok számát  úgy is kiolvashatjuk, hogy az utolsó kijelölt rekord sorszámhoz hozzá adnunk 
egyet, mert a tábla rekordjai 0-tól vannak indexelve! 
 

Feladat (2) 

Végezzük el a következı leválogatásokat a Europe / Cities rétegen! Jegyezzük fel, hány objektum 
felel meg az egyes feltételeknek! 

A) Válogassuk le az összes csehországi („Czech Republic”) várost! 

B) Válogassuk le az összes „National and provincial capital” státuszú (STATUS) várost! 

C) Válogassuk le az összes várost, amelynek népessége 500000 – 1000000 fı ([pop_class]) 
közé esik! 

D) Válogassuk le az összes olyan várost, aminek státusza (STATUS) nem „Provincial 
capital”! Két módszer is használható! 

E) Válogassuk le az összes várost, amelyik „B” betős tartományban (Admin_name) található! 
☺ Használjuk a % jokerkaraktert! A szöveges értékeket mindig ’ ’ közé kell tenni! 
(Segítség: LIKE ’B%’ nincs space  az idézıjelek között!) 

Mezılista (vö. adattábla) 

Értéklista az adott 
mezıbıl 

Leválogatás logikai 
feltétele 

Logikai 
eszközök 

Szintaxis 
ellenırzı 

Aktív téma 
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Tipp: A leválogatási feltételek megadásakor lehetıleg minél kevesebbet használjuk a billentyőzetet az 
esetleges elgépelések elkerülése érdekében! A mezıneveket mindig a Mezık listából válasszuk ki, illetve ha 
konkrét értéket akarunk használni, azokat a Értékek listából! Így nem kell foglalkoznunk sem a 
zárójelezéssel, sem az idézıjelekkel! 

 
A következıkben összetett feltételek megadását fogjuk gyakorolni. 
 

9. Hozzunk létre egy új projectet 4_b_gyakorlat néven, majd ehhez adjuk hozzá az USA / Cities, az 
USA / Counties és az USA / States témát! 

10. Kapcsoljuk ki Counties és States téma jelmagyarázatát, majd rendezzük a rétegeket a megfelelı 
sorrendbe! 

11. Nézzük meg mindhárom téma adattábláját! Az egyes mezık (angol) elnevezése utal azok 
tartalmára. 

12. A Haladó keresés eszközzel válogassuk le azokat az államokat (States), amelyek területe (Area) 
meghaladja az 50.000 mf2-t, lakosságszámuk [POP1990] viszont 1.000.000 fı alatt marad! 

� A States réteg legyen az aktív, majd nyissuk meg a réteg tábláját és válasszuk a haladó 
keresést! 

� Elıször kattintsunk duplán a Mezık listában az AREA mezıre, majd egyszer a nagyobb (>) 
jelre az alsó panelen, ezután írjuk be a billentyőzetrıl a kívánt értéket (50000). 

� Folytassuk a kifejezés felépítését az  logikai ÉS (AND) gombra kattintva az alsó panelen, 
majd következik a kifejezés második része: válasszuk a POP1990 mezıt a listából, majd 
kisebb (<) jel, végül a pontos érték (1000000) a billentyőzetrıl. 
 
A kifejezésünk így fog kinézni: 

 
 AREA > 50000 AND POP1990 < 1000000 

 
� Kattintsunk a OK gombra! 

� Az adattáblában az  eszközzel rendezzük a kijelölt rekordokat (államokat) a táblázat 
tetejére! 

� Nézzük meg az adattáblában a kijelölt objektumok számát! Az összetett feltételnek 5 állam 
felel meg. 

13. Nézzük meg a kijelölt államok néhány statisztikáját! Mennyi ezen államok átlagos 
lakosságszáma? 
 
A fenti kérdés megválaszolására a menüsor Vektor menüpontjában az Elemzı eszközök felugró 
menüjébıl válasszuk az Alap statisztika eszközt. Itt nézhetjük meg különbözı rétegeink teljes 
vagy csak szelektált elemeinek, valamely oszlop (attribútum) szerinti statisztikáit. 
 

� Az átlagos lakosságszám meghatározásához válasszuk ki azt a réteget, melynek valamely 
adatáról szeretnék statisztikát kapni, jelen esetben a STATES-t. Láthatjuk, hogy 
amennyiben az aktuális rétegen van kijelölt objektum, úgy automatikusan be lesz x-elve a 
csak a kijelölt elemekre történı statisztikaszámítás. 

� Az eredménymezıbıl válasszuk a POP1990-et! 
� Majd nyomjuk meg az OK gombot! 
� A megjelenı Statisztikai eredményekbıl kiolvashatjuk, hogy a feltételeknek megfelelı 5 

állam népességének átlaga 627500 fı. 
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Feladat (3) 

A) Mekkora a legnagyobb kijelölt állam területe?   _______________ 

B) Mekkora ezen államokra a népsőrőség (Pop90_sqmi) szóródása? _______________ 
 

14. Rendezzük népességük szerint csökkenı/növekvı sorrendbe az USA államait! 
 
� Kattintsunk az adattábla POP1990 mezıjére és láthatjuk, hogy az adattábla megváltozik, a 

rekordok a POP1990 mezı alapján növekvı sorrendbe rendezıdnek. Amennyiben újra 
rákattintunk a POP1990 mezıre a rekordok népesség szerinti csökkenı sorrendbe 
rendezıdnek. Keressük meg az elızı lépésben kijelölt rekordokat! Láthatjuk, hogy az 5 
állam közül a legnépesebb Montana.  
 
Tipp: Ha csak a kijelölt rekordokat szeretnénk valamely attribútum szerint növekvı vagy csökkenı sorrendbe 
rendezni, jelöljük be a Csak a szelektált sorokat mutasd elıtti négyzetet! 

 

 
 
 

 

Sorbarendezés 

Kijelölt elemek megjelenítése új táblában 
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Feladat (4) 

Végezzük el a következı leválogatásokat a megadott rétegen (ha kell, adjuk hozzá ıket a 
dokumentumhoz)! Jegyezzük fel, hány darab objektum felel meg az egyes feltételeknek! Adjuk 
meg a kért statisztikai mutatókat is! Ha kell, rendezzük sorba a rekordokat! 

A) Válogassuk le az USA azon államait (States), amelyek neve „A” betővel kezdıdik 
(State_name), és népességük (Pop1990) nem haladja meg a 3.000.000 fıt! Mennyi a mobil 
lakások (Mobilehome) átlagos száma ezekben az államokban? 

B) Válogassuk le North Dakota és South Dakota megyéit (Counties) (State_name)! Itt ugye 
már logikai VAGY (OR) használatos! Mennyi ezekben a megyékben a spanyolajkú 
(Hispanic) lakosság számának szóródása? Melyik volt a 10. legnépesebb South Dakota-i 
megye neve 1999-ben? 

C) Válogassuk le azokat az államokat, ahol a spanyol és fekete lakosság együttes száma nem 
haladja meg az 100.000 fıt! A kifejezésben szabadon használhatók az algebrai (+-*/) 
mőveletek! Mennyi ezekben a fekete lakosság átlagos száma? Melyik ezek közül a 
legkisebb területő? 

D) Válogassuk le azokat a Washington állambeli városokat, amelyben a férfiak (Males) aránya 
meghaladja a nıkét (Females) és a fekete (Black) népesség 1990-es százalékos aránya 
nagyobb, mint 15%! 

E) … és így tovább fokozhatjuk az élményt a végtelenségig ☺ Jó szórakozást mindenkinek! 
 

� Zárjuk be az Quantum GIS programot a Fájl����Kilépést parancsot választva! 
 
KIJELÖLT OBJEKTUMOK MENTÉSE SHAPE FORMÁTUMBA 

 
A Haladó keresés eszköz segítségével kijelölt objektumok önálló shapefile-ba történı 
exportálásához (mentéséhez) a következıket kell tennünk: 
 
� Gyızıdjünk meg róla, hogy az ablakban az a téma aktív, melynek kiválasztott objektumait 

menteni szeretnénk! 
� A menüsorban válasszuk a Réteg����Szelekció mentése vektor fájlként parancsot!  
� A Formátum legördülı menübıl válasszuk az ESRI Shapefile-t! 
� A Tallóz gombra kattintva, navigáljunk a kívánt mappába, majd adjuk meg a mentendı 

állomány nevét! 
� A Kódolás és a vetület beállításokat (CRS) hagyjuk alapértelmezetten! 

 

 
 
 

� A mentéshez kattintsunk az OK gombra! 
_____________________________________________________________________________________ 
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5. FEJEZET 

 
Övezetek generálása (Buffer zóna), leválogatás az objektumok térbeli elhelyezkedése alapján, 

Térbeli lekérdezés eszköz használata, téma adattáblájának szerkesztése 

 

1. Hozzunk létre egy új mappát a Total Commander segítségével (F7) a saját mappánkon belül 
5_ora  néven! Ebbe fogjuk tárolni a gyakorlaton felhasznált és elıállított állományokat. 

2. Az D:\ meghajtón keressük meg az av_csongrad_demo\shape könyvtárat! Az ebben található 
csongrád megyei mintaadatokkal fogunk ma dolgozni. Ha nem találnánk a mappát, másoljuk át a 
teljes \\Geo_kabinet\Cabsrv\Oktatói anyagok\tobakzalan\arcview\av_csongrad_demo\shape 
könyvtárat a D meghajtó gyökerében létrehozott av_csongrad_demo mappába! 

3. Hozzunk létre egy új Quantum GIS projektet, majd mentsük el 5_gyakorlat  néven az D:\saját 
könyvtárunkba! A feladat megoldása során mentsük többször is a projektet a Fájl����Projekt 

mentés vagy a  gombbal. 

4. Adjuk hozzá az av_csongrad_demo \ shape mappából az összes témát! 

5. Rendezzük a rétegeket a megfelelı sorrendbe, majd bekapcsolva ıket nézzük meg a tartalmukat! 

 
ÖVEZETEK (BUFFER ZÓNA) GENERÁLÁSA 

 

6. Elsı lépésként meg kell adnunk a programnak, hogy az általunk használt állományok milyen 
vetületi koordinátákkal rendelkeznek. Jelen állományaink az Egységes Országos Vetületi 
Rendszerben (EOV) vannak és méter koordinátákkal rendelkeznek. 

7. A vetületi rendszer megadásához nyissuk meg a Projekt tulajdonságok ablakot. Ez megtalálható: a 
menüsor Beállítások����Projekt tulajdonságok…vagy Ctrl+Shift+P  

8. A projekt tulajdonságok ablakban kattintsunk a Koordinátarendszer (CRS) fülre! 

9. Az alsó táblázatban láthatjuk a Korábban használt koordináta rendszereket: itt válasszuk ki a 
HD72 / EOV-t, majd kattintsunk az OK gombra!  

