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ERDAS IMAGINE

Erdas Imagine a raszteres térinformatika egyik legismertebb szoftvere, melyet a légifotó és rfelvétel feldolgozási és
elemzési feladatok szinte minden területén jól tudunk használni. Története több téren hasonlít az ESRI termékekéhez.
Ami az ESRI a vektoros térinformatikában, az az ERDAS a raszteres adatok kezelésében. Hosszú ideig csak Unixos
környezetben futott a szoftver, de mára már a Unixos verzió teljes eszközkészlete elérhet vé vált a PC-s változatból is.
Az Erdas Imagine moduláris felépítés szoftver, három kiépítettségi szintén vehet meg, az Imagine Essentials, Imagine
Advantage és az Imagine Professional változatokban.
Ezeket a csomagokat további modulokkal b víthetjük, melyr l részletes információt
magyarul http://www.bekes.hu weboldalon,
angolul pedig a http://gis.leica-geosystems.com/Products/ weboldalról lehet beszerezni.
A viszonylag sz k oldalszám miatt itt csak az Essentials modul által kínált eszközöket és elemzési, feldolgozási
lehet ségeket mutatjuk be.
Az Essential modul az alapmodul, amely els sorban a megjelenítése és az alap elemzése eszközöket tartalmazza,
képes raszteres állományok és vektoros állományok együttes megjelenítésére, szerkesztésére, térképszerkesztésre,
egyszer osztályozásra, különböz formátumok importálására és exportálására, alapvet geometriai korrekciós és
konverziós eljárások futtatására. Az „Advantage” modul a középs változat, mely természetesen tartalmazza az
„Essentials” modul teljes eszközkészletét, kiegészülve geo- és ortokorrekciós eszközökkel, a mozaikolás eszköztárával,
fejlett térbeli elemzési és képfeldolgozási eszközökkel. A „Professional” változat hordozza a teljes eszközkészletet, mely
a modellépítés, radarkép-elemzés eszközeivel és kib vített osztályozási algoritmus készlettel rendelkezik. Magán a
szoftveren kívül érdemes még megemlíteni a rendkívül hasznos, jól megírt és rengeteg szakmai háttéranyagot szolgáltató
„Erdas Field guide”-ot mely a szakmai alapok és az eszközkészlet összeboronálását segíti és a „Erdas Tour Guide”-ot
mely a részletes használati útmutatót adja. Mindkét kiadvány része a szoftver csomagnak mind könyv, mind pedig
digitális formában egyaránt, melyek forgatása sok hasznos információval szolgál a távérzékelést és az Erdas Imagine-t
használóknak.
Az Erdas Imagine indítása a Start menü „All programs”, vagy „Programok” menüpontjának „Erdas Imagine 8.5”
alpontjából történik. Idáig elgyalogolva a felhasználó egy alablakhoz kerül, ahonnan az ERDAS IMAGINE 8.5-gombbal
indíthatja az alkalmazást, illetve az Online Manuals pontban az ERDAS segédletekhez és kézikönyvekhez fér hozzá. Az
„Imagine properties” pontban kell a program futtathatóságához a licensz-szervert beállítani és a licenszfájlt betölteni. Az
els installálás után harminc napig az ERDAS Imagine „kipróbálási” („demonstration”) verziója licenszfájl feltöltése
nélkül is futtatható.
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A program indítása után megnyílik az Imagine alap ikonsora, mely részben az alkalmazások jellege, részben pedig az alap
moduláris felépítésnek megfelel en rendezi csoportokba az egyes parancsokat és eszközöket. Ezután közvetlenül
megnyílik a „Viewer” ablak is, amivel megkezd dhet a munka.

Ebben a kis segédanyagban egy mintafeladaton keresztül szeretnénk bemutatni az Erdas Imagine használatát, eszközeit.
Az els , és a kezd alkalmazók számára szinte mindig a legnehezebb feladat az adatok használható formába
hozása. Az Erdas Imagine alapformátuma az „image” (ejtsd imidzs) formátum, melynek .img kiterjesztése van. Az image
fájlok több más szoftver mellett az ESRI termékek által is megnyithatók. Természetesen a raszteres állományok
kezelésére írt szoftverek között sok van olyan, ami ezt a formátumot nem ismeri, hanem saját formátummal, vagy
valamilyen más általános formátummal dolgozik. A lehetséges formátumok széles skálája miatt ritkán kerülünk olyan
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szerencsés helyzetbe, hogy a pont nekünk megfelel , általunk használt formátumban jutunk hozzá az adatokhoz. Ebben az
esetben az adatot importálni kell .img formátumba. Majdnem 80 különböz formátum .img formába történ importálását
tudja az Erdas imagine megoldani. Ez a mennyiség szinte egyedülálló a raszteres térinformatikai szoftverek között. Ha
ismerjük az eredeti formátumot és a fájl beállítási adatait, akkor az importálás könnyedén megy. Egyszer en rákattintunk

az import-export ikonra,

és megnyílik az importáló ablak.

Az ablakon belül rákattintunk az „import” gombra majd a „Type” címszó mellett kiválasztjuk a fájl típust amib l
importálni szeretnénk. A „Media” címszó mellet a „File” opciót állítjuk be. Az „Input File” alatt kiválasztjuk az
importálni kívánt fájlokat, míg az „output file” címszónál pedig beírjuk az importált .img fájl nevét. Általában, amikor
adatot vásárolunk, vagy letöltünk a netr l, akkor a m holdfelvételek csatornáit külön-külön fájlokban kapjuk. Ezeket a
csatornákat egyenként kell importálni, ami sokszor ugyanannak a lépéssornak a többszöri megismétlését jelenti. Jelen
esetben minden egyes fájl importálásánál meg kell adni a forrásfájl helyét és a célkönyvtárat, ahova az importált .img fájlt
el szeretnénk helyezni. Ennek a lépéssornak a többszöri megismétlését elkerülhetjük úgy, hogy a f menüsor els ,
„Session” menüpontjának „Preferences” almenüpontjára kattintunk. A megnyíló „Preference Eritor” „Category”
ablakrészében a „User Interface & Session” kategóriát kell kiválasztani, ami alap esetben a kinyíló ablakban meg is
jelenik. Az ablak jobb oldalán tudjuk az egyes változókat beállítani, melyek közül nekünk most az els két pont lesz
fontos. A „Default Data Directory” pontba kell beírni azt az elérési utat, ahol azok az adatok találhatók, amivel dolgozni
szeretnénk. Jelen esetben ez az importálandó fájlokat tartalmazó könyvtár lesz. A „Default Output Dierctory” pontnál kell
beállítani azt a könyvtárat és az elérési utat, ahova az egyes elvégzett m veletek, mint pl. most az importálás,
eredményfájljait szeretnénk elhelyezni. Ez lehet természetesen ugyan az a könyvtár, mint a „Deafult Data Dierctory”.
Fontos a pontosság, a szintaxis megtartása, mert ha bármit rosszul gépelünk be, akkor nem lesz képes megtalálni a
könyvtárat. Természetesen ez a beállítás nem jelenti azt, hogy csak innen és csak ide dolgozhatunk. Ez csak az el ször
megnyíló könyvtár, ahonnan természetesen bárhová elnavigálhatjuk magunkat.
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A fenti beállítások elvégzése után folytassuk az importálás m veletét. Az import-export ablakban beállítottuk az
importálandó fájl típusát, nevét és a kimen , új .img fájl nevét, majd rákattinthatunk az „OK” gombra. Talán a
leggyakrabban használt fájltípus a „Generic binary”, ami egy általános „formátum”. Ezt akkor érdemes használni, ha
olyan formátumot kell importálni, amit az Erdas Imagine nem ismer, de a fájl alapjellemz i adottak vagy megszerezhet k.
A legfontosabb információk, amiket egy fájl importáláshoz meg kell adni a következ k:
• Adatformátum, a fájl típusa: (Data format):BSQ, BIL, BIP, Tiled
• Az egy adatot tartalmazó, bitek és byte-ok száma:(Data type) általában 8 vagy 16 bites formában kódolják az
adatokat a digitális rfelvételek esetében. Az els bitet felhasználhatják az el jel meghatározására, de
természetesen csak akkor, ha negatív értéket is felvehetnek a változók. Ezt az Erdas Imagine „signed” el taggal
jellemzi. A csak pozitív értéket felvev adatok „unsigned” jelz vel bírnak.
• A byte-ok sorrendje: két byte-os adattípus esetén a byte-ok sorrendje sem mindegy. Különböz platformok
másképpen értelmezik a byte-ok sorrendjét. A” SWAP bytes” parancsot akkor kell bekapcsolni, ha a byte-ok
sorrendjét fel kell cserélni.
• A sorok száma: a felvétel egy oszlopában tárolt pixelek száma (#Rows)
• Az oszlopok száma: a felvétel egy sorában megjelen pixelek száma (#Cols)
A fájlban tárolt csatornák száma: Ezt az Erdasban a #Bands címszó mellet állíthatjuk be.
• A fájl fejléc információit tároló byte-ok száma: (File Header Bytes) Ebben a pontban egy számot kell megadni,
ami a fájl fejlécében található byte-ok számát adja meg. A fejléc a fájlnak az a része, ahol nem a pixel értékek
adatait adja meg, hanem egyéb, a fájl definiálásához szükséges információkat tárolja. Az importálásnál ezt a
fejlécet természetesen le kell vágni és csak a konkrét pixelértékeket tartalmazó byte-ok értékeit importálom.
Ezeket az adatokat kell a fájl szolgáltatójától megszerezni és az „import-export” ablak kitöltése és az „OK” gomb
megnyomása után megnyíló „Import Generic Binary Data” ablak megfelel soraiba beírni. Jelen példában egy ENVI
formátumban megadott MODIS rfelvétel csatornáit szeretném .img formátumba hozni. Mivel az Erdas Imagine jelen
verziója ez ENVI formátumát nem ismeri fel, ezért a „Generic Binary” importálási módot használjuk. Természetesen
szükségünk van tehát a fentebb említett adatokra, amit az alábbi ablakba kell beírnom.
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Minden fájl tartalmaz egy fejlécet, amiben a fájl alapadatai vannak benne. Ilyen információk általában a vetítési rendszer
specifikációi, a kép oszlopainak és sorainak száma, a kép csatornáinak száma, a fájl adatszerkezetének jellemz i, stb.
Ezeket sokszor egy külön fájlban adják meg általában egy text formátumú fájlban. A fájl nevében sokszor jelenik meg a
LOG szócska, vagy .hdr kiterjesztés (header = fejléc) ami a fájl információ tartalmára utal. Ezekben a fájlokban a
legszükségesebb információkat találhatjuk meg, mint pl. az oszlopok számát, sorok számát, fájltípust, vetítési rendszert és
annak részleteit, a csatornák számát stb. Az alábbiakban egy Vegetation és egy Modis rfelvétel fájl fejléc információit
adjuk meg. Ezeket a fájlokat egyszer en meg lehet nyitni a windows notepad-en keresztül. Látható, hogy az információk
rendszerezetten és értelmezhet módon vannak sorba szedve. Ebb l az Envi fájlból információkat kaphatunk a sorok és
oszlopok számáról (4800, 4800), a fájl típusáról (bsq), a csatornák számáról (1), a vetítési rendszer paramétereir l és
természetesen a csatornák és a felvétel alapadatairól.