Amennyiben itt nem látható az HD72 / EOV, akkor írjuk be a keresı mezıbe: HD72, az 
Hatóságot állítsuk Mindre, a Keresést Névre! Kattintsunk a Keres gombra! Válasszuk ki a 
táblából az HD72 / EOV-t és kattintsunk az OK gombra! 
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10. Készítsünk 250 méteres buffer zónát a gázkutak (Gazpont) köré! 
� Ha van kijelölt objektum a Gazpont rétegen, töröljük az összes kijelölést! (Kattintsunk a 

térkép egy üres részére az Elem szelektálás kijelölı eszközzel, vagy kattintsunk az 

eszköztár Szelekció megszüntetése minden rétegen  gombjára!) 
� A Vektor menüben válasszuk a Geoprocessing eszközökbıl az Övezet(ek) parancsot! 

Megnyílik az Övezet(ek) ablak, amelyben a létrehozandó buffer zóna tulajdonságait 
adhatjuk meg. 
Az ablakban megadhatjuk, hogy a dokumentumban található témák közül melyik köré 
szeretnénk buffer zónát létrehozni. Ha ezen a rétegen vannak kijelölve objektumok, akkor 
lehetıségünk van csak ezekre zónát generálni. 

 
Az Övezet(ek) ablak beállításai: 

 
� Az input vektor rétegbıl válasszuk ki a gazpont-ot! 
� Láthatjuk, hogy nincs kijelölve objektum a rétegen, mert a Csak a szelektált elemekre 

opció elıtti négyzet nincs automatikusan bejelölve. 
� A Közelítı szegmensek értékét hagyjuk alapértelmezetten. 
� Az övezet távolságához írjunk 250 -et! 
� Az övezet összevonás eredmények elıtti négyzetet X-eljük be, hogy az egymást átlapoló 

zónák összeolvadjanak. 
� Végül adjuk meg az övezet shape fájlunk helyét D:\ saját mappánk mai alkönyvtárába és 

nevezzük el gazpont_250_bf -nek! 
� Kattintsunk az OK gombra a mővelet lefuttatásához! 
� Az újonnan létrehozott állomány hozzáadását fogadjuk el! (Yes) 
� Kapcsoljuk be az új réteget, majd mozgassuk fölé a Gazpont.shp réteget! Nagyítsunk bele 

a térképünkbe és nézzük meg közelebbrıl a gázpontok körüli buffer zónákat! 

Legutóbb használt 
koordinátarendszerek 

Névre 
keresés 
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Feladat (1) 

Készítsük el a következı buffer zónákat, majd mentsük el a megadott néven ! 

A) Hozzunk létre egyszerő 5 km-es buffert a mőemlékek (Mueml.shp) körül! muemlek_5_bf  

B) Hozzunk létre egyszerő 2500 méteres buffer zónát a belterületek (Belter.shp) határain 
kívül! belter_2500_out_bf  

C) Hozzunk létre összetett buffer zónát a fıutak ([Rend] = 3) mentén! A 3 zóna 500-500 
méter szélességő legyen! (Segítség: leválogatás, majd buffer csak a kijelöltekre…) 
fout_500_3_bf  

D) Hozzunk létre összetett buffer zónát a 10.000.000 m2-t meghaladó területő ([Area]) 
belterületek határának mindkét oldalán! A két-két zóna mérete 200-200 méter legyen! 
belter_200_2_io_bf  

 
TÉRBELI LEKÉRDEZÉS HASZNÁLATA 

A következıkben a különbözı rétegeken található objektumok egymáshoz viszonyított térbeli 
helyzete alapján végzünk leválogatást. 

 

11. Válogassuk le azokat a gázkutakat, amelyek valamely út 500 méteres körzetében találhatók! A 
feladat megoldásához az Övezet(ek) és a Térbeli lekérdezés eszközt fogjuk használni. 

 
� Ellenırizzük, hogy a vetületi rendszer HD72 / EOV-ra van-e állítva, ha nem állítsuk 

be!(Beállítások���� Projekt tulajdonságok���� Koordinátarendszerek fül) 
� Ha van kijelölt objektum az Utak rétegen, töröljük az összes kijelölést! (Kattintsunk a 

térkép egy üres részére a Elem szelektálás kijelölı eszközzel, vagy kattintsunk az eszköztár 

Szelekció megszüntetése minden rétegen  gombjára!) 
� Elıször az utak réteg köré kell létrehoznunk egy 500 méteres övezetet. Ehhez válasszuk a 

Vektor���� Geoprocessing eszköz���� Övezet(ek) menüpontot. Itt válasszuk ki az utak réteget, 
a távolságot állítsuk 500-ra, és X-eljük be az Övezetek összevonása elıtti négyzetet és 
mentsük el utak_500m.shp néven a D:\ saját könyvtárunkba! 

� Engedélyezzük az új réteg hozzáadását! 
� Most azokra a gázpontokra vagyunk kíváncsiak, amik ebben az utak körüli 500 méteres 

zónában vannak. 

 
Rétegek listája Ha csak kijelölt objektumok köré 

szeretnénk övezeteket létrehozni 

Övezetek összevonása 

Eredmény shape nevének 
és helyének megadása 
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� Válasszuk a Modulok���� Térbeli lekérdezés ���� Térbeli lekérdezés funkciót vagy  
ikont. 
 
Megjegyzés: Amennyiben nem találjuk az eszközt: Válasszuk a Modulok � Modul kezelı… funkciót és 
jelöljük be a Térbeli lekérdezés Plugin elıtti négyzetet, majd OK.  

� A megnyíló Térbeli lekérdezés ablakban a Cél réteg listából válasszuk a gazpont réteget! 
�  A kiválasztó réteg vagy Referencia réteg (második legördülı lista) legyen az utak_500m! 

Mindig ennek a rétegnek a típusa (pont-vonal-poligon) határozza meg, hogy a következı 
lépésben milyen térbeli kapcsolatok közül választhatunk.  

� A kapcsolat típusa (Topológiai mővelet) legyen Beleesik! 
� Kattintsunk az OK gombra, a leválogatás megtörténik 

 

 
 

 
Összeolvasva a mondat jelentése kb. a következı: 

 
Gazpont réteg azon kijelölt (most nincs kijelölt) objektumait, 

amelyek beleesnek 

az ’utak_500m’ téma kijelölt objektumaiba 

(itt: nincs kijelölt út). 

Láthatjuk, hogy a térképen az utak közelében található gázkutak ki lettek jelölve. 
 

� Nézzük meg a téma adattáblájában, hogy hány objektumot jelöltünk ki! __________ db 
 
Mielıtt további példákat oldanánk meg, tekintsük át, hogy milyen térbeli kapcsolódások 
lehetnek a különbözı (pont-vonal-poligon) típusú témák objektumai között. 
 
Are Completely Within – az aktív téma azon objektumait választhatjuk ki, amelyek teljesen beleesnek a selector 
(kiválasztó) téma (kijelölés szerinti) egy vagy több objektumába. 
 
Completely Contain – az aktív téma azon objektumait választhatjuk ki, amelyek teljesen magukban foglalják 
(tartalmazzák) a selector téma (kijelölés szerinti) egy vagy több objektumát. 
 

Térbeli kapcsolat 
típusa 

Viszonyító réteg 

Leválogatandó elemek rétege 
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Have their Center In – az aktív téma azon objektumait választhatjuk ki, amelyek középpontja (center) teljesen 
beleesik a selector (kiválasztó) téma (kijelölés szerinti) egy vagy több objektumába. 
 
Contain the Center Of – az aktív téma azon objektumait választhatjuk ki, amelyek teljesen magukban foglalják 
(tartalmazzák) a selector téma (kijelölés szerinti) egy vagy több objektumának középpontját. 
 
Intersect – az aktív téma azon objektumait választhatjuk ki, amelyek metszik (intersect) a selector téma 
(kijelölés szerinti) egy vagy több objektumát. Két objektum metszi egymást, ha legalább egy közös pontjuk van, 
vagy valamelyik teljes egészében tartalmazza a másikat. Ha a selector téma megegyezik az aktív témával, akkor 
az egymással szomszédos objektumok lesznek kiválasztva. 
 
Are Within Distance Of – az aktív téma azon objektumait választhatjuk ki, amelyek a selector téma (kijelölt) 
objektumaihoz képest megadott távolságon belül helyezkednek el. A távolság mértékegységét a 
View�Properties ablakban adhatjuk meg. 
 

Feladat (2) 

A Térbeli lekérdezés eszközt használva végezzük el a következı leválogatásokat! Hány objektum 
felel meg a feltételeknek? 

A) Válogassuk le azokat a gázvezeték szakaszokat, amelyek keresztezik valamelyik vízfolyást! 
(Metsz) 

B) Válogassuk le azokat a hévízkutakat, amelyek belterületen találhatók! (Beleesik) 

C) Válogassuk le azokat a településeket (Csongmat.shp), amelyek területén található gázkút! 

D) Válogassuk le azokat az ivóvízellátást szolgáló kutakat ([Hasznosita]=”V”), amelyek 
valamelyik gázvezeték 1000 méteres körzetében helyezkednek el! (Haladó keresés, majd  
Metsz) 

E) Válogassuk le azokat a belterületeket, amelyek a Körös-Tisza-Maros ([Folyo_id]=30) 5 
kilométeres körzetében találhatók! 

F) Válogassuk le azokat a belterületeket, amelyek 5 kilométeres körzetében található szılı 
(Csongcorine.shp [Kod]=221)! 

G) Válogassuk le azokat a településeket (Csongmat.shp), amelyek belterülete nagyobb, mint 2 
km2! (adattáblában m2 van!)  

 

Tovább nem ragoznám… Remélem, kezd világossá válni, hogy milyen típusú kérdésekre 
adhatunk választ a Térbeli lekérdezés eszköz használatával… Kreáljatok magatoknak további 
feladatokat a térbeli analízis ezen típusának begyakorlásához! 
 
A Térbeli lekérdezés eszközzel leválogatott objektumok a Réteg ����Szelekció mentése vektor 
fájlként paranccsal új shape állományba menthetık (ld. Haladó keresés). 
 

A Térbeli lekérdezés eszköz használatakor a következıkre kell odafigyelni: 

- Mindig az a téma legyen a célréteg (Target Layer), amelyik objektumai közül szeretnénk 
leválogatni, kijelölni! 

- Ha bármely témán vannak kijelölt objektumok, akkor lehetıségünk van csak ezeket 
figyelembe véve a térbeli leválogatást végrehajtani, ilyenkor a program csak ezeket veszi 
figyelembe, és a térbeli viszonyítás is csak ezekhez történik! 
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ADATTÁBLA SZERKESZTÉSE –Új oszlop hozzáadása, Mezıkalkulátor 

Végül következzék az adattáblák szerkesztése. Ebben a részben egy már meglévı vektoros 
(shape) állomány adattáblájához fogunk új mezıket (oszlopokat, attribútumokat) hozzáadni, majd 
ezekhez értékeket is rendelünk. 

12. Adjunk egy új mezıt a Gazpont téma adattáblájához, amiben 0 vagy 1 értékekkel jelöljük, hogy az 
adott gázkút valamely belterület 500 méteres körzetében van-e! 

 
� Nyissuk meg a Gazpont adattábláját, majd kattintsunk a Szerkesztés mód be/ki 

 ikonra! Láthatjuk, hogy újabb ikonok aktiválódtak. 

� Válasszuk az Új oszlop  ikont az új mezı (oszlop) definiálásához! 
� A megnyíló Attribútum hozzáadás ablakban a következı paramétereket kell megadnunk 

az új mezı létrehozásához: 

 
 
 
 

A shape állományok adatmezıi különbözı típusúak lehetnek: Egész szám (integer), 
Szöveg (string), Decimális valós szám (float, double). 

 
� A Name mezıbe írjuk be: belter  
� A Típus listából válasszuk a Egész szám (integer) típust! 
� A Szélesség mezıbe írjuk be: 1 
� Kattintsunk az OK gombra 

Az adattáblában megjelenik egy új oszlop NULL azaz definiálatlan mezıkkel. A következı 
lépésben értéket adunk a mezıknek. 
 
Azokhoz az objektumokhoz, amelyek a belterületek 500 méteres körzetében találhatók, 1-
es értéket rendelünk, a többihez 0-át. 

� Az  Övezet(ek) és a Térbeli lekérdezés eszközök segítségével jelöljük ki azokat a 
gázkutakat, amelyek a belterületek 500 méteres környezetében találhatók! (9 db) 
Az adattáblában láthatjuk a kijelölést. 
Tipp: Rendezzük a kijelölt rekordokat új táblába a Csak a szelektált sorokat mutasd elıtti négyzetet 
bejelölve. 

� Kattintsunk a Mezı kalkulátor megnyitása  ikonra! 

Mezı neve 

Mezı típusa 

Mezı szélessége 

Tizedesjegyek száma 
(csak Decimális, valós szám típusnál) 
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� A megnyíló Mezı kalkulátor ablakban jelöljük be a Létezı mezık frissítése és a Csak a 
szelektált elemek frissítése elıtti négyzetet, a frissítendı mezı a Belter lesz, majd adjuk 
meg a kijelölt objektumokhoz rendelendı értéket: 1 

 
Megjegyzés: Az értékadás összetett kifejezéssel is történhet, amelyben az adattábla egyéb mezıi is 
szerepelhetnek, azokkal különféle mőveletek végezhetık, majd a kapott eredményt adjuk értékül az aktuális 
mezınek. 
 

� Kattintsunk az OK gombra! 
Láthatjuk, hogy a kijelölt objektumok belter mezıjében megjelenik az 1-es érték. 

� Fordítsuk meg a kijelölést a Kijelölés megfordítása  eszközzel! 
� A fentiekhez hasonlóan a Mezı kalkulátor segítségével adjunk 0 értéket a most kijelölt 

objektumok belter mezıjének! 

� Végezetül kattintsunk a Szerkesztés be/ki  ikonra, a szerkesztésének befejezéséhez! A 
rendszer rákérdez, hogy szeretnénk-e menteni a változásokat. Kattintsunk a Save gombra! 
 
Ezzel a szerkesztéssel megváltoztattuk a vektoros állományunkat. 

Feladat (3) 

Végezzük el a következı adattábla-szerkesztési feladatokat! 

A) Rendeljünk a gázkutak adattáblájához egy új oszlopot, amelyben ’igen’ – ’nem’ szöveges 
értékkel jelöljük, hogy az adott objektum a belterületek 500 méteres körzetében van-e! A 
mezı neve legyen belter_str, típusa string, hossza 5. A Mezı kalkulátor használatakor 
figyeljünk oda, mert a szöveges értékeket ’ ’  -ek között kell megadni! 

B) Értékadás összetett kifejezésekkel... 
� Zárjuk be az Quantum GIS programot a Fájl����Kilépést parancsot választva! 

_____________________________________________________________________________________ 

Adattábla mezıi 

Értékadó kifejezés 

Mőveletek és függvények 

Amennyiben létezı mezıt 
szeretnénk adatokkal 

feltölteni 

Amennyiben csak kijelölt elemek 
attribútumainak szeretnénk 
értékeket adni 
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6. FEJEZET 

 
Raszteres állományok és más térinformatikai szoftverek 

vektoros formátumainak megjelenítése 
 

1. Hozzunk létre egy új mappát a Total Commander segítségével (F7) a saját mappánkon belül 
6_ora  néven! Ebbe fogjuk tárolni a gyakorlaton felhasznált és elıállított állományokat. 

2. Hozzunk létre egy új Quantum GIS projektet, majd mentsük el 6_gyakorlat  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! A feladat megoldása során mentsük többször is a projektet a Fájl����Projekt 

mentés (Ctrl+M vagy ) paranccsal! 
 
Elsıként nézzünk meg néhány széles körben elterjedt vektoros állományt! 
 
Az Autodesk szoftvereiben (pl. AutoCAD) használatos formátum a .dwg, illetve a .dxf 
csereformátum. Az ilyen kiterjesztéső állományok megjelenítésére képes az ArcView is, ehhez 
azonban ún. Extensions (Kiterjesztések) használat szükséges. Ezeket külön kell ki-be kapcsolni a 
File�Extensions… dialógus ablakban. 

 
VEKTOROS ÁLLOMÁNYOK MEGNYITÁSA (DWG, DGN) 

3. Válasszuk a File menü Extensions… parancsát! 

A megnyíló Extensions ablakban megtaláljuk az összes rendelkezésükre álló kiterjesztést. Ezek 
egy része speciális vektoros és raszteres formátumok beolvasását teszi lehetıvé. 

4. Kattintsunk a CAD Reader kiterjesztésre! Az About szövegdobozban megjelenik annak rövid 
leírása. Tegyünk pipát a sor elıtti négyzetbe, majd kattintsunk az OK gombra! 

Ezzel bekapcsoltuk a CAD Reader nevő extension-t. 

 

5. Hozzunk létre egy új View dokumentumot a project-ben, nevezzük el CAD-nek 
(View����Properties), majd ehhez adjuk hozzá a C:\Esri\av_gis30\avtutor\arcview\cad mappából a 
parcels.dwg állományt! 

Megnyílik egy CAD állomány. Nagyítsunk bele és fedezzük fel kicsit, hogyan is néz ki a tartalma! 

6. Nézzük meg a téma tulajdonságait (Theme�Properties)! A Drawing lapon láthatjuk, hogy a dwg 
állományunk több réteget (layers) is tartalmaz, amelyek láthatóságát itt kapcsolgathatjuk (Shift 
gombbal végezhetünk többszörös kijelölést). Nézzük meg, mit tartalmaznak az egyes rétegek! 
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Most következzen egy .dgn állomány. A .dgn a szintén széles körben elterjedt Microstation 
szoftver saját formátuma. Ennek kezeléséhez szintén a CAD Reader Extension szükséges. Ezt 
ebben a munkamenetben már bekapcsoltuk. 

7. Másoljuk át a \\Geo-kabinet\Cabsrv\Oktatói anyagok/tobakzalan/arcview\ mappából a c047d.dgn 
állományt az D:\ saját könyvtárunkba! 

8. Adjuk hozzá a CAD nevő View dokumentumunkhoz az elıbb átmásolt dgn állomány! 

9. Böngésszük át a rétegek tartalmát… 

 
RASZTERES ÁLLOMÁNYOK MEGNYITÁSA (JPEG, TIFF,  IMG) 

Következzen néhány raszteres állomány! 

10. Hozzunk létre egy új View dokumentumot a project-ben, nevezzük el RASTER-nek! 

A raszteres állományok beolvasásához szintén extension-k bekapcsolására van szükség. A 
különbözı típusú raszterekhez más-más extension kapcsolódik. Most három-négy gyakrabban 
használt típust fogunk megnézni. Ezek a .tif (.tiff), .jpg, .img és .sid kiterjesztéssel jelölt 
állományok. 

A .tif (geoTIFF) és .jpg mindenki által jól ismert képformátumok, utóbbit a térinformatikában egy 
ún. world file-lal kiegészítve használják. Az .img az Erdas Imagine raszteres térinformatikai 
program formátuma, míg a .sid (MrSID) egy tömörített térinformatikai raszteres formátum. 

11. Válasszuk a File menü Extensions… parancsát! Kapcsoljuk be az IMAGINE, a JPEG, a MrSID és 
a TIFF 6.0 Image Support extension-t! Majd kattintsunk az OK gombra! 
 
Megjegyzés: Láthatjuk, hogy a CAD Reader elıtti pipa átlátszó, és azt eltávolítani nem tudjuk. Ennek oka, hogy a 
projektünkben még használatban van ez az extension (a megnyitott .dwg és .dgn állományok miatt). 

12. Adjuk hozzá a RASTER nevő View dokumentumunkhoz a D:\Esri\av_gis30\avtutor\ 
arcview\images mappából a spings1.jpg, spring1.img és austin.sid állományokat. 
 
Megjegyzés: Mivel ezúttal nem vektoros (feature), hanem raszteres (image) adatokkal dolgozunk, a Data Source Type 
listából az Image Data Source-t kell kiválasztanunk. Ellenkezı esetben a könyvtárban semmit sem fogunk látni! 

 

13. Nézzük meg, hogy mit ábrázolnak az egyes raszteres rétegek! 
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14. A következıkben Szegedrıl és környékérıl készült légifotókat és mőholdfelvételeket nézünk meg. 

15. Az D:\ meghajtón korábban létrehozott av_csongrad_demo mappába másoljuk át a teljes \\Geo-
kabinet\Cabsrv\Oktatói anyagok/tobakzalan/arcview\av_csongrad_demo\kepek és muhold 
könyvtárat! 

16. Hozzunk létre egy új View dokumentumot a project-ben, nevezzük el CSONGRAD-nak! 

17. Adjuk hozzá ehhez a View-hoz az elıbb átmásolt két könyvtárban található összes raszteres 
állományt! (8 db .img file) 

18. Adjuk hozzá ugyanehhez a View-hoz a múlt órán használt Csongrád megyei vektoros állományok 
közül a belter, csongcorine, folyo, to, utak állományokat! 

19. Rendezzük úgy a rétegeket, hogy a légifotók és mőholdképek ne takarják el a vektoros 
tartalmakat. Ehhez húzzuk legalulra a raszteres, majd fölé a poligon – vonalas - pontszerő 
vektoros állományokat! Változtassuk meg a vektoros rétegek jelmagyarázatát tetszés szerint! 