Egy ENVI formátumban lev fájl fejléc (header) információja. A .hdr kiterjesztés fájlt notepad-ben nyitottuk meg.
ENVI
description = {File Resize Result, x resize factor: 2.000000, y resize factor: 2.000000.
Method: 1st degree RST w/ cubic convolution [Tue Jul 08 12:29:27 2003]}
samples = 4800
lines = 4800
bands = 1
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 12
interleave = bsq
sensor type = Unknown
byte order = 0
map info = {Sinusoidal, 0.0000, 0.0000, 0.0003, 5559752.5987, 4.6331271657e+002, 4.6331271657e+002, WGS-84,
units=Meters}
projection info = {16, 6371007.2, 0.000000, 0.0, 0.0, WGS-84, Sinusoidal, units=Meters}
wavelength units = Unknown
band names = {
Resize (Mosaic (Band 1):mod11a1_it_200005_01-08.bsq)}
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Egy”Vegetation” fájl leíró információi. A fájl egy txt fájl, melynek neve gyakran tartalmazza
a LOG szócskát. A fájl szintén notepad-el nyitható meg.
PRODUCT_ID
V1KRND10__20010711E
BAND_REF
B3
QUICK_LOOK_BAND
NDV
MAP_PROJ_NAME
PLATE_CARREE_1KMG nom provisoirement egal au code
MAP_PROJ_FAMILY
UNPROJECTED
MAP_PROJ_CODE
PLATE_CARREE_1KMG
MAP_PROJ_UNIT
DEGREES
MAP_PROJ_RESOLUTION
0.0089285714
GEODETIC_SYST_NAME
WGS 1984
GEODETIC_SYST_CODE
WG84
HORIZ_DATUM
WGS 1984
MERIDIAN_NAME
GREENWICH
MERIDIAN_ORIGIN
+000.000
SPHEROID_NAME
WGS 1984
SPHEROID_SEMI_MAJ_AXIS 6378137.000
SPHEROID_SEMI_MIN_AXIS 6356752.314
CARTO_UPPER_LEFT_X
-11.000000
CARTO_UPPER_LEFT_Y
75.000000
CARTO_UPPER_RIGHT_X
62.000000
CARTO_UPPER_RIGHT_Y
75.000000
CARTO_LOWER_RIGHT_X
62.000000
CARTO_LOWER_RIGHT_Y
25.000000
CARTO_LOWER_LEFT_X
-11.000000
CARTO_LOWER_LEFT_Y
25.000000
CARTO_CENTER_X
25.500000
CARTO_CENTER_Y
50.000000
CARTO_HEIGHT
50.000000
CARTO_WIDTH
73.000000
GEO_UPPER_LEFT_LAT
+075.000000
GEO_UPPER_LEFT_LONG
-011.000000
GEO_UPPER_RIGHT_LAT
+075.000000
GEO_UPPER_RIGHT_LONG
+062.000000
GEO_LOWER_RIGHT_LAT
+025.000000
GEO_LOWER_RIGHT_LONG
+062.000000
GEO_LOWER_LEFT_LAT
+025.000000
GEO_LOWER_LEFT_LONG
-011.000000
IMAGE_UPPER_LEFT_ROW 1
IMAGE_UPPER_LEFT_COL 1
IMAGE_UPPER_RIGHT_ROW 1
IMAGE_UPPER_RIGHT_COL 8177
IMAGE_LOWER_RIGHT_ROW 5601
IMAGE_LOWER_RIGHT_COL 8177
IMAGE_LOWER_LEFT_ROW
5601
IMAGE_LOWER_LEFT_COL 1
IMAGE_CENTER_ROW
2801.0
IMAGE_CENTER_COL
4089.0
GEOM_CHAR_REF
V1_G_000_1998_03_30_05.PCI
GEOM_BAND_REF
B3
DEM_REF
dtm_vgt_system_proj
DEM_DATE
19971205
USE_GCP
Y
RADIOM_EQUAL_REF
V1_E_094_2001_06_30_02.PCI
RADIOM_ABS_CAL_REF
V1_A_000_2001_07_01_01.PCI
SYNTHESIS_NOM_DATE
20010711
SYNTHESIS_FIRST_DATE
20010711002622
SYNTHESIS_LAST_DATE
20010720232024

Ebben a második fájlban egy SPOT-Vegetation felvétel fejléc információit láthatjuk. Látható, hogy a formátum eltér a
Modis ENVI-nél tapasztaltaktól, de a lényegi információk természetesen hasonlók. Itt is megtalálhatjuk a vetítési rendszer
részletes információit, a digitális el feldolgozásánál használt paramétereket és természetesen az oszlopok és sorok számát
(8177, 5601), a pixelméretet (map-projection resolution), az egységet (degrees, vagyis fokok) és a felvétel és a csatorna
azonosítóit. Természetesen sokszor egyéb információkra is szükségünk lehet, amiket vagy a fájl forrásától kell
megszerezni, vagy pedig olyan szoftvert keresünk, ami képes az adott fájlformátum kezelésére és olvasására és a fájl
megnyitva a szükséges információkat kiíratjuk.
Ha mindent jól csináltunk, akkor elkészült az .img formátumú fájlunk, vagy több csatornás felvétel esetén a fájljaink. A
több csatornás felvételek egyenként importált csatornáiból érdemes egy többcsatornás felvételt összeállítani, amivel aztán
már a tényleges munka is elkezd dhet.
Több csatornás fájlokat el állíthatunk eredetileg is összetartozó csatornák újra összerakásával, de összerakhatunk
tematikájában elétér , vagyis különböz forrásokból származó állományokat is, mint például rfelvételek csatornáit,
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digitális domborzat modelleket és az ezekb l származtatott felszínleíró változókat, pl. lejt százalék, kitettség, relief
energia. Az egyedüli kritérium az, hogy az összerakandó állományok ugyan abban a vetítési rendszerben legyenek, és
ugyan azt a területet fedjék le, mert egyébként nincs értelme összerakni ket. A csatornák összerakása lehet vé teszi a
többdimenziós, egyszerre több csatorna információit hasznosító alkalmazások futtatását.

A különálló csatornák összerakása a
ikonra kattintva megnyíló menüsor (Image interpreter) „Utilities”
parancs alatt található található „layer stack” paranccsal valósítható meg.

A Layer stack menüpontra kattintva a következ ablak nyílik meg:

9

A csatornák összerakásának módja nagyon egyszer . Az „input file” ablakban rákeresünk az els csatornára, amit az új
fájlba be akarunk tenni, majd rákattintunk az „add” gombra az ablak alatt. Ennek hatására a kiválasztott fájl megjelenik az
összerakó ablakban. Ez lesz az els csatorna az újonnan létrehozandó fájlban. Ezután rákeresünk a második csatornára,
majd szintén az „add” paranccsal hozzáadjuk az összerakó ablak fájljaihoz. Ezt a m veletsort ismételjük addig, míg az
összes fájl, amit az új fájlba be akarunk tenni, meg nem jelenik az összerakó ablakban. Ezután az „output file” ablakba
beírjuk az újonnan létrehozandó fájl nevét. Fontos, hogy az egyesítés után minden csatorna ugyan abban a formátumban
lesz kódolva, így meg kell adni a kívánt típust az „Input” ablakon belül. Ezután már csak annyi dolgunk van, hogy az
„output options” pont alatt kiválasszam, hogy „union” ( az összerakandó fájlok földrajzi borításának teljes, összeadott
területe) vagy az „intersection” (csak az összes összerakandó fájl által egyaránt fedett terület) módot választok–e és rá is
kattinthatok az „OK” gombra.
Hasonló, gyakran alkalmazott el készít m velet lehet az, amikor egy nagy területet lefed állományt kapunk,
aminek csak kis területét szeretnénk felhasználni. Kaphatunk olyan multispektrális állományt is, aminek „túl sok”,
egymáshoz nagyon hasonló spektrális csatornája van, melyek inkább információ ismétlést jelentenek, mint többlet
információt. Ezekben az esetekben a felesleges adatokat jobb le, illetve kivágni, mert megtartásuk többszörösére növelheti
a feldolgozási id t. Ennek az eszközeit szintén a „Utilities” ablakban találjuk, ahol most a „subset” gombra kell kattintani.

A megnyíló „Subset” ablakban tehetjük meg a szükséges beállításokat. Itt is természetesen az els feladat az,
hogy az „input file” ablakában rákeressünk arra az .img fájlra, amelyikb l ki szeretnénk vágni egy területet, vagy egyes
csatornáit, majd az „output file” ablakban megadjuk az új fájl nevét és helyét, amit a kivágással létre fogunk hozni. A
könyvtárakban való navigálást az ablak mellett található sárga mappa ikonra (
) kattintva tudjuk megtenni. A
navigálást, vagyis az elérési út meghatározását mindig a fájl nevének beírása el tt kell megtenni, mert utólagos mozgás
esetén a név törl dik és mindig újra be kell gépelni. Ezt az eszközt kétféle vágásra lehet használni. A térbeli vágásnál egy
területet vágunk ki egy nagyobb felvételb l. A kivágás csak egy meghatározott négyszöggel történhet és a négyszögön
belüli rész kerül bele az új fájlba. A négyszög mindig észak-déli tájolású, vagyis oldalai párhuzamosak az ablak
oldalaival. Így a kijelölésük is egyszer , mert egyszer en meg kell adni a négyszög két átellenes sarkának a koordinátáit.
Ez a megközelítés egyébként nem csak a kivágásra igaz. Minden felvétel, digitális kép egy négyszögben foglal helyet,
melyek függ leges és vízszintes határok közé vannak szorítva. Sokszor látunk képeket elforgatva, különösen akkor
amikor egy felvételt utólag helyezünk be egy vetítési rendszerbe. Természetesen ebben az esetben sem hágtuk át a
szabályokat, itt is függ leges és vízszintes határok közé szorított képet kapunk, csak a kép sarkai, ahová nem esik az
eredeti felvételnek egyetlen pontja sem, feketék maradnak, vagyis 0 vagy „nodata” értéket vesznek fel. Ezt könnyen
beláthatjuk, ha összehasonlítjuk az eredeti fájl és az elforgatott fájl méretét, mert az elforgatott fájl mérete a fekete pixelek
hozzáadása miatt a legszéls ségesebb esetben kétszeresére is n het.
Itt kell elmagyarázni a 0 és a „nodata” közötti különbséget is. Minden pixelhez kell értéket rendelni, még akkor
is ha nem tudunk valós értéket rendelni hozzá. Ilyen esetek lehetnek például az el bb említettek, ahol vannak háttér
pixelek és kép-pixelek, amiket valahogyan meg kell különböztetni. A háttérpixeleknek sokszor 0 értéket adnak, hogy így
különböztessék meg a valós felvétel pixeleit l. Vannak azonban olyan esetek, amikor a kép-pixelek is felvehetnek 0
értéket, mert a nullának is van jelentése. Ekkor természetesen nem rendelhet 0 a háttérpixelekhez, mert az a kép 0 érték
pixeleit is háttérré degradálná. Az Edas imagine sajnos nem használ „nodata” értéket, de számos más szoftver igen. Erre a
problémára mindig érdemes odafigyelni, és ilyenkor más értéket kell rendelni a háttérpixelekhez, valami olyat, amit
természetes módon a pixelek nem vehetnek fel. Az Erdas ebb l a szempontból rugalmas, mert meg lehet adni neki a háttér
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értéket, amit aztán például a kép statisztikáinak számításakor egyszer en figyelmen kívül hagy. Ilyen az „ignore value”
opció a „Statistics Generation Options” parancson belül, ahol mi állíthatjuk be a figyelmen kívül hagyandó értéket.
Térjünk vissza a Subset ablak beállításaihoz. A fájlok neveit már beírtuk, most meg kell határozni, hogy melyik
területét szeretnénk kivágni a képnek. Ezt az információt a „Subset definition” ablakrészbe kell beírni a négyszög balfels sarkának és jobb-alsó sarkának X és Y koordinátáinak megadásával. Ez könny feladat, ha ismerjük a terület
konkrét koordinátáit. Ha nem akkor ezt nekünk kell megszerezni, aminek több módja is. A legegyszer bb módszer az,
hogy megnyitjuk a felvételt a „Viewer” ablakban, majd a kurzort a képzeletben kivágó négyzet bal-fels sarkába állítjuk
és leolvassuk a „Viewer” ablak bal alsó sarkából a koordinátákat. Ugyanezt megtesszük a jobb-alsó sarokra is, és ezzel az
összes szükséges koordinátát beszereztük.

A másik lehetséges módszer az „Inquire box” használata. Az „Inquire Box” megnyitását a jobb egér gombbal a
„Viewer” ablakba kattintva megnyíló menüsorból tudom az „Inquire Box…” gombra kattintva. Ennek hatására egy
négyszög jelenik meg a „Viewer” ablakban és a az ablak mellett egy a sarok-koordinátákat tartalmazó kis ablak nyílik
meg. Ekkor rá kell kattintani a „From Inquire Box” gombra a „Subset” ablakon belül, ami azt jelenti, hogy a
koordinátákat automatikusan veszi a „Viewer” ablakban meghatározott lekérdez négyszögb l.
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A kivágó négyszög megadásával gyakorlatilag be is fejeztük az adatok bevitelét. Ha csak az lenne a célunk, hogy
a nagy képb l egy kisebbet vágjunk ki az eredeti kép adatformátumát és az összes lehetséges csatornát megtartva, akkor
nyomhatjuk is az „OK” gombot. De természetesen lehet ségünk van arra is, hogy az adott feladat végrehajtásához nem
szükséges csatornákat elhagyjuk és csak a fontosakat tartjuk meg az új fájlban. Ezt a „Select layers” ablakocskában
állíthatjuk be. Itt a megtartandó csatornákat kell felsorolni vessz vel elválasztva. Abban az esetben, ha célunk csupán
annyi, hogy a teljes területet megtartva a csatornák számát csökkentsük, szintén ezt az eszközt kell alkalmazni, csak a
kivágó ablak koordinátáinál egyszer en meghagyjuk az eredeti, teljes fedvény koordinátáit.
Ezzel elkészítettük azt az image fájlt, amivel már megkezdhetjük a tényleges munkát. Nyissuk hát meg a fájlt és
kezdjünk ismerkedni a megjelenítés eszközrendszerével.
A „Viewer” ablak használata
A „Viewer” ablak a megjelenítés eszköze. Egy ablakon belül egy image fájlt nyithatunk meg, amit még több
vektoros állománnyal fedhetünk le, vagyis több állomány egyidej láttatását teszi lehet vé. Az egyedüli kritérium az,
hogy az állományoknak minden esetben ugyan abban a vetítési rendszerben kell lennie, hogy az átfedés valós átfedés
lehessen. A szoftver természetesen csak a koordináta rendszereket veszi alapul, és minden gond nélkül egymásra tehet
eltér vetítési rendszerekben tárolt állományokat, ami természetesen minden realitást és valós alapot nélkülöz.
Az Erdas Imagine egyszerre több „Viewer” ablak megnyitását engedélyezi, melyek egymástól teljesen
függetlenül használhatók, kinyithatók és becsukhatók.
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Az ablak szokványos felépítés , felül a menüsor, alatta parancsikonok és a terület szíve a képmegjelenít rész. Hasznos
jellemz je a viewer-nek, hogy ha bármelyik ikonjára kattintunk, az ablak bal alsó sarkában egy egyszer leírás jelenik
meg, ami elmondja, hogy mire való az adott ikon. Sajnos ez angolul van, úgyhogy csak az angolul tudóknak jelent
segítséget.
Az ablak méretét a képerny keretei között tetsz legesen tudjuk változtatni a windows rendszereken belül megszokott
módszerek segítségével. Az egérrel megfogva valamelyik sarkot vagy oldalt „húzzuk szét” nagyobbra vagy „toljuk össze”
kisebbre az ablakokat.
A menüsorban a következ lehet ségeket megjelenít ikonok foglalnak helyet:
• A fájlok megnyitása a
ikonnal történik. Ez a leggyorsabb módja az image fájlok kinyitásának. A másik
lehet ség a menüsor „File” parancsa alatt található „Open” parancs. Ez alatt a parancs alatt számos elágazást találunk az
alapján a megnyitandó fájl típusától függ en. A típus kiválasztása után nyílik a tulajdonképpeni megnyitási ablak („Select
Layer to add:”). Ha image fájlt nyitunk meg akkor érdemesebb az ikonnal nyitni a fájlt, mert így egy lépéssel elérünk a
megnyitási ablakhoz. Természetesen az ablakon belül itt is megvan a használható típusok közötti választásai lehet ség az
ablak alján a „Files of type” címszó mellett. Az ablak tetejében két fül található. Alaphelyzetben a File fülecske aktív,
ilyenkor tudunk a fájlok között navigálni. A másik füllel (Raster Options”) a megjelenítési lehet ségek közül tudunk
választani és beállítani azok változóit. Négy alap megjelenítési mód létezik az Erdas-on belül a raszteres állományok
megjelenítésére:
Pseudo color: ebben a módban egyszerre egy csatornát jeleníthetünk meg. A színek és árnyalatok
hozzárendelése itt már nem egy folytonos színskála, hanem egy el re meghatározott színséma színeit rendeli a
pixelértékekhez. Ezt a megjelenítési módot els sorban tematikus állományok megjelenítésénél alkalmazzuk.
Tematikus állományok (thematic): A tematikus állományok pixelértékei kvalitatív, osztályváltozók értékei. A
számok nagysága nem bír feltétlenül jelentéssel, inkább csak az osztály megnevezéseként szolgál. Ilyen adatok például a
raszteres talajtérképek, etnikai térképek stb.
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Egy tematikus állomány diszkrét osztályai és színei
Folytonos állományok (continuous): Folytonos változók kvantitatív értékeket hordoznak, ahol a számok
nagysága a tényleges információ. Ilyen például egy rfelvétel, egy talaj pH térkép vagy egy domborzatmodell, ahol
minden egyes képelemhez egy adott magasság érték rendel dik, amelyek folytonosan változva fedik le a teret.
True color: A valós színek megjelenítési lehet ség csak 3 vagy több csatornából álló fájlok esetén lehetséges.
Ezt a módot színes kompozitnak is szokták nevezni, mert egyszerre 3 csatorna értékeit jeleníti meg, az egyikhez piros, a
másikhoz zöld és harmadikhoz kék színt, pontosabban a pixelértékek függvényében azok árnyalatait rendeli, majd ezeket
a színeket egymásra vetíti, keveri. Így hozza létre az adott pixel színét. Gyakorlatilag hasonló színkeverési eljárás, mint
amit a színes TV-k esetében alkalmaznak. A csatornák hozzárendelése a színekhez ezen az ablakon belül történik.

Grey scale: A szürke árnyalatos megjelenítés szintén egy csatorna önálló megjelenítésére szolgál, ahol a
pixelértékek nagyságával összefüggésben rendel dik a szürke valamely árnyalata az adott képelemhez.
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Relief: Ez is egycsatornás megjelenítési mód, ahol a felszínt árnyékolva ábrázolja. Egy meghatározott
megvilágítási irányt és besugárzási szöget alapul véve a pixel értékek, mint magassági értékek alapján létrehoz egy
elméleti árnyékolt felszínt.

•

Az
a legfels fedvényt csukja be. Ha csak egy raszter állomány van kinyitva, akkor azt, ha pedig a raszter
állomány tetején vektoros állományok vannak megnyitva, akkor azokat fogja bezárni.

•

Az

ikon az aktuális beállítások alapján menti el a megnyitott image fájlt.