 
� Zárjuk be az ArcView programot a Fájl����Exit parancsot választva! 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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7. FEJEZET 
 

A Geoprocessing eszközeinek használata és a Merge 

 

1. Az D:\ saját mappán belül hozzunk létre egy új könyvtárat (F7) a mai órához (7_ora )! A mai 
gyakorlaton csak ebbe a könyvtárba dolgozzunk! Figyeljünk oda, hogy a mappa teljes elérési 
útjában ne szerepeljen se ékezetes karakter, se szóköz!!! Ha szükséges, hozzunk létre egy új 
mappát a D:\-ben ezekkel a feltételekkel! 

2. Másoljuk át ebbe a könyvtárba a \\Geo-kabinet\Cabsrv\Oktatói anyagok\tobakzalan\arcview 
\agrotopografiai mappából az agrotopo shape állományt! 

3. Hozzunk létre egy új Quantum GIS projektet, majd mentsük el 7_gyakorlat  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! 

4. Adjuk hozzá az av_csongrad_demo\shape mappából az összes témát, illetve a most átmásolt 
agrotopo.shp-t! 

5. Rendezzük a rétegeket a megfelelı sorrendbe! 

6. Állítsuk be a vetületi rendszert HD72 / EOV-re (Beállítások����Projekt tulajdonságok..����CRS fül) 

 
RÉTEGMŐVELETEK 
(GEOPROCESSING ÉS MERGE) 

 

A mai órán az Quantum GIS egy már ismert moduljában található további mőveletekkel ismerkedünk 
meg. A GEOPROCESSING 8 különbözı mőveletet tartalmaz. Ezek a következık: KONVEX 

KÖRVONAL, ÖVEZET(EK), METSZÉS, UNIÓ, SZIMETRIKUS KÜLÖNBSÉG, VÁG, KÜLÖNBSÉG, 
ÖSSZEVON. A következıkben a leggyakrabban használt mőveletek mőködését tekintjük át egy-egy 
egyszerő példán keresztül. 

 

 
ÖSSZEVONÁS 

Amint azt a fenti ábra is mutatja, ez a funkció egy adott téma objektumait egyesíti valamely 
kiválasztott tulajdonságuk szerint. Eredményként egy új shape állományt ad, amelyen már az 
egyesített objektumok szerepelnek. 

PÉLDA: Készítsünk olyan állományt a Csongmat.shp-bıl, amelyen Csongrád megye kistérségei (és 
nem az önálló települések) az objektumok! 

1. A Vektor  menüben válasszuk a Geoprocessing eszköz���� Összevon menüpontot! 

2. Adjuk meg az Input vektor réteget: Csongmat! Ennek objektumait – az önálló településeket – 
fogjuk összevonni kistérség kódok szerint. 
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3. Összevonás mezınek válasszuk a KISTERSEG-et, amely alapján egyesítjük az objektumokat! 
Tehát azokat a település objektumokat vonjuk össze, amelyek azonos kistérségben találhatók – 
azonos a Kisterseg mezıben található kód. 

4. Majd mentsük el az eredmény shape fájlt Csong_kisterseg.shp  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! 

5. Kattintsunk a OK gombra! 

6. Az eredmény hozzáadását a dokumentumhoz fogadjuk el a Yes gombbal! 

7. Nyissuk meg az újonnan létrehozott Csong_kistererseg.shp állomány attribútum tábláját!  

 

 

Láthatjuk, hogy az új állományunk táblája a Csongmat.shp táblájának a kistérség szerinti 
összevonása, de számos oszlop elvesztette jelentıségét, hisz már az új állományokra nem 
értelmezhetı adatokat tartalmaz. Az adatok a településekre vonatkoztak, de mi azokat összevontuk 
így az ıket leíró adatokra már nincs szükségünk. Valamint az AREA mezı is egy-egy településbıl 
kivett területi értéket tartalmaz nem pedig a kistérség területét ezért ezen oszlop értékeit is újra 
kell számolnunk. 

Table manager 

A következı teendınk a Csong_kisterseg tábla szerkesztése. A Quantum GIS alapjában nem tud 
Shape fájlokhoz kapcsolódó táblákból oszlopokat törölni, erre külön beépülı modul segítségével 
van lehetıségünk ez a Table Manager. 

1. Legyen a csong_kisterseg az aktív téma! 

2. Indítsuk el a Table Manager-t a Modulok���� Table���� Table Manager 

Megjegyzés: Amennyiben nem találjuk a Table Managert és rendelkezünk internet kapcsolattal, válasszuk a 
Modulok���� Python modul lekérése.. menüpontot. A megjelenı ablakból válasszuk a Tárházak fület, majd 
kattintsunk a Harmadik féltıl származó tárházak hozzáadása gombra! Ezután válasszuk az Opciók fület! Az 
engedélyezett moduloknál válasszuk a Kísérleti modulok kivételével minden modult mutass lehetıséget! 
Válasszuk a Modulok fület és a táblázatból válasszuk ki a Table Manager-t, majd kattintsunk a modul telepítés 
gombra! 

 

3. A megnyíló Table Manager ablakban láthatjuk milyen nevő és típusú oszlopokkal 
rendelkezik a táblánk. Jelöljük ki azokat az oszlopokat, amelyek a településekre vonatkozó 
információkat tartalmaznak: (PERIMETER, TELHAT_ID, TELNEV, KSHKOD, 
TELNAGYSAG, AGGLO), majd kattintsunk a Delete gombra, és nyugtázzuk a törlést Yes 
gombbal. 

4. Lehetıségünk van a Table Manager segítségével új oszlopot hozzáadni a táblához az 
Insert gomb segítségével. Adjunk hozzá egy oszlopot a táblához! 
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5. Kattintsunk az Insert gombra! Az oszlop neve legyen Nev, típusa String, az oszlop helyét 
állítsuk a kistérség oszlop mögé (after the Kisterseg field)! Kattintsunk az OK gombra az 
új oszlop hozzáadásához! 

6. A változtatásaink elmentéséhez egy új Shape fájlt kell létrehoznunk, mert a Quantum GIS 
nem tud meglévı .dbf kiterjesztéső tábla sémát felülírni. Válasszuk a Save as… gombot 
navigáljunk a D:\ saját könyvtárunkba és mentsük el az új állományt 
Csong_kistersegei.shp  néven! Az új állomány automatikusan hozzáadódik a 
dokumentumhoz. 

7. Nyissuk meg a Csong_kistersegei táblát! Láthatjuk hogy most már csak három oszlop 
található benne. De a név mezık még definiálatlanok és a területi értékeket is újra kell 

számolni. Válasszuk a Szerkesztés mód be/ki  gombot! 

8. Töltsük ki a Nev oszlop mezıit! (Lásd lent!) Kattintsunk kétszer a mezıre és 
szerkeszthetıvé válik! 

9. Most már csak a területi adatokat kell újra számolnunk, ehhez nyissuk meg a Mezı 

kalkulátort !  

10. A Létezı mezık frissítése elıtti négyzetet jelöljük be és a listából válasszuk az Area-t! A 
Csak a szelektált elemek frissítése elıtti négyzetet most NE jelöljük be! A Mőveletek 
gombok közül kattintsunk az egészbe és a terület gombokra majd zárjuk be a nyitott 
zárójelet a Mezı kalkulátor kifejezés mezıben!(to int($area)) Kattintsunk az OK gombra! 
A területi értékek újraszámolódtak. (Az értékek m2-ben vannak.) 

11. Végül a  gombbal fejezzük be a tábla szerkesztését és engedjük, hogy az adatok 
mentésre kerüljenek.(Save) 
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SHAPE FÁJLOK EGYESÍTÉSE (MERGE) 

Következzen a MERGE mővelet. Ennek segítségével két vagy több azonos típusú (point, polyline, 
polygon) shape állományból készíthetünk egy új shape-t. Az eredeti adattáblák azonos nevő mezıi 
az új állományban is megjelennek, a többi attribútum az egyik rétegbıl kerül hozzáadásra. (Ezek a 
leíróadatok megtévesztık lehetnek.) 

 

PÉLDA: A Folyo és To shape-k összevonásával készítsünk egy egységes Vizfelulet.shp állományt! 

8. Elsı lépésként hozzunk létre egy új mappát (F7) D:\ saját könyvtárunkba, melynek neve legyen 
Merge! 

9. Ebbe a mappába másoljuk át a Csongrád megye környéki folyókat és tavakat reprezentáló 
állományokat (itt folyo és to fájljai: .shp .shx .sbx .sbn .dbf)! 

10. Indítsuk el a Merge funkciót! Vektor����Adatkezelı eszközök����Merge Shapefiles to one!  
A következı lépésekben a Merge funkció paramétereit adhatjuk meg. 

11. A Shape fájlok egyesítése ablakban kell megadnunk, mely mappában tárolt fájlokat kívánjuk 
összevonni. Az Input könyvtárnak adjuk meg az imént létrehozott Merge könyvtár elérési 
útvonalát! 

12. Adjuk meg az eredmény shape fájl helyét (D:\ saját könyvtárunkba) és nevezzük el 
Vizfelulet.shp -nak! 

13. Jelöljük be az Eredmény hozzáadása a térképvászonhoz elıtti négyzetet, majd kattintsunk az OK 
gombra! 

A mőveletet végrehajtja a program, és az új témát hozzáadja a dokumentumhoz. Nézzük meg az 
eredményt! Láthatjuk, hogy az új rétegen mind a tavak, mind a folyók megjelennek. Az adattábla 
csak a közös, és a Folyo.shp attribútum mezıit tartalmazza. Az eredetileg To objektumoknak 
ezekben a mezıkben is van értékük, melyek megtévesztık lehetnek. (pl.: A FOLYO_ID 
oszlopban több érték is duplán szerepel, mert a FOLYO_ID oszlop megkapta a TO_ID értékeit 
is!) 

 
VÁG 

Most a VÁG mővelet következik. Ahogy az ábrán is láthatjuk, egy egyszerő „kivágásról” van szó. 
Egy input témából egy másik téma felhasználásával objektumokat vágunk ki, majd ezekbıl egy új 
shape állományt készítünk. Az eredmény téma adattáblájának mezıi megegyeznek az input 
témáéval. Az input téma tetszıleges típusú lehet, a vágóréteg téma viszont minden esetben 
polygon típusú! 
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PÉLDA: Az agrotopo.shp téma jól láthatóan a Dél-Alföld egy nagyobb területét ábrázolja. 
Készítsünk ebbıl olyan állományt, ami csak a Csongrád megye határain belüli talajfoltokat 
tartalmazza! 

14. Indítsuk el a Vektor����Geoprocessing eszköz����Vág funkciót!  

A következı lépésekben a Vágás funkció paramétereit adhatjuk meg. 

15. Az Input vektor réteg listából válasszuk ki az agrotopo.shp-t! – (Ebbıl szeretnénk kivágni)! 
Lehetıség van csak az input téma kijelölt objektumainak kivágására is (pl. ha csak bizonyos 
típusú talajfoltokat akarunk „körbevágni”). Ebben az esetben be kellene jelölnünk a Csak 
szelektált elemekre opciót. 

16. A Vágó réteg listából válasszuk ki a Megye.shp! –(Ezzel vágjuk körbe)! Itt is lehetıség van arra, 
hogy csak a vágó téma korábban kijelölt objektumaival történjen kivágás. Ebben az esetben be 
kellene jelölnünk a Csak szelektált elemekre opciót. 

17. Végül adjuk meg az új shape állomány helyét és nevezzük el! (agrotopo_csongrad.shp ) 
Kattintsunk a OK gombra! Engedélyezzük az új réteg hozzáadását! 

A mőveletet végrehajtja a program, és az új témát hozzáadja a dokumentumhoz. Nézzük meg az 
eredményt! 

18. A kivágás utáni állományok megkapják az input vektor réteg leíró adatait, ezért a területi értékeket 
ebben az esetben is újra kell számolni, mint azt az Összevonás eszköz esetében is elvégeztük!  

 
METSZÉS 

Most két hasonló eszköz következik: a Metszés és az Unio. Ezeket a fogalmakat már jól 
ismerhetjük a halmazokkal kapcsolatos tanulmányikból. Az Metszés eszközzel egy input téma 
(vonalas vagy poligon) objektumait metsszük el egy metszı téma (poligon) objektumaival. Az 
eredmény téma típusa megegyezik az input témáéval, és objektumai mind az input, mind a metszı 
téma attribútumait tartalmazzák. 

 

PÉLDA: Vizsgáljuk meg, hogy milyen talajtípusokat találatunk Csongrád megye szılı mővelési ágú 
területei alatt! Ehhez használjuk föl az agrotopográfiai térképet és a Corine állományt! 
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19. Elsıként jelöljük ki a Corine (Csongcorine.shp) állományon a szılı ([Katnev] = "221" ) 
területeket! 

20. Indítsuk el a Vektor���� Geoprocessing����Metszés funkciót! 

A következı lépésekben az Metszés funkció paramétereit adhatjuk meg. 

21. Az Input vektor réteg listából válasszuk ki Csongcorine.shp-t! Mivel most csak a kijelölt (szılı) 
területekre vagyunk kíváncsiak, jelöljük be a Csak a szelektált elemekre opciót! 

22. A Metszı réteg listából válasszuk ki az agrotopo.shp-t! Lehetıség van csak a metszı téma kijelölt 
objektumainak figyelembe vételére is (pl. ha csak bizonyos talajtípusokat akarunk vizsgálni). 
Ebben az esetben be kellene jelölnünk a Csak a szelektált elemekre opciót. 

23. Végül adjuk meg az új shape állomány nevét (Csong_szolo_talajtip.shp ), és hogy hova 
akarjuk azt menteni! Kattintsunk a OK gombra! 

A mőveletet végrehajtja a program, majd fogadjuk el az új témát hozzáadását a dokumentumhoz 
(Yes)! Nézzük meg az eredményt! 

24. Nyissuk meg az új téma adattábláját! Figyeljük meg, milyen mezık található a táblában! 

 

Láthatjuk, hogy mind az input, mind az metszı téma adatmezıi megjelennek az új állományban! 
Ennek segítségével könnyedén meghatározható, hogy egy adott szılıterületen milyen talaj(ok) 
találhatók. 

A metszés mővelet elvégzése után számítsuk ki a szılıterületek talajfoltjainak területét! ($area) 

 

PÉLDA: A most kapott állomány felhasználásával adjuk meg, hogy a Csongrád megyei 
szılıterületeken az egyes talajtípusok ([Tatip]) mekkora területet foglalnak el! Ábrázoljuk 
az eredményt egyszerő kördiagramon! 

 
SUMMARIZE  

A feladat megoldásához az adattáblák egy új funkcióját, az Summarize-t fogjuk használni. Most 
tulajdonképpen az egyes objektumok (földdarabok) területét kell összegeznünk talajtípusok szerint. 

25. Elsıként lépésként meg kell határoznunk az újonnan (darabolás miatt) létrejövı poligonok 
területét. Ehhez készítsünk egy új mezıt az adattáblában (Table����Start Editing, majd Edit����Add 
Field)! A mezı neve legyen area_new , típusa number, hossza 16, decimális értékek száma 6. 

26. Számoljuk bele ebbe a mezı (Field����Calculate) az objektumok területét a következı kifejezéssel: 

[Shape].ReturnArea 
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Megjegyzés: A fenti sor a geometriai információkat tartalmazó ún. Shape mezı (objektum) egy ReturnArea nevő 
függvénye, ami a geometriai alakzat (itt: szılı mővelési ágú területdarab) területét számolja ki és adja vissza [m2]. 

27. Legyen a [Tatip] mezı az aktív! Válasszuk a Field menü Summarize parancsát! 

Megnyílik a Summarize ablak. A Summarize eszköz eredményül mindig egy önálló adattáblát ad. 

28. Adjuk meg a létrehozandó adattábla nevét és mentési helyét a Save as… gombra kattintva! 

29. Adjunk mezıket (oszlopokat) az új táblához a következıképpen: 
� A Field listából válasszuk az area_new mezıt! 
� A Summarize by listából válasszuk a Sum mőveletet! 
� Kattintsunk az Add gombra! 
 
Ezzel egy új mezıt adtunk a létrehozandó összegzı (summarize) táblához, amely az area_new 
(terület) mezı értékeit összegzi a talajtípusok ([Tatip])  szerint. 

 

� Kattitsunk az OK gombra a tábla legenerálásához! 

Megjegyzés: A Field listából kiválasztott mezıben található értékekbıl a már ismert statisztikákat (Average, Min, 
Max, St.dev, stb.) tudjuk kiszámítatni a programmal. 
 

A új Table (adattábla) dokumentumot az ArcView automatikusan hozzáadta a projektünkhöz. 

 

30. Nézzük meg a tábla tartalmát! 

Láthatjuk, hogy a Summarize mővelet alapján képezı [Tatip]  mezı mellett szerepel benne az 
általunk definiált [Sum_area_new] mezı és egy [Count] nevő oszlop is. Ez utóbbi adja meg, hogy 
az egyes talajtípusokhoz hány objektum tartozott! 
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DIAGRAM (CHART) KÉSZÍTÉSE 

Utolsólépésként készítsünk az adatainkból egy egyszerő kördiagramot! 

31. Az új adattáblánkban kattintsunk a Table menü Chart parancsára! 

Megjegyzés: A Chart funkció elérhetı a Table dokumentum eszköztárában található  gombra kattintva is. 

Megnyílik a Chart Properties ablak, amelyben a létrehozandó diagram tulajdonságait állíthatjuk 
be. 

 

32. A Name mezıben adjunk nevet a diagramunknak! (pl. szolo_tatip ) 

33. A Fields listából válasszuk ki a Sum_area_new mezıt, és adjuk hozzá (Add) a diagramhoz! 

34. A Label series using (feliratozás) listából válasszuk ki a Tatip mezı nevét, majd kattintsunk az 
OK gombra! 

Az ArcView project-ünkben megnyílik egy eddig nem használt dokumentum típus, egy diagram 
(Chart). Szép, színes, de még oszlopdiagram, mi azonban kört szeretnénk… 

 

35. Kattintsunk a Chart dokumentum Gallery menüjének Pie... parancsára! 

Megjegyzés: A Pie... (kör) diagramok elérhetı a Chart dokumentum eszköztárában található  gombra 
kattintva is. 

36. A megnyíló ablakban válasszuk ki az elsı típusú kördiagramot, majd kattintsunk az OK gombra 

37. … 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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8. FEJEZET 

 
A Geoprocessing funkciók gyakorlása 

 

1. Az D:\ saját mappán belül hozzunk létre egy új könyvtárat a mai órához (8_ora )! A mai 
gyakorlaton csak ebbe a könyvtárba dolgozzunk!  

2. Hozzunk létre egy új Quantum GIS projektet, majd mentsük el 8_gyakorlat  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! 

3. Ehhez adjuk hozzá az av_csongrad_demo\shape mappából a Csongmat és Csongcorine témát, 
illetve az agrotopo.shp-t! 

4. Rendezzük a rétegeket a megfelelı sorrendbe! 

5. Állítsuk a be a vetületi rendszert HD72 / EOV-re! (Beállítások ���� Projekt tulajdonságok...���� 
CRS fül) 

 

A mai órán a következı kérdésekre keresünk választ: 

A) Milyen talajok jellemzik a megye kistérségeit? 

B) Melyik a leggyakoribb (legnagyobb területet elfoglaló) talajtípus a szegedi kistérségben? 

C) Milyen talajtípusok vannak a szegedi kistérség mezıgazdasági területei alatt? 

D) Milyen a talajok vízgazdálkodása a szegedi kistérségben? Hol vannak rossz vízgazdálkodású 
talajok? 

E) Milyen talajtípusok találhatók a mórahalmi kistérség erdei alatt? 

F) Milyen felszínek (területhasználatok) jellemzıek a mesterséges objektumok (belterület és utak) 
1000 méteres körzetében? 

G) Keressünk potenciális rekreációs területeket a megyében! Ehhez jelöljünk ki olyan jelenlegi szántó 
területeket, amelyek a mesterséges felszínek közelében találhatóak és talajuk rossz 
vízgazdálkodású! 

 

A) – B) 

1. A Csongmat állományból hozzunk létre egy olyan shape-t, ami a megyei kistérségeket 
tartalmazza! (Vektor���� Geoprocessing����Összevon) Az új állomány neve legyen Kisterseg.shp ! 
Az adattáblájában számoljuk újra a terültet a Mezı kalkulátor segítségével! 

2. Készítsünk metszetet a Kisterseg és Agrotopo állományokból (Vektor����Geoprocessing���� Metsz)! 
Az input téma legyen a Kisterseg, a metszı réteg pedig az Agrotopo! Az új állomány neve legyen 
Kisterseg_agrotopo.shp ! 

3. Számítsuk újra a Kisterseg_agrotopo állomány objektumainak területét! (Új oszlop, 
Mezı kalkulátor ($area)) 

4. Összegezzük az egyes talajtípusok által elfoglalt területet a szegedi kistérségben! Ehhez elıbb 
jelöljük ki a szegedi kistérséghez tartozó objektumokat a Kisterseg_agrotopo rétegen 
([Kisterseg]=6), majd a Summarize funkciót használva készítsük el az összegzı adattáblát (ld. 
elızı gyakorlat)! Az új tábla neve legyen Szeged_talajtip.dbf ! 

5. Készítsünk kördiagramot a fenti adatokból! (ld. elızı gyakorlat) 
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Megjegyzés: Az egyes talajtípusok pontos megnevezése az agrotopo állomány mellett megtalálható KODOK.txt file-
ból kikereshetı! 