• A nyomtatás ikonnal (
) küldhetjük a nyomtatóra a „Viewer” tartalmát.
• Nagyítás:
A térképi állomány egyes részeinek kiemelése, a részletekre való ránagyítás szinte az egyik leggyakrabban alkalmazott
m velet. Ezt a feladatot a
ikonnal valósíthatjuk meg. Rákattintunk az ikonra, majd a munkaablakba húzzuk a
kurzort. Innen két úton haladhatunk tovább, vagy rákattintunk a térkép egy pontjára, amit ki akarunk nagyítani, vagy az
egér gombját lenyomva tartva kijelölünk egy négyszöget a térképen, amit nagyítva szeretnénk látni. Az els esetben a
rákkattintási hellyel, mint középponttal nagyít, a második esetben pedig a négyszög területére nagyít rá.
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Nagyítani lehet a
ikonnal is. Ekkor mindig a munkaablak közepét veszi alapul és onnan nagyítja tovább az
állományt. Gyakorlatilag ennek az ikonnak a hatása megegyezik a nagyítóéval abban az esetben, ha azzal éppen a
képerny közepére kattintunk.
• Kicsinyítés:
Kicsinyíteni a

ikonnal lehet, egyszer en rákattintva a képerny

adott pontjára, ahonnan a kicsinyítést meg

szeretnénk tenni. Hasonló módon a nagyításhoz, itt is van egy másik ikon, a
, aminek hatása megegyezik a kicsinyít
nagyítóval. Természetesen erre az ikonra kattintva, itt is a a képerny közepét veszi a kicsinyítés központjának.
A Window menü „layers overview” menüpontja egy kis átnézeti ablakot nyit meg, ahol a kinagyított állomány
viszonylagos helyzetét mutatja meg a teljes térképi állományhoz viszonyítva.
• A térkép mozgatása a munkaablakban:
Gyakran van szükség arra, hogy nagyítás után, amikor már a kívánt részletek is látszanak, kövessük egy objektum
helyzetét (pl. egy út haladási irányát), vagy betekintsünk a szomszéd területek jellemz ibe. Ilyenkor a más hasonló
szoftverekb l már valószín leg ismert
ikont kell használni. Az ikon bekapcsolása után, a kurzor szintén a kéz
formára vált. A kezet a munkaablakba mozgatva lenyomjuk az egér bal gombját és nyomva tartva mozgatjuk a kezet a
munkaablakban, miközben az viszi magával a teljes térképi állományt.
nyithatjuk ki az „ImageInfo” ablakot, amelyb l a fájlra vonatkozó információkat
• Az információ kér ikonnal
megkaphatjuk, illetve beállíthatjuk. Az információkat 5 felé csoportosítva találjuk, az els csoport adja meg a fájl
általános leíró információit, nevét, utolsó módosításának dátumát. A „Layer Info” részben találjuk az oszlopok, sorok
számát és az adattárolás módjára vonatkozó információkat. A harmadik rész a statisztikai információkat tartalmazza. Ezt
az els három részt nem tudjuk és általában nem is akarjuk befolyásolni. A fájl „Generic binary” formában történ
importálásnál viszont sajnos a vetítési rendszer információit nem tudjuk a fájl importálásánál a fájlhoz hozzáadni, ezt
mindig utólag kell megtenni a hdr vagy log fájlokban talált információk alapján. A Spot-Vegetation felvétel importálása
után, melynek hdr fájlját korábban mutattuk be, minden gond nélkül fel lehetett tölteni a szükséges információkat a
fájlhoz, ami ezután már a fájl részét képezi.

Az adatok betöltésének els lépése a „Map model” megváltoztatása (change map model parancs), amikor meg kell adni a
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bal fels sarok koordinátáit („Upper left X”, és „Upper left Y”), a mértékegységet, amiben a koordináták meg vannak
adva (méter, decimális fok, stb.) valamint a az X és az Y irányú pixel méreteket. Ezek az adatok kellenek a koordináta
rendszer meghatározásához. A jobb alsó X és Y koordinátákat már magától számolja ki a gép.

A következ lépés a vetítési rendszer hozzáadása, ami a konkrét vetítési információk hozzáadását jelenti a fájlhoz. Ez a
feladat az „Add/Change Map Projection” parancson keresztül adható meg. A megnyíló ablakok a vetítési rendszer
függvényében kérnek adatokat a vetítés paramétereinek pontos meghatározásához. Ha ezeket az adatokat megadtuk, akkor
a vetítési rendszer meghatározása elkészült, és a fájlunk szabadon konvertálható bármelyik másik, az Erdas által ismert
vetítési rendszerbe.
Az „ImageInfo” ablakban is találhatók ablakok, amiken keresztül további információkhoz juthatunk. A „Projection” fülre
kattintva a részletes vetítési adatokat mutatja meg, a „Histogram” fül pedig egy adateloszlást bemutató s r ségfüggvény
grafikont rajzol ki nekünk. Az egyes pixelértékeket a „Pixel data” ablakon keresztül nézhetjük meg táblázatos formába
rendezve, ahol a tengelyek az oszlopok és a sorok sorszámát mutatják. Az alábbi táblában tehát az els sor harmadik
oszlopában található pixel értéke 0.

•

A „radír (

•

A zoom visszaállítása ikon (

) ikon a „Viewer” ablak tartalmának törlésére szolgál
) az eggyel korábbi nagyítási helyzetet állítja vissza az ablakban.

• A lekérdez kereszt (inquire cursor)
ikon segítségével nyithatjuk meg a lekérdez ablakot. Amivel az egyes
pixelekr l kaphatunk részletesebb információt. Amikor erre az ikonra kattintunk, akkor megjelenik egy kereszt a Viewer
ablakon belül és megnyílik egy lekérdez ablak, ahol az adott képpont, amelyre a kereszt mutat, értékeit láthatjuk. Az
alább bemutatott képen egy 5 csatornás rfelvétel található. Az öt csatorna mindegyike egy sort képez a táblázatban (A
„Layer” oszlop sorai 1-t l 5-ig.) Az els oszlop a pixel értékeket mutatja az adott pontban mind az 5 csatornára, a
második („LUT VALUE”) az adott szín mélységét, a harmadik oszlop pedig az adott pixelérték képpontok darabszámát
adja meg. A „célkereszt” mozgatása a nyíl (
kurzorral lehetséges.

) ikonra, vagyis a kiválasztó ikonra kattintva megjelen nyíl alakú
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• A kalapács ikon (
) a raszteres adatok szerkesztéséhez használható eszközkészletet teszi ikonos formában a
képerny re. Ezekkel az eszközökkel rajzolhatunk, leválogathatunk, kijelölhetünk területeket, AOI-t (Area of Interest =
számunkra fontos területeket) határolhatunk el, lehet vé teszik a színek szerkesztését vagy a különböz sz r k
alkalmazását a kép információ tartalmának, vizuális interpretációjának megkönnyítése érdekében.
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• A térbeli grafikon szerkeszt eszköz
Ennek az eszköznek a segítségével láttathatjuk, térben ábrázolhatjuk a digitális állományunk pixel értékeit. Az eszközt a
legvalószer bben domborzatmodelleknél lehet használni és segítségével 3 dimenziós formában megjeleníteni az
állományokat. További lehet ség még a tematikus és folytonos állományok rávetítésének lehet sége, amit szintén
domborzatmodellek használatánál tudunk a legjobban kihasználni, amikor pl. rfelvételeket, légifotókat, vagy
talajtérképeket vetítünk a domborzatra, láttatva ezáltal a domborzat és az adott tematikus változó térbeli elterjedésének
törvényszer ségeit. Természetesen máshol is jó hasznát vehetjük ennek az eszköznek. Itt például egy vegetációs index
értékeit ábrázoljuk térben a Balaton keleti medencéjében. Látható, hogy a Balaton területe milyen élesen elválik a
környezetét l, mivel a part növényborítása magasabb vegetációs indexet eredményezet, mint a tó közel 0 értéke.

• A GPS vev
ikon:
Az ikonra való rákattintással indíthatjuk el a GPS vev közvetlen kapcsolását és a mért adatok képi megjelenítését
lehet vé tev eszközt. Ennek az eszköznek a segítségével a GPS által mért pozíció közvetlenül megjeleníthet a „Viewer”
ablakban, miután a GPS-t a számítógéphez kapcsoltuk és definiáltuk, beállítottuk a GPS által használt vetítési rendszer
változóit.
• Adott távolság, útvonal, vagy kerület mérése:
A vonalzó (
) ikonnal útvonal hosszat, területet és kerületet mérhetünk a képerny n. Rákattintva az ikonra megnyílik
a „Measurement tool for Viewer…” ablak, ahol kiválaszthatjuk, hogy mit szeretnénk mérni. A munkaablak adott pontjára
állva jelöljük ki a kezd pontot, majd az ablak más pontjaira kattintgatva, követve a megmérni kívánt objektum vonalait,
kijelöljük azt az útvonalat, aminek hosszát mérni szeretnénk. Az aktuális hossz a térképi koordináta rendszer egységeiben
jelenik. A megnyíló ablak ikonjai közül kiválaszthatjuk a keresztet, ami egy adott pont koordinátáját adja, mellette a
vonalat, mellyel útvonalhosszat mérhetünk, vagy bármilyen vonalas objektum hosszát. A következ ikon a poligonokat
jelzi, melyeknek mind a kerületét, mind pedig a területét megadja. Mérhetünk meghatározott geometria alakzatokat is ,
mint pl. a négyszög vagy ellipszis területét, melyeket értelemszer en a rájuk vonatkozó ikonokra kattintva érhetünk el.
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Az image fájlok megnyitásánál sokszor csak a bal fels sarok egy meghatározott része kerül bele a „Viewer” ablakba.
Ilyenkor, és persze akkor ha belenagyítottunk a képbe és szeretnénk a teljes képhez visszatérni, az egér jobb gombjával az
ablakba kattintva megnyíló menüsorból a „Fit image to window” parancsra kattintunk, aminek eredményeképpen a kép
teljes kiterjedésében ki fogja tölteni a „Viewer” ablakot.

A „Viewer” ablak alapelemeinek megismerése után kezdjünk el dolgozni a felvételekkel. Megjeleníteni már meg tudjuk
az állományokat. Egy több csatornás állományt természetesen láttathatunk több kombinációban is. Egyszerre három
csatornát jeleníthetünk meg, amelyek pixelértékeihez rendelt három alapszín, a piros, kék és a zöld keveréke adja meg az
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aktuális színt. Ezt már a fájlok megnyitásánál megtanultuk. Ahhoz, hogy a csatornák összetételét, illetve sorrendjét
megcseréljük nem kell újra megnyitni az állományt, elég a „Viewer” ablak „Raster” menüpontjának „Band
combinations…” parancsára kattintani és megnyílik a csatornák színhozzárendelését beállító ablak.