Melyik talajtípusokból található legtöbb a szegedi kistérségben? ______________________ 

  

 

C) 

1. Készítsük el egy Agrotopo kivágatott, mely csak a szegedi kistérség területét tartalmazza! 
(Vektor���� Geoprocessing ���� Vág vagy Metsz, de utóbbi mőveletnél a Csongmat mezıit is 
átvisszük). Az új állományok neve legyen Szeged_agrotopo.shp . 

2. Vonjuk össze a [Kod] mezı alapján az objektumokat a Corine (Csongcorine) állományon 
(Vektor���� Geoprocessing ���� Összevon)! Az új állományok neve legyen Disolv_corine.shp .  
(Ez eltarthat egy ideig.) 

3. Jelöljük ki a mezıgazdasági hasznosítású (szántó) ([Kod]=211) területeket a Disolv_corine 
állományon! 

4. Metsszük el az elızı lépésben kapott két réteget! (Vektor���� Geoprocessing���� Metsz) Az input 
téma legyen a Disolv_corine (Csak a szelektált elemekre !!) a metszı, pedig a Szeged_agrotopo! 
Az új állományok neve legyen Szeged_szanto_agrotopo.shp . 

5. Számítsuk újra az objektumok területét Szeged_szanto_agrotopo állományon (Új oszlop, 
Mezı kalkulátor ($area))! 

6. Készítsünk ebbıl összegzı adattáblát (Summarize), majd kördiagramot! 
 
Melyik talajtípusokból található legtöbb a szegedi kistérség szántóterületei alatt? ______________ 
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D) 

1. Válogassuk le a Szeged_agrotopo állományon a rossz vízgazdálkodású (gyenge és igen gyenge 
víztartó-képességő [Vizgd] = 1 OR [Vizgd] = 2) talajokat! 

2. … 

E) 

1. Metsszük el a Kisterseg_agrotopo és a Disolv_corine állományokat! (Vektor����  Geoprocessing���� 
Metsz) Az új állomány neve legyen Kisterseg_agrotopo_corine.shp ! 

2. Számoljuk újra az objektumok területét (ld. elıbb) 

3. Válogassuk le az mórahalmi kistérséghez ([Kisterseg] = 5) tartozó erdı ([Kod] = 31x) 
területeket! 

4. Készítsünk összegzı táblát a kijelölt objektumokból az egyes talajtípusok összterületének 
kiszámításához! (Summarize) Jelenítsük meg kördiagramon is az eredményt! 

  

F) – G) 

1. Övezet(ek) generálása a Belter és Utak állomány objektumai köré � Egy közös rétegre 
(mest_obj_buffer.shp )! 

2. Corine (Csongcorine) és a buffer réteg metszése. (mest_obj_buff_corine.shp ) 

3. Területek újraszámolása. 

4. Összegzı tábla és diagram készítése. 

5. Haladó keresés (([Kod] = 211) AND ([Vizgd] < 4)) 
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9. FEJEZET 
 

Új Shape állományok létrehozása, geometria szerkesztése 

 

1. A D:\ saját mappán belül hozzunk létre egy új könyvtárat (F7) a mai órához (9_ora )! A mai 
gyakorlaton csak ebbe a könyvtárba dolgozzunk! 

2. Másoljuk át ebbe a mappába a \\Geo-kabinet\Cabsrv\Oktatói anyagok\tobakzalan\arcview 
könyvtárból a 27-341.jpg és 27-341.jgw állományt! 

3. Hozzunk létre egy új Quantum GIS projektet, majd mentsük el 9_gyakorlat  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! 

4. Állítsuk be a vetületi rendszert HD72 / EOV-ra! (Beállítások����Projekt tulajdonságok����CRS fül) 

5. Adjuk hozzá a projekthez a 27-341.jpg raszteres állományt!( ) 

Ez a térkép lesz az alap, amin megrajzolunk néhány objektumot. Egy-egy point, polyline és 
polygon típusú réteget fogunk létrehozni, amelyre magassági pontokat, utakat és területhasználati 
foltokat fogunk digitalizálni. Ennek során megismerünk néhány szerkesztıeszközt, amelyek 
meggyorsíthatják munkánkat. Természetesen az állományok adattábláit is feltöltjük 
attribútumokkal a következıképpen: 

 

Mezı név Típus Szélesség Élesség Megjegyzés 

MAGPONT.SHP 

Elev Number 6 2  

FOUT.SHP 

Tipus String 10   
Hosszu Number 10 4 $length 

TERHASZN.SHP 

Tipus String 10   
Terulet Number 10 4 $area 

 
ÚJ SHAPE ÁLLOMÁNY  LÉTREHOZÁSA 

6. Kattintsunk a fı eszközsoron az  Új shape fájl réteg  ikonra!  

• A megjelenı ablakban elıször meg kell adnunk az általunk létrehozni kívánt állomány 
típusát. Válasszuk a pont típust!  

• A következı lépés a vetület megadása, kattintsuk az Add meg a vetületet gombra és 
válasszuk a HD72 / EOV-t!  

• A következı lépésben adhatjuk meg milyen attribútumokat szeretnénk az új állomány-
unkhoz rendelni. A név sorba gépeljük be: Elev! Típusa legyen Decimális szám (valós), az 
oszlop szélességet állítsuk 6-ra az élességet 2-ra, majd adjuk hozzá az attribútumot a 
táblához az Új attribútum gombbal! 

• Kattintsunk az OK gombra! 

• A felugró ablakban navigáljunk a D:\ saját mappa\ 9_ora könyvtárba, és mentsük el az új 
pont állományunkat Magpont.shp néven! 
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A TOC-ban megjelenik az új téma. Kattintsuk a fı eszközsoron a Szerkesztés be/ki  gombra a 
szerkesztés elindításához! Láthatjuk, hogy a Magpont állomány elıtt egy rajzoló ceruza alakja 
jelenik meg. Ez minden esetben azt jelzi, hogy az adott téma szerkeszthetı. Egyszerre több shape-t  
is szerkeszthetünk, ezért figyeljünk oda melyik téma az aktív, hisz mindig az aktív témát 
szerkesztjük!! 

 
PONT OBJEKTUMOK DIGITALIZÁLÁSA  
 
Digitalizálás eszköztára: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Haladó digitalizálás eszköztára: 
 

 
 
 

 
 
 

Vágólap eszközei 

Szelektált objektumok törlése 

Csomópont eszköz 

Módosítások mentése 

Elem mozgatás 

Szerkesztés be/ ki 

Elem módosítás 
(Vonal, Poligon) 

Rész hozzáadás, törlés 
(Poligon) 

Győrő hozzáadás és törlés 
(Poligon) 

Elem egyszerősítés 
(Vonal, Poligon) Vissza  Elıre 

Szelektált elemek 
összevonása 

Elem darabolás 
(Vonal, Poligon) 
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7. Kapcsoljuk be a Pont digitalizálása  eszközt, majd egy kattintással a térképen helyezzük el egy 
új objektumot (magassági pontot)! 

8. Amint „letesszük” a pontot egy felugró ablak kéri, hogy adjuk meg ezen pont leíró adatait, jelen 
esetben az Elev mezı értékét. Valahányszor leteszünk egy új objektumot a térképen, megjelenik 
egy új sor (record) az adattáblában. 

9. A digitalizálás során többször is mentsük munkánkat, a Shape állományt (és ne csak a projektet!), 
ehhez kattintsunk a szerkesztés eszköztáron található Szerkesztés be/ki ( ) melletti Floppy ikonra 

 vagy Réteg ���� Módosítások mentése parancsot választva! 

10. Ha elkészültünk a magassági pontok digitalizálásával, zárjuk le a szerkesztést a Szerkesztés be/ki  

 ikonra kattintva vagy Réteg ���� Szerkesztés be/ki parancsra kattintva! 

 
VONALAS (POLYLINE) OBJEKTUMOK DIGITALIZÁLÁSA  

Most következzen a fıutak digitalizálása, melyen keresztül megismerkedünk a vonalszerkesztı 
eszközökkel. 

11. Hozzunk létre egy vonalas (polyline) shape-et, adjunk az adattáblájához egy Tipus nevő szöveges 
adatokat tartalmazó 10-es szélességő, és egy Hossz nevő Decimális típusú, 10-es szélességő, 4-
es élességő oszlopot és mentsük el Fout.shp  néven! 

12. Kattintsunk a Szerkesztés be/ki ikonra!  

13. Kapcsoljuk be a Vonal digitalizálás  eszközt, majd rajzoljunk meg egy kiválasztott fıutat. 
Egyszeres kattintással töréspontokat helyezhetünk el, míg jobb (másodlagos) egérgomb 
kattintással lezárjuk az objektumot. Ahogy a pont objektumok digitalizálásánál már láthattuk, itt is 
mikor az objektum szerkesztését befejeztük, felugrik egy ablak mely kéri, hogy adjunk meg a 
leíróadatokat. 

14. Minden egyes megrajzolt objektum után adjuk meg annak attribútum értékeit az adattáblában! 
Az adatokat késıbb is felvihetjük a táblába, de a nevüket célszerő már a szerkesztés végén 
megadni. Közben ne felejtkezzünk meg munkánk mentésérıl! 

15. Az egymást keresztezı, egymáshoz kapcsolódó útszakaszok digitalizálása nagy körültekintést 
igényel, hogy topológiailag helyes állományt kapjunk és elkerüljük a redundanciát. 

Tárgyraszter beállítások… 

Az ún. Tárgyraszter funkció segítségével az objektumok egymáshoz megadott távolságnál közelebb 
található végzıdései egyetlen pontba „húzhatók össze”. 

 

• Válasszuk a Beállítások ����  Projekt tulajdonságok… menüpontot! 

• Válasszuk az Általános fület, majd a Tárgyraszter beállítások… gombot! 

Itt állíthatjuk be, hogy mely állományok, mely részéhez, milyen távolsági értéknél 
kapcsolódjanak egymáshoz. 

• Jelöljük be a Fout elıtti négyzetet, a kapcsolódás Módja legördülı listából válasszuk a 
törésponthoz és szakaszhoz lehetıséget, majd Tolerancia értéknek adjunk meg 20-at, az 
Egységeket állítsuk térkép egységekre! 

• Kattintsunk az OK gombra mindkét nyitott ablakban! 
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• Ha most egy útszakaszt digitalizálunk és 20 méternyire megközelítünk egy másik 
útszakaszt, akkor az a vonalvéget (vertex) magához „rántja” (de külön objektumok 
maradnak)  és jobb (másodlagos) egérgombbal a megfelelı pozícióban befejezhetjük az 
objektum szerkesztését. 

 

16. Az egymást keresztezı útszakaszok esetében a redundancia elkerülése érdekében legalább az 
egyik útszakaszt két részre kell vágni. 

17. Válasszuk az Elemek darabolása  eszközt! Ezzel már megrajzolt vonalakat tudunk 
feldarabolni. Minden egyes darab új objektumként (adattáblában új rekordként) fog megjelenni, és 
biztosan egymáshoz kapcsolódnak a végükön! Próbáljuk ki ezt az eszközt is néhány keresztezı 
útszakasz darabolásával! Ha olyan útszakaszt is feldaraboltunk, amit nem szerettünk volna, 
lehetıségünk van újrailleszteni ıket. Csupán az összeillesztendı szakaszokat kell kijelölnünk az 

Elem szelektálás  valamely eszközével (+Ctrl) majd a haladó digitalizálás eszköztárából 

válasszuk a Szelektált elemek összevonása  eszközt. 

18. Számítsuk ki a Mezı kalkulátor használatával a létrehozott útszakaszaink hosszát! 

19. Ha elkészültünk a fıutak digitalizálásával, zárjuk le a szerkesztést a Szerkesztés be/ki  ikonra 
való kattintással vagy a Réteg ���� Szerkesztés be/ki parancsot választva! 

 
FELÜLET (POLYGON) OBJEKTUMOK DIGITALIZÁLÁSA  
 

Végül következzen a területhasználat digitalizálása, melyen keresztül a poligon szerkesztı 
eszközökkel ismerkedünk meg. 

20. Hozzunk létre egy Felület (polygon) shape-et, adjunk az adattáblájához egy Tipus nevő szöveges 
adatokat tartalmazó 10-es szélességő, és egy Terulet nevő Decimális típusú, 10-es szélességő, 
4-es élességő oszlopot és mentsük el Terhaszn.shp  néven! 

21. Kattintsunk a Szerkesztés be/ki ikonra!  

22. Kapcsoljuk be a Felület digitalizálás  eszközt, majd rajzoljunk körbe egy erdı foltot! A 
poligon töréspontjait egy-egy kattintással tehetjük le, az objektum szerkesztését jobb 
(másodlagos) egérgombbal fejezhetjük be. 

23. Itt is mint korábban láthattuk, mikor az objektum szerkesztését befejeztük, felugrik egy ablak 
mely kéri, hogy adjunk meg a leíróadatokat. Minden egyes megrajzolt objektum után adjuk meg 
annak attribútum értékeit! Közben ne felejtkezzünk meg munkánk mentésérıl! 

24. Az Elemek darabolása  és a Győrő hozzáadás  eszközöket is próbáljuk ki! Elıbbivel egy 
már meglévı poligont darabolhatunk fel (új objektumok keletkeznek a darabokból), míg utóbbi 
eszköz segítségével egy meglévı poligonból vághatunk ki területeket. (Pl.: Tisztás az erdı 
közepén.) Ehhez célszerő a megjelenítési beállításoknál a kitöltési színt kikapcsolni. 

25. Amennyiben egy meglévı felülethez (poligonhoz) szeretnénk új felületet hézagmentesen 
illeszteni, állítsuk be a már a vonal digitalizálásánál ismertetett módon a Tárgyrasztert! 

26. A Mezı kalkulátor használatával számítsuk ki a létrehozott poligonok területét! 

27. Ha elkészültünk a poligonok digitalizálásával, zárjuk le a szerkesztést a Szerkesztés be/ki  
ikonra való kattintással vagy a Réteg ���� Szerkesztés be/ki parancsot választva! 

28. Végezetül szimbolizáljuk a digitalizált objektumokat tetszıleges módon! (Réteg tulajdonságok) 
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10. FEJEZET 

 
Nyomtatható térképlapok (Layout) készítése, térkép exportálása 

 

1. A D:\ saját mappán belül hozzunk létre egy új könyvtárat a mai órához (10_ora )! A mai 
gyakorlaton csak ebbe a könyvtárba dolgozzunk!  

2. Hozzunk létre egy új Quantum GIS projektet, majd mentsük el 10_gyakorlat  néven a D:\ saját 
könyvtárunkba! 

3. Állítsuk be a vetületi rendszert HD72 / EOV-ra! (Beállítások����Projekt tulajdonságok����CRS fül) 

4. Adjuk hozzá a projekthez a következı Csongrád megyei állományokat: Megye.shp, Folyo.shp, 
To.shp, Csongcorine.shp, Agrotopo.shp! 

5. Készítsünk kivágatott az Agrotopo állományból, amely csak a megyei határain belüli területeket 
tartalmazza (Vektor����  Geoprocessing ���� Vág)! 

6. Kapcsoljuk ki vagy távolítsuk el a TOC-ból az eredeti Agrotopo réteget! (Réteg ���� Réteg törlés 

vagy Ctrl+D vagy jobb klikk a rétegre ����  Töröl vagy a fıikonok közt: ) 

7. Nevezzük át az egyes rétegeket a következıképpen (Jobb klikk a rétegre ���� Átnevez): 
 

Megye � Csongrád megye Csongcorine � CLC100 - területhasználat 
To � Tavak Agrotopo � Talaj szervesanyag (t/ha) 
Folyo � Folyók  

 

8. Készítsünk új jelmagyarázatot az egyes témákhoz! 

 

 

Megjegyzés: Az .qml file-okat 
letöltheted a ~zalan/arcview/legend 
mappából! 
 
→ Csongcorine.qml 
→ Csong_hatar.qml 
→ Tavak.qml 
→ Folyok.qml 
→ Agrotop_sza.qml 
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9. Rendezzük megfelelı sorrendbe a rétegeket! 

Csongrád megye – Tavak – Folyók – Talaj szervesanyag – CLC100 

 
LAYOUT LÉTREHOZÁSA 

10. Hozzunk létre egy új Layout szerkesztı ablakot Az Új lap összeállítás ikonra  kattintva! 

Új ablakban megnyílik egy üres Layout (nyomtatható térképlap) dokumentum. Láthatjuk, hogy a 
Szerkesztı ablak menüsora és eszköztára különbözik kissé az eddig megismert ablaktól. A 
szerkesztı ablakban tudunk nyomtatható térképlapokat készíteni jelmagyarázattal, méretaránnyal. 
Lehetıségünk van továbbá attribútum táblákat és képeket is a meglévı térképlapon megjeleníteni. 

11. A Fıablak menü Lap összeállítás kezelı  ikonra kattintva adjuk meg a dokumentum nevét: 
Csongrad_talaj_szervesanyag ! 

 

 

12. A Szerkesztıablak (Csongrad_talaj_szervesanyag ablak) jobb oldali részén, az Általános fülön 
állíthatjuk be a térképlap tulajdonságait, míg az Elem fülön mindig a kijelölt térképi elemek 
tulajdonságait adhatjuk meg: 

 

Lap mérete 

Mértékegység a lapon 

Lap szélessége és magassága 

Lap tájolása (álló – fekvı) 

Rácsháló hozzáadása és beállításai  

Nyomtatás minısége 
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13. Adjuk hozzá a Szerkesztıhöz a 10_gyakorlat nevő dokumentum tartalmát! 

Ehhez válasszuk az eszköztár Új térkép hozzáadás  ikont, majd rajzoljuk meg a keret helyét 
lenyomva tartott egérgombbal! 

 

 

Az elıre megadott keretben megjelenik a térkép a lapon. A kijelölı (Elem szelektálás és mozgatás 

) eszközzel a keret átméretezhetı, áthelyezhetı a lapon bárhova. Az Elem tartalom mozgatás 

eszközzel  a földrajzi térben lévı objektumok helyzetét állíthatjuk be a papírlapon kijelölt 
térképi tartományon belül. 

14. Térjünk vissza a Fıablakba, és állítsuk be úgy a nagyítást, hogy a megye minél jobban kitöltse a 
keretet (kb. 1:500.000)! Láthatjuk, hogy a Szerkesztı ablak NEM frissül automatikusan (ha 
aktívvá tesszük). Ehhez külön frissítenünk kell a térképlapunkat a Szerkesztı ablakban.  

(Jobb oldali menüsor � Elem fül � Térkép� Elınézet frissítés) 

15. Adjunk jelmagyarázatot a Szerkesztıhöz! 

Válasszuk a Nyomtatási kép���� Vektor réteg hozzáadás menüpontot vagy az  ikont!  

 

16. A térképlapra történı kattintással helyezzük le a jelmagyarázatot!  

17. A jelmagyarázat igen nagy területet foglal el, túl is nyúlik a térképlapon ezért, több darabban kell 
a térképlapoz adnunk! 

18. A jelmagyarázat szerkesztése: 

• Kattintsunk a jelmagyarázatra az Elem szelektálás és mozgatás  eszközzel. 

•  A jobb oldali panelen válasszuk az Elem fület! 
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• Az Elem fülön belül három almenü található, ha a jelmagyarázat van kiválasztva:  

1.Általános beállítások 2. Jelmagyarázat elemek 3. Elem beállítások 

1. Általános beállítások menüpontban adhatunk nevet a jelmagyarázatnak. 
Lehetıségünk van a rétegnevek és elemeinek karakterein továbbá a 
rétegszimbólumok és felirataik elhelyezkedésén is változtatni. 

2. A jelmagyarázat elemek menüpontban láthatjuk a jelmagyarázatba behívott rétegeket 
és azok szimbólumait.(Csak azon rétegek szimbólumainak magyarázata kerül a 
jelmagyarázatba, melyek láthatósága TOC-ben be van kapcsolva) Amennyiben az 
eredeti térképlapon változtatunk a szimbolizáláson, akkor az adott rétegre kattintva, 
majd az Aktualizálás gombbal tudjuk azt a jelmagyarázatban is frissíteni, de ilyenkor 
a térképlapot is külön frissíteni kell! Lehetıségünk van a jelmagyarázat egyes 
rétegeit a jelmagyarázatból törölni (az X gombra kattintva), illetve több 
rétegszimbólumot csoportokba is szervezhetünk, valamint a jelmagyarázatban 
szereplı rétegek sorrendjén is változtathatunk. 

3. Az elem beállítások menüpontban a kijelölt térképi elemek keretének és hátterének 
beállításait találjuk. 

Méretezzük át az új keretet és helyezzük a lap bal oldalára! 

(Csak a CLC 100-as területhasználatot hagyjuk meg a jelmagyarázatban a többit 
töröljük, és a többit külön jelmagyarázat hozzáadásával adjuk a laphoz!) 

19. Adjunk vonalas és számmal jelölt méretarányt a térképlaphoz! 

Ehhez válasszuk a Nyomtatási kép����Lépték hozzáadása eszközt a legördülı gombsorban, majd 
kattintsunk a térképlapra az elem lehelyezése érdekében! 