A „Set Layer Combinations for…” ablakon belül értelemszer en állíthatjuk be a színek és a csatornák párosítási
lehet ségeit, majd az „Apply” pontra kattintva meg is tekinthetjük a kívánt beállítást. Az „OK” gombra kattintva is
megjeleníthetjük az aktuális beállításokat, de ebben az esetben a beállító ablak is rögtön becsukódik. Ha válogatni akarunk
a lehetséges beállítások között, akkor mindig csak az „Apply” gombra kattintsunk és csak a kívánt beállítások elérése után
zárjuk be a párbeszéd ablakot az „OK” gombbal. Az „OK” és az „Apply” parancsok közti különbség más ablakok
esetében is ugyan ez. Használhatunk két, illetve egy színes megjelenítés módot is. Ekkor csak a használni kívánt színek
melletti pipákat kapcsoljuk be.
Miután megtanultuk a kép megjelenítés alap eszközkészletének használatát, továbbléphetünk a megjelenítés
magasabb szint eszközkészlete, illetve a képfeldolgozás eszközkészlete felé. A felvételek használatának els dleges célja
mindig az, hogy információt szolgáltasson a felhasználó számára a kívánt tématerületen. Egy légi- vagy rfelvétel
azonban távolról sem tekinthet egy könnyen átlátható, tematikus állománynak. Gyakorlott képelemz k számára is
sokszor okozhat gondot egyes felszíni objektumok felismerése, azonosítása. Ennek oka abban kereshet , hogy a felvételek
a környezet minden egyes elemér l gy jtenek információt és ezeket az információkat „kiátlagolva” adnak egy olyan
számértéket, ami a jellemzi az adott hullámhossztartományon a vizsgált felszínr l beérkez sugárzás er sségét. Azt
természetesen nem tudjuk, hogy mennyi ebb l a sugárzásból az, ami a minket érdekl felszíni entitásról érkezik. Ennek a
felismerése igényli azt a szakértelmet, amit a képkiértékel k és az adott térképezési téma hozzáért inek kett séb l áll
össze.
A képek értelmezését, szakszóval interpretációját, természetesen sok eszközzel segíthetjük. Az eszközök egy
része arra való, hogy kisz rje a környezeti, illetve technikai zavaró tényez k, hibák, torzítások hatását és ezzel tegye
könnyebben értelmezhet vé a képet. A másik részük célja a pixelértékekben rejl tematikus információ feler sítése.
Ezekb l az eszközökb l mutatunk be most egy párat, ami a képfeldolgozás során alapvet lehet.
Az Erdas Imagine három alapvet csoportot különböztet meg ezeken az eszközökön belül, melyek csoportjai az

„Interpreter”

menüablakból érhet k el:
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Spatial enhancement
Convolution
Non-directional edge
Focal analysis
Texture

Adaptive filter
Statistical filter
Resolution merge
Crisp
Radiometric enhancement
LUT strech
Histogram equalization

Histogram match
Brightness inversion
Haze reduction
Noise reduction
Destripe TM data

Spectral enhancement
Principle Components
Inverse Principle Components
Decorrelation Strech
Tasseled Cap

Az adott pixelérték számításánál egy megadott méret
körzetben található értékeket vesz alapul.

szomszédsági

Egy megadott mátrix számértékeinek, mint súlyozó faktoroknak a
segítségével átlagolja a pixelértékeket és az átlagot rendeli a központi
pixelhez.
Irányfüggetlen hirtelen töréseket, széleket, vonalakat automatikusan
feler sít , kiemel algoritmus, mely a függ leges és vízszintes értékek
átlagolásával jön létre.
Egy maghatározott méret ablakon belül (3x3, 5x5, 7x7) meghatározza a
minimum, maximum, átlag, összeg, medián és szórás értékeket és ezeket
rendeli a központi cellához.
A „texture” vagy szerkezet a pixelértékek térbeli eloszlását homogenitását
számosítja. Ezek az értékek igen nagy segítséget adhatnak er sen heterogén,
változó pixelértékekkel jellemzett objektumok, mint pl. lakott területek
elkülönítésére.
Egy meghatározott, kijelölt területen belül optimalizálja a kontraszt értéket a
tökéletesebb megjelenítés érdekében.
A meghatározott értékintervallumon kívül es pixelértékek sz rése. Egy 5x5ös ablakon belül átlagolja azon értékeket, amelyek a megengedett
intervallumba esnek és ezt rendeli a központi pixelhez.
Egy nagy felbontású felvétel alapján feljavít egy rosszabb térbeli felbontású
felvételt miközben megtartja a spektrális információkat.
A tematikus információ megváltoztatása nélkül kiélesíti a képet.
Csak egyetlen pixel értéket vesz alapul a képfeldolgozásnál
Létrehoz egy átkódoló táblázatot (Lookup Table: LUT), amelynek
segítségével az eredeti pixelértékek átkódolhatóak, osztályozhatók.
Egyenletesen osztja el a megjeleníthet színárnyalatok között a pixeleket,
vagyis minden megjeleníthet színárnyalathoz azonos számú pixel rendel. A
megjelenített kép információ tartalma és vizuális kiértékelhet sége ezáltal
javul.
Olyan „Lookup Table”-t hoz létre az image fájlhoz, amelynek használatával
egy másik, meghatározott Image fájlhoz hasonlóan jelenik meg a fájlt.
Invertálja a képet és a korábban világos területek sötétek, míg a sötétek
világosakká válnak. Megfordítja a világos és sötét pixeleket.
Csökkenti a leveg páratartalmából adódó torzításokat a Landsat TM4 és
TM-5-ös felvételek esetében. Más felvételekhez nem alkalmazható.
Eltávolítja a „zajt” összetev ket a felvételb l. Az eszköz megtartja a felvétel
lényegi információit, mint például a vékony vonalakat, miközben a szélek
mentén és a homogén területeken belül csökkenti a kiugró értékeket
Eltávolítja a TM4-es TM5-ös alap (feldolgozatlan) felvételeib l a
szenzorkalibrációs hibák miatt fellép csíkozottságot.
Egy adott pixel több csatornán belüli értékeit veszi figyelembe a
képfeldolgozásnál.
F komponens analízist hajt végre az adatok mennyiségének csökkentése és a
teljes, többcsatornás felvétel információ-tartalmának alacsonyabb számú
csatornába való tömörítése érdekében
F komponens analízissel létrehozott fájlból visszaalakítja a kiindulási
állományt.
A F komponens analízissel létrehozott állományok „csatornáin” belül
széthúzza az adatokat egy 0-255 intervallumra, hogy hatékonyabban
kihasználja a felvehet értékeket és ezáltal növelje a szétválaszthatóságot.
Elforgatja az adattengelyeket úgy, hogy a vegetáció tulajdonságai
hangsúlyozódjanak ki a megjelenített képen.
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RGB to IHS
IHS to RGB
Indices

Natural color

Átalakítja az RGB (Red: vörös, Green: zöld és Blue: kék) értékeket IHS
értékekre (Intensity: színintenzitás, Hue: színkombináció, szín Saturation:
színtelítettség)
Átalakítja az IHS értékeket (Intensity: színintenzitás, Hue: színkombináció,
szín Saturation: színtelítettség) RGB értékekre (Red: vörös, Green: zöld és
Blue: kék)
A csatornák értékeib l indexeket képez, mely indexek új csatornák
létrehozását eredményezik. Egyik gyakori példa a vegetációs index amelyet a
vörös és az infravörös csatornák különbségeib l képeznek:
Vegetációs index=Infravörös-látható vörös
Landsat TM felvételt jelenít meg a természeteshez hasonló színekben

A táblázatban összefoglalt eszközök a képfeldolgozás igen széles skáláját teszik lehet vé. Ezek egy része a
vizuális kiértékelést segíti és csak megjelenésében változtatja meg a felvételeket, a pixelértékek nem változnak. Digitális
feldolgozás és osztályozás esetén ezeknek a funkcióknak nem sok szerepe van, ennek ellenére érdemes kipróbálni az
eszközöket, mert a kép értelmezése, megértése mindig a kiértékelés els lépései között foglal helyet.
Az alkalmazások egy különleges csoportja a „Fourier analysis”, amelynek célja a szisztematikus szenzorhibák
kiküszöbölése. Ilyen hibák akkor jöhetnek létre, ha a m holdas érzékel ben (szkennerben) több érzékel van beépítve és
egyszerre több sort tapogat le a felszínr l. Ha ezek az érzékel k nincsenek helyesen kalibrálva egymáshoz képest, akkor
az egymás melletti sorokat létrehozó szenzorok eltér , a többi sorhoz képest viszonylag kisebb illetve nagyobb értékeket
adnak, ami a felvételen csíkozottságot eredményez. Ezt a negatív hatást küszöbölhetjük ki a „Fourier Analysis” pont alatt
található „Periodic Noise Removal” parancs használatával.

A felvételek színjavítási, megjelenítési lehet ségei
A felvétel megnyitása és a kívánt csatorna és színkombináció beállítása után megjelenik a kép a „Viewer”
ablakban. A következ lépés természetesen a kívánt földrajzi terület kiválasztása, amit az ablakban meg akarunk
jelentetni. Ekkor a kép tartalmi beállításai már készen vannak. Sokszor azonban a kép még mindig nem mutat sokat, nem
jeleníti meg azt a térbeli variabilitást, ami benne van a felvételben. Ekkor érdemes a „Viewer” ablak „Raster” parancsán
belül a „Contrast” parancsra kapcsolni, amin belül a kép kontrasztjának, fényességének többféle automatikus és a
manuálisan beállítható lehet sége jelenik meg. A leggyakrabban alkalmazott és a leggyorsabban célt ér parancs a
„Histogram Equalize” parancs. Ennek lényege, hogy az egyes színösszetev k, a vörös, zöld és a kék minden felvehet
színárnyalatához (ami általában 256 értéket és természetesen árnyalatot vehet fel) ugyan annyi pixelértéket rendelünk. Ez
azt jelenti, hogy a teljes színskála kihasználódik és így a maximális színb séget, színben megnyilvánuló
információtartalmat jelent. Ez persze azt is jelenti, hogy a színárnyalatok közötti különbség nem egyenesen arányos a
mögöttes pixelek értékei között fennálló különbséggel.
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A „Viewer” ablak „Raster” menüpontjának „Contrast” parancsán belül található „General contrast” paranccsal
nyithatjuk meg a kontraszt beállítási lehet ségeit összefoglaló ablakot, amelyen belül sok értékeloszlási függvényt követ
színárnyalat hozzárendelési módszert találhatunk.

Az alapbeállításokon kívül természetesen léteznek „manuális” beállítási lehet ségek is, ahol mi magunk állíthatjuk be a
fényer sség és a kontraszt értékeit a „brightness/contrast” menüpontra kattintva megnyíló ablakból.
A felajánlott szín-hozzárendelési lehet ségeken túl, melyek a fenti ablakkivágásban sorolódnak fel, lehet ségünk
van további pontosítások, résszakaszok külön kezelésére is, töréspontok, un. „Breakpoints”-ok beillesztésével. Ezek a
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töréspontok az x tengelyen feltüntetett felvehet pixelérték intervallumot osztják szakaszokra, amely szakaszokon belül a
pixelértékekhez lineárisan rendeli hozzá a szín intenzitás értékeket. Ezeket a pontokat szerkeszthetjük, hozzáadhatunk
újakat, törölhetünk bel le, vagy mozgathatjuk a meglev ket.

Mindezeket a lehet ségeket a „Breakpoint editor”-on keresztül érhetjük el a „Raster” menüpont, „Contrast” pontjának
„Breakpoints…” alpontjából. A megnyíló ablakban szerkeszthetjük a színeket és a töréspontokat. Egy három csatornás
megjelenítés esetén az ablak tetején az RGB mód jelenik meg, de természetesen kiválaszthatjuk a kéket, pirosat, zöldet
egyenként, vagy ezek bármelyik párosítását. Az ablak lelke az egy, kett , illetve három megjelen grafikon, ami a
színhozzárendelés jelen állapotát mutatja. Az Y tengely a felvehet színárnyalatok számát adja meg, az x tengely pedig a
pixelértékeket mutatja. Az alábbi ablakban egy lineáris hozzárendelést látunk, amelyek közül a piros színt kezdtük
szerkeszteni és két töréspontot illesztettünk bele. Mindhárom szín esetén láthatjuk a pixelértékek s r ségfüggvényeit is,
ami segíthet nekünk a töréspontok elhelyezésében. Azokon a területeken, ahol nagy mennyiség pixel csoportosul,
érdemes meredekebb szakaszt létrehozni, vagyis több felvehet színintenzitási értéket rendelni az adott
pixelintervallumhoz.
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A töréspontok beillesztése a
ikonnal történik. Az ikonra való rákattintás után a grafikon szín-hozzárendelési
vonalszakaszára kattintva illeszthetjük be a töréspontot. A beillesztett töréspontokat szabadon mozgathatjuk a grafikonon
belül, csak el bb a szerkeszt nyílra kell kattintanunk (
). A nyíllal rákattintunk a töréspontra és a gombot lenyomva
tartva oda mozgatjuk a töréspontot, ahova szeretnénk. Ha olyan töréspontot illesztettünk be amire nincs szükség, akkor
ezeket eltávolíthatjuk, kivághatjuk a grafikonból a

ikon segítségével. A beállítások láthatóvá tétele az éppen

szerkesztett grafikon (szín) mellett található
ikonnal történhet, vagy az ablak alján található „Apply All” gomb
megnyomásával, ami ilyenkor az összes színbeállítási változtatás megjelenítést eredményezi.
Sz r k alkalmazása a kiértékelés segítésében
A pixelértékek mögött rejl információ jelent s része rejtve marad a felhasználó el tt, ha nem tudja a szomszédsági,
térbeli kapcsolatokat értelmezni és másodlagos információkat származtatni bel le. Ezeknek a kapcsolatoknak a kifejezése
és feltárása a „focal funkcions”, vagyis a pixelek szomszédos területeit is figyelembe vev funkciók alkalmazásával lehet.
Aki a raszteres térinformatika területén próbál elmélyedni, az hamar felismeri ezeknek a függvényeknek az értékét. A
„focal functions”, amit ezentúl nevezzünk szomszédsági összefüggéseknek, alapvet en egy meghatározott méret
szomszédsági körön (négyzeten) belül található pixelértékeket veszi alapul a végrehajtani kívánt m veleteknél. A
szomszédsági terület mérete az esetek egy részében szabadon választható, a beépített függvények esetén viszont általában
egy 3x3, 5x5 vagy egy 7x7 pixelt magába foglaló négyzet. A végrehajtott m velet eredménye egy új fájl, vagy a régi fájl
átkódolása. A m veletek eredményei a négyzet központi pixeléhez rendel dnek hozzá.
A sz r parancsok elérése a „Viewer” ablak „Raster” menüpontja alól, a „Filtering” pontból történik.
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A „Filtering” vagy „Sz rés” parancs alól 5 lehet séget kínál fel:
1. Smooth: simítás, a kép egyenletesebbé, simábbá tétele.

2.

Sharpen: élesítés, a kép kontúrjainak kiemelése, a pixelértékek térbeli változatosságának növelése
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3.

Find edges: a természetes törésvonalak kiemelése

Convolution filtering: egy meghatározott méret négyzeten belüli átlagolás el re meghatározott
súlyozó mátrix segítségével.
Erre a pontra kattintva egy ablak nyílik meg, amelyen belül kiválaszthatjuk azt a mátrixot (kernelt) amivel dolgozni
szeretnénk. Minden mátrix 3 méretben áll rendelkezésre, 3x3, 5x5 és 7x7 pixelt lefed méretben. Minden mátrix cella egy
számértéket tartalmaz, amit mint súlyozó faktort használ az algoritmus. Ezekkel a súlyozó faktorokkal szorozza be a
cellába es eredeti pixelértéket, majd a szorzatok értékét átlagolja, vagyis a szorzatok összegét elosztja a mátrix súlyzó
faktorainak összegével. Ha ez összeg nulla lenne, akkor automatikus 1-el számol. Ennek az átlag értéknek a integer részét
rendeli hozza a munkanégyzet központi cellájához. Ezután az ablak eggyel arrébb csúszik a következ pixelre, és újra
kiszámítja a súlyozott átlagot és hozzárendeli a pixelhez. A fentebb említett simító, élesít és a törésvonalakat
meghatározó algoritmusok is ezen az elven m ködnek, ezek kerneljei is kiválaszthatók a felajánlott listából.
4.

28

Különböz típusú kernelek közül választhatunk. A „Smooth”, vagy a „low-pass kernel” simítja a képek, elkeni az
átmeneteket, míg a „sharpen” vagy a „high-pass kernel” még jobban kiemeli a kiugró értékeket. A viszonylag alacsony
értékeket tovább csökkenti környezetéhez képest, míg a magasabb értékeket tovább emeli.
A törésvonal meghatározó kernelek („edge detectors”) úgynevezett 0 összeg kernelek, amelyek az egyenletes
értékeloszlású területeken kiegyenlítik vagy lenullázzák az értékeket, az alacsony változatosságot mutató területeken
alacsony értéket adnak, míg a nagy variabilitású területeken magas értéket eredményeznek. Az eredmény állományok
általában csak széleket vagy nullákat tartalmaznak. Az „Edge enhance” vagyis törésvonal meger sít kernelek ett l
eltér en csak kiemelik a magas és az alacsony értékeket a környezetükb l, miközben a nem hirtelen változó területeken is
megtartják az értékek változatosságának egy jelent s részét. Ezek a kernelek a high–pass kernelekhez tartoznak.
A módszer m ködését a következ ábra szemlélteti.
-1
-1
-1
-1
16
-1
-1
-1
-1
High pass kernel

35
34
45
38
134 50
42
42
43
pixel értékek a módosítás el tt

35
34
45
38
226 50
42
42
43
pixel értékek a módosítás után

A példán látható, hogy az eredetileg is a környezeténél magasabb értékkel bíró pixel értékét a m velet tovább emelte,
jobban kiemelve a fennálló különbségeket. Az alábbi mintában, ahol egy low-pass kernelt mutatunk be, az értékek
különbségei láthatóan csökkentek.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Low pass kernel
5.

35
34
45
38
134 50
42
42
43
pixel értékek a módosítás el tt

35
34
45
38
51
50
42
42
43
pixel értékek a módosítás után

Statistical filtering: meghatározott statisztikai m veletek végrehajtása egy el re meghatározott méret
négyzeten belül.

A statisztikai sz r k hasonlóképpen a kernelekhez, a szomszédsági összefüggések alapján m ködnek, de nem mátrixokkal
dolgozva, hanem a meghatározott méret ablakon belül statisztikai m veleteket hajtva végre. A statisztikai m velet, amit
végre akarunk hajtani, a „Focal function:…” ablak „Functions” parancsa mellett található lenyíló oszlopból választhatjuk
ki.

29

A végrehajtatni kívánt m veleten kívül csak az ablak méretét kell beállítani és az „Apply” gomb megnyomása után a
m veletet végrehajtja.
Geometriai korrekció
Légi és rfelvételek gyakran tartalmaznak olyan térbeli torzításokat, amik vagy a felszíni domborzat változásából, vagy a
kamera látószögének változásából fakadnak. Ezeket a torzításokat meg kell szüntetni. A megszüntetés, illetve a
problémák csökkentésének eszköze a „Geometric correction”. Az eszköz a „Viewer” ablak „Raster” menüpontja alól
nyitható meg.

Nem csak torzítások rendbetételére, hanem sokszor ismeretlen vetítési rendszerekb l ismertbe való behelyezésnél is ezt az
eszközt kell használni. Ezt használják rfelvételek és légifotók földrajzi vetítési rendszerbe való behelyezésére. A
módszer lényege abban áll, hogy adott pontokhoz hozzárendelünk pontos földrajzi koordinátákat vagyis koordináta
párokat hozunk létre. A koordináta párok közül az els az „input X” és „input Y”, ami az érintetlen, vetítési rendszer
nélküli felvétel koordinátáit jelenti. A második koordináta pár a „Xref” és az „Yref”, amik az adott pont valós
koordinátarendszerben mért koordinátáit mutatják. A koordinátapárok alapján meghatározható az a transzformációs
egyenlet, amit a felvétel valós koordinátarendszerbe való vetítéséhez szükséges.
A folyamat többféleképpen mehet végbe, de mindenképpen a „Viewer” ablak „Raster” pontjának „Geometric correction”
alpontjából indul. Az els megnyíló ablak a „Set Geometric Model”. Itt választhatjuk ki a kívánt módszert. Nem térünk
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ki minden lehetséges módszer elmagyarázására, csak a Affine és a Rubber sheeting modellekre. Az „affine” modellt akkor
kell választani, ha egyszer hasonlósági transzformációt kell végrehajtani. Ez akkor lehetséges, ha az állomány nem
tartalmaz térbeli torzításokat, így csak a felvétel egyszer elforgatására van szükségünk. Az érintetlen, eredeti rfelvételek
és légifotók esetén, ha nem ismerjük a felvételkészítés minden egyes paraméterét (általában ez a helyzet), akkor a „rubber
sheeting” eljárást kell alkalmazni. A módszer lényege az, hogy a kontrol pontokra „feszíti rá a felvételt, mint egy
gumilapot, jobban kifeszítve ott, ahol erre szükség van és kevésbé húzva a pontosabb helyeken. Ez a módszer tehát térben
változó transzformációt alkalmaz, nem egyszer homogén forgatásról van szó. Válasszuk most ezt a módszert és
kattintsunk a „Rubber sheeting” opcióra.

A következ ablak lehet séget ad a transzformációs egyenletek közötti választásra, vagyis választhatunk a lineáris, illetve
a non-lineáris függvények használata között. A következ ablak a „GCP Tool Reference Setup”.