 

 

20. Hasonló módon tüntessük fel a méretarányt számokkal is a térképen! Egyedül a Stílus beállítás 
lesz különbözı: 

 

Lépték típusa 

Mértékegység címkéje (EOV-ban: Méter) 
 

Beosztások hossza (mértékegységben) 

Beosztások száma 

Beosztások színének beállítása 

Kinézeti beállítások 
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21. Adjunk címet a térképünknek a Címke hozzáadás eszköz felhasználásával! Ehhez válasszuk az 
eszköztár Nyomtatási kép���� Címke hozzáadása menüpontot, majd kattintással helyezzük el a 
kívánt helyére! 

22. A Címke beállításai oldalsó ablakban adjuk meg a címet, a szöveg betőtípusát és színét! 

 

 

23. Adjunk észak nyilat a térképünkhöz! Ehhez válasszuk a North Arrow eszközt a View Frame 
gomb alatti legördülı gombsorból! (ld.elıbb) 

24. Rajzoljuk meg az észak nyíl helyét lenyomva tartott egérgombbal, majd a felugró North Arrow 
Manager ablakban válasszuk ki valamelyik típust! Kattintsunk az OK gombra! 

 
SZORGALMI FELADAT  

A) Készítsünk egy összegzı (Summarize) táblát, amelyben a szervesanyag-tartalom szerint van 
összegezve a talajok területe! 

25. Nyissuk meg a Talaj szervesanyag réteg adattábláját, és elsı lépésben számoljuk újra a talaj 
poligonok területét egy NewArea (Number, 10, 4) mezıbe a Field Calculator [Shape].ReturnArea  
utasítássával! 

26. Jelöljük ki a Szerv mezıt! Erre készítünk Summarize táblát. 

27. A Field ���� Summarize... parancsra kattintva megnyílik a Summary Table Definition ablak. Az új 
tábla neve legyen talaj_szervesanyag.dbf ! 
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B) Készítsünk kördiagramot, amelyen a különbözı szervesanyag-tartalmú talajok kategóriáinak 
százalékos eloszlását szemléltetjük! 

28. A talaj_szervesanyag táblában válasszuk a Table ���� Chart... parancsot! A megnyíló Chart 
Properties ablakban adjuk meg a diagram nevét (Talaj_szervesanyag ), a tábla ábrázolandó 
mezıjét ([Talajtípusok (szervesa)]) és a feliratokat tartalmazó mezıt ([Szerv])! 

29. Kattintsunk a Chart ablak eszköztárában a Pie Chart Gallery  gombra, majd válasszuk az elsı 
típusú kördiagramot! 

   

30. Válasszuk a Char Element Properties  eszközt a Chart ablak eszköztárában! 

31. Kattintsunk a diagram címére (Title), majd a megnyíló Chart Title Properties ablakba írjuk be az 
új címet: A talajtípusok megoszlása szervesanyag-tartalom sze rint  

32. Kattintsunk a jelmagyarázatra, majd a megnyíló Chart Legend Properties ablakban adjuk meg az 
egyes kategóriák „nevét”! 

   

Az elkészült kördiagram valami hasonlóképpen fog kinézni... 
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33. Végül adjuk hozzá a nyomtatandó térképlapunkhoz (Layout) a diagramot és az összegzı 
(Summarize) táblát! 

Ehhez válasszuk a Chart (illetve a Table) Frame eszközt a View Frame gomb alatti legördülı 
gombsorból! (ld.elıbb) 

34. Rajzoljuk meg a keret helyét, majd a Chart (illetve a Table) Frame Properties ablakban 
válasszuk ki a diagramot (ill. adattáblát)! Kattintsunk az OK gombra! 

35. Rendezzük el a Layout elemeit a következıképpen: 
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36. Végül exportáljuk a térképet JPEG állományba! 

37. Ehhez kattintsunk az ablak Fájl ���� Képként exportálás parancsra vagy kattintsunk az  ikonra! 
A megnyíló ablakban válasszuk ki a formátumot (JPEG), majd adjuk meg a file mentési helyét és 
nevét (Layout1.jpg )! 

38. Kattintsunk az Ok gombra, az exportálást befejezéséhez! 
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AZ EDDIGI GYAKORLATOKON A KÖVETKEZİKET TANULTUK MEG: 

 
- ArcView indítása, új project létrehozása majd mentése 
- Project dokumentumok típusai, új View dokumentum létrehozása 
- Adattípusok és kezelésük (másolás) 
- Rétegek hozzáadása a View dokumentumhoz 
- Rétegek ki-bekapcsolása, aktívvá tétele, jelkulcs ki-bekapcsolása, rétegsorrend 

megváltoztatása 
- Zoom eszköztár használata 
- Identify Tool használata 
- Find eszköz használata 
- Adattábla megnyitása, Table dokumentum 
- Kijelölés térképen és adattáblában 
- Téma (Theme) és View dokumentum átnevezése 
- Jelmagyarázatok (Legend) szerkesztése 
- Legend típusok (Single Symbol, Gradueated Color és Symbol, Unique Value, Dot, Chart) 
- Szimbólumok szerkesztése 
- Legend mentése és betöltése adott témához 
- Query Builder használata, egyszerő és összetett kifejezések megadása 
- Statisztikák kinyerése az adatokból 
- Sorba rendezés a leíró adatok alapján 
- Buffer zóna készítése 
- Select By Theme, leválogatás az objektumok térbeli kapcsolatai alapján 
- Adattábla szerkesztése (Start Editing, Stop Editing) 
- Új mezı definiálása az adattáblában 
- Field Calculator használata (egyszerő értékadás) 
- Különbözı vektoros és raszteres formátumok kezelése ArcView kiterjesztések segítségével 
- GeoProcessing Extension használata (Dissolve, Merge, Clip, Intersect) 
- Summarize eszköz 
- Egyszerő diagram (chart) készítése 
- Új shape állományok létrehozása (point – polyline – polygon) 
- Terület és hossz számítása ([Shape].ReturnArea, [Shape].ReturnLength) 
- Layout készítése (View, Legend, Table, Chart Frame, North Arrow, Scale Bar) 
- Layout exportálása 
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FONTOS 
 
A feladatok megoldása során valószínőleg te is többször tapasztaltad, hogy a legtöbb eszköz 
használatakor fontos az AKTÍV RÉTEG  helyes megadása! 
 
Az elıbbi megállapításhoz hasonlóan elmondhatjuk, hogy az adattáblában végrehajtott mőveletek 
döntı része (Field menü Sort, Statistics, Calculate parancsai) is csak a kiválasztott mezıre 
vonatkozik! 
 
Az ArcView project mentésével kapcsolatban fontos tudni, hogy a projectben felhasznált 
adatállományok (pl. shape-ek) nem kerülnek mentésre a projecttel együtt. Az .apr kiterjesztéső 
project file megnyitásakor a program automatikusan az utoljára tárolt elérési úton keresi azokat, 
így a file-ok áthelyezése hibát okozhat! 

 
 

ARCVIEW 3.2 DEMO 
\\Geo_kabinet\Cabsrv\Oktatói anyagok\tobakzalan\arcview\AV32Demo 
 
ESRIDATA 
C:\Esri\ESRIDATA 
 
ARCVIEW 3.2 MANUAL (MAGYAR) 
www.geo.u-szeged.hu/~zalan/arcview/arcview.pdf 
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----- MEGOLDÁSOK ----- 

 
1. FEJEZET  
 
2. FEJEZET  
 

Feladat (1) 
A) Auckland, 850.000 fı 
B) Dnieper (Dnyeper), Danube (Duna) 
C) 26.071 négyzetmérföld 

 
Feladat (2) 

A) 251 db 
B) Shape, Name, System 
C) Összes rekord kijelölése az adattáblában 
D) Összes kijelölés törlése 
E) Kijelölés megfordítása 
 

Feladat (3) 
A) Mali 
B) Niger 
C) 31.925 fı 
 

 
Feladat (4) 

A) ~325 km 
B) ~345 km 
C) ~32 km 

 
3. FEJEZET  
 

Feladat (1) 
A) Népesség [Pop1990] szerint 6 kategóriában növekvı szimbólumok 
 (Graduated Symbol) 
B) Típus [Type] szerint színezett szimbólumok (Unique Value) 
C) Népsőrőség [Pop90_sqmi] szerint 6 kategóriában szürke színskálával 
 (Graduated Color) 

 
Feladat (2) 

A) ~zalan\arcview\legend\feladat\ cities_type.avl 
B) ~zalan\arcview\legend\feladat\ cities_dev.avl 
C) ~zalan\arcview\legend\feladat\ roads_blue.avl 
D) ~zalan\arcview\legend\feladat\ counties_nat.avl 
 ~zalan\arcview\legend\feladat\ cities_age.avl 
E) ~zalan\arcview\legend\feladat\ states_hisp.avl 

 
4. FEJEZET  
 

Feladat (1) 
A) Shape, City_name, Admin_name, Cntry_name, Status, Pop_rank, Pop_class, 
 Port_id 



60 

B) City_name – város neve; Admin_name – tartomány neve; Cntry_name – ország 
 neve; Status – közig. státusz; Pop_rank – népességi osztály; Pop_class – népességi 
 kategória, Port_id - ? 

 
Feladat (2) 

A)  CNTRY_NAME = ’Czech Republic’     7 db 
B)  STATUS = ’National and provincial capital’   22 db 
C)  POP_CLASS = ’500,000 to 1,000,000’    54 db 
D)  STATUS != ’Provincial capital’    99 db 
   NOT STATUS = ’Provincial capital’    99 db 
E)   ADMIN_NAME LIKE ’B%’     55 db 

 
Feladat (3) 

A) 576594.104 négyzetmérföld (Alaska) 
B) 2,9933 ≈ 3 

 
Feladat (4) 

A)  STATE_NAME LIKE ’A%’ AND POP1990 <= 3000000  
 2 állam (Alaska és Arkansas)  75.911 mobil lakás átlagosan 
B)  STATE_NAME = ’North Dakota’ or STATE_NAME = ’South  Dakota’  
 119 megye  szóródás: 223,38  Davison megye (18.008 fı) 
C)  HISPANIC+BLACK  <= 100000  
 14 állam 18.936 fekete lakos átlagosan Rhode Island (1044 mf2) 
D) STATE_NAME = ’Washington’ AND MALES  > FEMALES) AND   
 BLACK/POP1990 > 0.15  
 egyetlen ilyen város van, Fort Lewis 
E) ... 

 
5. FEJEZET  

 
Feladat (2) 

A) 12 db 
B) 92 db 
C) 12 db 
D) 12 db 
E) 28 db 
F) 28 db 
G) 22 db 

 
6. FEJEZET  
 
7. FEJEZET  

 
8. FEJEZET  

B) Réti talaj (25-ös típus) a leggyakoribb a szegedi kistérségben 
C) Réti talaj (25-ös típus) a leggyakoribb a szegedi kistérség mezıgazdasági 

területei alatt 
D) … 

 
9. FEJEZET  
 
10. FEJEZET  
 

 