Itt kell kiválasztani a referencia pontok forrását. A koordináta párokat betölthetjük egy korábban megírt fájlból, vagy
interaktív módon gépelhetjük be. Ebben a második esetben rákattintunk a felvétel ismert pontjaira, amelyek Input X és
Input Y koordinátái rögtön meg is jelennek a szerkeszt ablakban, és begépeljük mellé a valós koordináta rendszer
koordinátáit. Ilyenkor az ablakból a „Keyboard Only” pontot kapcsoljuk be. Ha van egy olyan raszteres vagy vektoros
fájlunk, amely ugyan azt a területet tartalmazza és már eleve a kívánt koordináta rendszerben van, akkor a megfelel
pontokra rákattintva a két ablakban, az egyikb l az Input koordinátákat, a másikból pedig a referencia koordinátákat veszi
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ki. Így jönnek létre a koordinátapárok, amiket a transzformációhoz fogunk használni. Ebben a második esetben az
„Existing Viewer” pontot kell bekapcsolni, majd rákattintani arra a „Viewer” ablakra, amiben a referencia állomány meg
van nyitva. Jelen példában nyissuk meg a „GCP Tool” ablakot a „Keyboard Only” opción keresztül.

A GCP (Ground Control Point) a koordinátapárok szerkesztését teszi lehet vé. Az ablak megnyításával párhuzamosan
megnyílik egy kis „Viewer” ablak is, ami a nagy „Viewer” ablakban szintén megjelen kiválasztó négyszögön belüli
területet mutatja kinagyítva, segítve ezzel a GCP pontosabb elhelyezését. A pont elhelyezéséhez a
ikonra kell
kattintani a „GCP Tool” ablak tetején, majd a kis „Viewer” ablakban kiválasztjuk a pontosan ismert koordinátájú pontot
és oda kattintunk az egérrel. Ekkor megjelenik a GCP feliratú pont, a „GCP Tool” ablakban pedig a hozzá tartozó Input
koordináta. A dolgunk ezután csak annyi, hogy begépeljük az ismert pont referencia koordinátáit és létrehozzuk az els
pontpárunkat. Általános szabály az, hogy minél több pontot használunk, annál nagyobb lesz a transzformáció
megbízhatósága.

A kívánt mennyiség pont kiválasztása után a

ablakon belül a „Resample

Image Dialog” ikonra kattintunk (
), ami a megnyitja a felvétel transzformálását, elforgatását irányító ablakot. Itt
csak az elforgatás után keletkez új fájlnak a nevét kell megadni („Output file name”) és a pixelek értékeinek az az új,
elforgatott rácshálóba való elhelyezésétnek módszerét („Resampling method”) kell kiválasztani.
Mit is jelent ez a „resampling”? Az angolból való fordítása az „újramintázás” szó lehetne, de ez nem magyarázza meg a
lényeget. Amikor egy kép fájlt elforgatunk, akkor nem az eredeti pixel-rácshálót kapjuk vissza. A Pixelek természetesen
csak függ leges sorokban és vízszintes oszlopokban helyezkedhetnek el. Ezt a hálót nem lehet elforgatni, mert sem a
hardver, sem a szoftver nem tudná kezelni. A kép forgatása egy új, nagyobb, függ leges-vízszintes szél hálóba való
behelyezést jelent. Erre az új hálóra „vetítjük rá” az elforgatott kép pixeleit és ennek az új hálónak a pixeleihez rendeljük
az eredeti elforgatott kép térben ráes pixelértékeit.
Ugyan így „resampling”-nek nevezzük azt az eljárást is, amikor a pixelméretet változtatjuk kisebbre vagy esetleg
nagyobbra.
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Az els dolog, amit ilyenkor érzékelni lehet az az, hogy a fájl mérete jelent sen megn , mivel a sarkok területe is
hozzáadódik a fájlhoz, természetesen mint háttér, nulla pixelértéket rendelve hozzá. Ezt az eredeti elforgatott
rácsszerkezetet rávetítve az új rács-szerkezetre az alábbi képet kapjuk. A kérdés most az, hogy milyen módszer szerint
tegyük át az eredeti pixelek értékeit az új rácsszerkezetbe.

Erre alapvet en három módszer áll rendelkezésre az Erdas imagine-en belül:
1. Nearest neighbour: Ebben az esetben mindig annak a pixelnek az értékét rendeljük hozzá az új
pixelekhez, amely rávetítve a legközelebb van hozzá, vagyis a legjobban lefedi. A módszer el nye a
gyorsasága, az átlagolás és értékvesztés elmaradása. A hátránya az lehet, hogy míg egyes értékek
elvesznek, más értékek többszöröz dhetnek. Ennek ellenére m holdfelvételek esetén ez a
leggyakrabban használt metódus. Pixelméretek csökkentése esetén ez a módszer sokszor nagyobb,
homogén egységeket hoz létre, ami hirtelen, lépcs szer ugrásokat eredménye a szomszédos homogén
területek felé.
2. Bilinear Interpolation: Ez a módszer a legközelebbi négy pixel értéke alapján lineáris interpolációk
sorával számítja ki az új pixel értékét. Els sorban akkor használják, amikor a pixelértékek átméretezése
a cél. Viszonylag egyenletes, hirtelen változások, lépcs k nélküli képet eredményez, de ez egyben
hibája is, mert átlagol és csökkenti a pixelértékek változatosságát.
3. Cubic convolution: A módszer hasonlít a bilineáris interpolációra, de itt egy 4x4 pixelb l álló egységet
használ a transzformált image pixel értékének kiszámításához, és nem-lineáris összefüggésekkel
interpolál. Ennek a módszernek az el nye az, hogy nem sokban változtatja meg az eredeti kép
statisztikai jellemz it, képes kisz rni a hibák egy részét és feler síteni a pixelértékek trendjeit, ezáltal
élesebbé és tisztábbá teszi a képet. Hátránya a nagy számítási igény és az ebb l következ lassúság.
Els sorban ott érdemes használni, ahol nagy pixelméret változás történik.
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Ezzel a képünket elforgattuk és a koordináták ett l kezdve megfelelnek a valós koordináta rendszer koordinátáinak. Az
utolsó lépés a vetítési rendszer és a koordináta rendszer által használt mértékegység megadása. Ezt a már a korábban
említett „ImageInfo” ablakban tehetjük meg az ablak „Edit” menüpontjának „Add/Change Projection” pontja alatt a
vetítési rendszer paramétereinek beírásával.
Így a felvétel már használható, osztályozható, fedésbe hozható más állományokkal. Ha rendelkezésre áll a területre
megfelel felbontású digitális domborzat modell, akkor még javíthatunk a felvételen egy kicsit a reflektancia értékekre
gyakorolt domborzati hatások kisz résével, amelynek figyelmen kívül hagyása torzíthatja az osztályozás eredményét.
A domborzat negatív hatásainak kiküszöbölése
A domborzat negatív hatásai olyan területeken játszanak fontos szerepet, ahol a felszínen meredek domboldalak
találhatók. Ekkor a nap beesési szögét l függ en árnyékos és napfényes oldalak jelennek meg a képen. Ez természetesen
gondot jelenthet, mert ugyan az a tölgyes a hegy egyik oldalán sötét, míg a másik oldalán világos foltban jelenik meg.
Ezeket a hatások egy domborzatmodell segítségével ki tudjuk küszöbölni és egy sokkal kiegyenlítettebb képet kapunk. A
parancsot az „Image Interpreter” ablak „Topographic Analysis” menüpontjából megnyíló „Topographic Normalize…”
paranccsal indíthatjuk el.

Ez egy alapvet en automatizált eszköz, ami a „Lambertien Reflection Model”-t használja. Csak a kiindulási fájl nevét
(Input File), a korrigált eredmény fájl nevét (Output file) és a szintén .img formátumban lev digitális domborzatmodellt
(Input DEM File) kell megnevezni. Ezen kívül két paramétert kell még beállítani, ami a napsugarzást beesési irányát
határozza meg. Az egyik a felvétel készítésének pillanatában a nap magassága a horizont felett fokokban („Solar
elevation”), míg a másik a napsugárzás irányát adja meg szintén fokokban („Solar azimuth”), ahol a fokokat északtól az
óra járásával megegyez irányban, vagyis kelet felé számozva adjuk meg. Kelet tehát 90 fokos, míg a déli nap 180 fokos
értéket kap. Ha a légkör páratartalmának kiküszöbölésére „athmospheric” sz r t alkalmazunk, akkor a domborzati
hatások kiküszöbölésére már ezt a sz rt képet használjuk.
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Most már tényleg elkészültünk a kép el feldolgozásával és elkezdhetjük a képi információ kinyerését szolgáló
osztályozási m veleteket.
Osztályozás
Az osztályozás a pixelek egyenkénti el re meghatározott osztályokba való sorolását jelenti. Az osztályozás alapja a
pixelek értéke. Az egyes osztályokhoz meghatározott pixelérték eloszlások rendelhet k. Természetesen az osztályok
kialakításának csak akkor van értelme, ha az egyes osztályokhoz rendelhet pixelértékek valamilyen statisztikai
jellemz ikben tényleg különböznek egymástól. Ebben az esetben lehet ség van a felvétel automatikus osztályozására és
tematikus információ kinyerésére. A kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk az egyes osztályokat meghatározni. A
meghatározás alapja a pixelértékekben rejlik. Ha tudjuk, hogy az egyes osztályok milyen értékintervallumok között
helyezkedhetnek el és ezek az érték intervallumok nem fednek át, akkor könny dolgunk van. Ilyenkor csak az egyes
csatornákon belüli értékintervallumokat kell megadni. A megadott intervallumokból áll össze az úgynevezett „nonparametric signature” fájl, ami alapján az osztályozó algoritmusok dolgoznak. A „signature” fájl el állításának másik
módja az, amikor nem a intervallum határokkal, hanem az osztályokhoz tartozó pixelértékek eloszlásának statisztikai
jellemz it (csatornánként átlag és kovariancia) adjuk meg, vagy számíttatjuk ki a szoftverrel. Ez a megoldás az
úgynevezett „parametric signature” fájlt hozza létre. Ezeket a statisztikai jellemz ket „training”, tanító pixelek
kiválogatásával becsüljük. Terepi ismeretek, vagy más adatforrások alapján minden osztályhoz kiválasztunk pixeleket,
amikr l biztosan tudjuk, hogy az adott osztályba tartozik. Az egy osztályon belül kiválasztott pixelek értékeib l számítja a
szoftver a kívánt statisztikai jellemz ket. Ezek a jellemz k csak akkor lesznek igazak, ha a kiválasztott tanító pixel
állomány tényleg reprezentatív a teljes osztályra nézve, ezért arra mindig nagy figyelmet kell fordítani, hogy az adott
osztályon belüli sokféleséget le tudjuk fedni a tanító pixelekkel. Ha egy osztályon belül jelent sen eltér alcsoportok
vannak, akkor azokat gyakran érdemes külön osztályként kezelni és csak az osztályozott eredmény állományon belül
egyesíteni az osztályokat. Az osztályok kialakításának egy másik alapszabálya az, hogy a felvétel minden egyes pixele
valósan beosztályozható legyen valamelyik osztályba. Mégha csak olyan egyszer feladattal kerülünk is szembe, hogy
meg kell határoznunk az erd állományok kiterjedését Magyarország területén, az erd osztály létrehozása önmagában
nem elég. Legálabb egy „nem –erd osztályt” is létre kell hozni, hogy az osztályozó algoritmus le tudjon futni.
Természetesen a felvételben könnyen felismerhet osztályok felvétele mindig sokkal hasznosabb és célravezet bb, mint a
túl komplex „nem-erd ” osztály, amit nehéz egy egységes osztályként kezelni.
Az osztályozásnak két alapvet módszerét különböztetjük meg. Az els esetben nem rendelkezünk terepi
információkkal. Ilyenkor az osztályok kialakítása a pixelértékek statisztikai eloszlása alapján történik. Ezt a módszert
nevezzük irányítatlan osztályozásnak vagy „unsupervised classification”-nek, de a statisztikai analógiák miatt
kluszterezésnek is nevezik. Itt semmilyen tényleges terepi ismeretre nincs szükségünk. Az osztályok számának és egy-két
paraméternek a megadásán kívül nem sok belenyúlási lehet ségünk van az osztályozásba, ezért sokszor az osztályok
értelmezése is nehézkes. Az adataink megértése szempontjából a klaszterezés egy igen hasznos folyamat. A másik
módszernél tényleges terepi információkkal rendelkezünk, és ezek alapján próbálunk meg ismert osztályokat létrehozni.
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Ezt a módszert nevezzük „supervised” vagy irányított osztályozásnak, ahol „training” pixeleket, vagy az osztályozó
algoritmusok által használt statisztikákat már a konkrét osztályokhoz rendeljük.
Próbáljuk meg megérteni a képi információt. A képen a Kárpát-medence és környéke látható. Magyarország
területén belül könnyen felismerhet k a f folyók, hegységek, tavak. Látható a Kárpátok vonalának erd ségei és az is,
hogy az erd ségek eltér szín piros vagy sötét, feketés színben jelennek meg. A színárnyalatok közötti eltérés els sorban
t level és lombos erd k közötti eltérésre vezethet k vissza. Az Alföld területe is több világosabb, sötétebb zöldes
színárnyalatot mutat, ami ennél a felbontásnál a környezeti jellemz k különbségeire vezethet vissza, mint pl. a fizikai
talajféleségre (homok, vályog, agyag).
A feladatunk, hogy Magyarország erd állományainak területi kiterjedését mérjük fel. Ehhez rendelkezésünkre áll
egy 250 méteres térbeli felbontású MODIS rfelvétel. Látható a felvételen, hogy erre mindenképpen jó esélyeink vannak,
mivel csupán rátekintve a felvételre, kézzel is le tudnánk határolni azokat a területeket, amiket erd borít. Ez egy hamis
színes felvétel, ami azt jelenti, hogy nem valós színekben jelenik meg. Az erd például itt pirosas árnyalatban jelenik meg,
de ez nem azt jelenti, hogy csak az erd lehet piros rajta. A piros szín a vegetáció jelenlétére utal, a növényzet típusai
közötti különbségek valahol a színárnyalatok mögött vannak elrejtve. Itt most színekr l beszélünk, mert az látszik a
képen, de természetesen pixelértékekr l van szó, aminek a színárnyalatok csak megjelenítései.

Az er sen kiemelked erd területek jelenléte miatt lehet ségünk van arra, hogy automatizált módon, „unsupervised”
osztályozási eljárást alkalmazva hozzuk létre azt az osztályt vagy osztályokat, amik többé-kevésbe az erd területeket fedi
le. Ha az erd pixelek tényleg statisztikailag önálló, elkülönül csoportot alkotnak, akkor erre viszonylag nagy esélyünk
van.
Irányítatlan osztályozás („Unsupervised classification”)
Ebben az osztályozási módszerben az a célunk, hogy el re meghatározott számú osztályt hozzunk létre a felvétele
pixeleib l, kiaknázva a pixelértékek természetes tömörülését, csoportosulását. Többféle módszer létezik, de a legtöbb
szoftver a „ISODATA” módszert alkalmazza. Ez egy iteratív, többször ismétl d lépésb l álló folyamat. Az els lépésben
egyenletes távolságban elosztott osztályközepeket hoz létre majd minden pixelt az értékéhez legközelebbi
osztályközéphez csoportosít. Az els csoportosítás után kialakult pixelcsoportokhoz újabb áltagot, osztályközepet számít
és a második körben most már ezekhez fogja rendelni a pixeleket a legkisebb térbeli távolság alapján. Az újonnan
kialakult osztályokhoz megint újabb osztályközepeket számít, amihez újra hozzárendeli a pixeleket. Ez a folyamat addig
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megy, amíg az osztályközép mozgása lelassul, stabilizálódik, vagy addig amíg a megengedett számú ismétlést el nem éri.

A parancsot a „Data Preparation” ikonból (
gombjával indíthatjuk.

) megnyíló menüsor „Unsupervised classification”

A beállítható lehet ségek között az osztályok száma és az iterációk, ismétlések száma a legjelent sebb, valamint a
„Convergence treshold”, ami az osztályközepek mozgásának intenzitását, stabilizálódását méri.
Az alább bemutatott „Viewer” ablak az osztályozás eredményét mutatja. Mint az a párbeszéd ablakban is látható, 10
osztályt hoztunk létre, melyek mindegyikéhez egy szürke árnyalatot rendelt az algoritmus.

37

Az létrehozott állomány az els tematikus fájl amit létrehoztunk. A tematikus fájlok esetén az egyes osztályok pixeleihez
saját magunk választhatjuk meg a hozzárendelni kívánt színeket a „Viewer” ablak „Raster” menüpontjának
„Attributes…” parancsával. Mivel ezen a fekete fehér képen az osztályok nem különülnek el látható módon, ezért
próbáljuk meg színesre átkódolni az egyes osztályokat. Nyissuk meg a „Raster Attribute Editor”-t az „attributes…”
menüponttal.

A megnyíló ablakban az els oszlop a „Value” nevet viseli, melyen belül 1 és 10 közötti értéket vehetnek fel a pixelek. Ez
a 10 létrehozott osztály. Minden osztályhoz tartozik egy „Histogram” sor, ami az adott osztályba tartozó pixelek számát
adja meg. Mellette található a „Color” oszlop, amelyben az egyes osztályok pixeleihez színeket rendelhetünk. A
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színhozzárendelés folyamata egyszer , az egérrel rá kell kattintani a megváltoztatni kívánt színre. Megnyílik egy
színválasztó ablak, melynek színei közül választhatunk. Amint megváltoztattuk egy osztály színét, a „Viewer „ablakban is
rögtön arra a színre változnak az osztályhoz tartozó pixelek. Az átszínezés utáni állomány már természetesen színesben
látszik.

Irányított osztályozás („Supervised Classification”)
Az irányított osztályozás abban tér el az irányítatlantól, hogy itt már el zetes ismerettel kell rendelkezni a
területr l és ezeket a szoftverrel „közölni” is kell. A közlés formája a „training pixel” vagy tanító pixelek kiválasztása és
hozzárendelése az egyes osztályokhoz. A tanító pixelek kiválasztásának több módszere lehetséges az Erdas Imagine-en
belül. Betölthetjük már létez digitális állományok, poligonos fedvények vagy tematikus raszteres állományok
segítségével. Ilyenkor a tematikus raszteres vagy poligonos állományt tulajdonképpen rávetítjük az osztályozni kívánt
felvételre, és az egyes tematikus osztályok által lefedett pixelek kerülnek be az adott osztály „training pixelei” közé és
ezek értékeib l számítódnak az osztályok meghatározását lehet vé tev statisztikai jellemz k. A másik módszer a pixelek
kézi kiválasztása a felvételen, amikor mi magunk jelöljük ki azokat a pixeleket, amelyekr l tudjuk, hogy melyik osztályba
tartozik. A pixelek kiválogatásának és a statisztikai jellemz k számításának eszköze az úgynevezett „signature editor”. Az
eszköz egy „signature” fájlt hoz létre .sig kiterjesztéssel, ami az osztályok „training” pixelek által meghatározott
értékeloszlásának statisztikai jellemz it számítja ki és tárolja. Az osztályozás végrehajtásánál ezt a „signature” fájlt
használja.
Ebben a mintapéldában a „kézi” kiválogatás eszközeit ismertetjük.

Az eszközt indító menüsor a
meg a szerkeszt ablak.

ikonnal nyitható meg, majd a „signature editor” menüpontra kattintva nyílik
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A „signature editor” ablak megnyitása után kezdhetjük a „training” pixelek összegy jtését. Az összegy jtéshez
természetesen nyitva kell lennie a „Viewer” ablaknak az osztályozandó fájllal, kell egy osztályozási séma, vagyis azon
osztályok listája amit létre akarunk hozni, és ismernünk kell a „training” pixelek elhelyezkedését. A pixeleket a „Viewer”
ablakban kell kiválasztani a „Raster” eszközkészlet használatával, amit a kalapács ikonnal (
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) nyithatunk meg.

Az eszközlet
ikonjával tudunk poligonokat rajzolni a viewer ablakba, vagyis olyan pixeleket lehatárolni a felvételen,
amelyek egy adott, ismert osztályhoz tartoznak.

A fenti felvételen a Bükk-hegység erd területeit határoltuk el. A poligon területébe es pixeleket pedig az erd osztály
„training” pixelei közé soroljuk. A pixelek „training” pixelként való kiválasztását a „signature editor”
ikonjával
tehetjük meg. Az ikonra való kattintást követ en egy új sor jelenik meg a „signature editor” ablakban „class1” névvel
elnevezve. Erre a névre kattintva a szöveg szerkeszthet vé válik és átírhatjuk a kívánt osztálynévre, jelen esetben az
„erd ” osztály nevére. Természetesen egy darab mintaterület igen ritkán képes egy nagyobb földrajzi egységen belüli
természetes változatosság bemutatására. Ezért ha reprezentatív mintát akarunk, akkor meg kell próbálni több területr l
mintát gy jteni és hozzárendelni az osztályhoz. Ebben a példában eddig 3 területet választottunk ki, mint mintavételi,
vagy „training” területet az erd osztályhoz. Mivel ezek tematikailag nem különböznek egymástól, ezért egyesíteni kell
ket, egy közös erd osztályt kell létrehozni. Az egyesíteni kívánt osztályokat ki kell jelölni, amit az egyes osztályokra
való rákattintással érhetünk el. Több osztály kijelölése a „shift” gomb folyamatos nyomvatartása mellett lehetséges. A
kijelölés után a
ikonra kattintva jön létre az egyesített osztály, miközben az eredeti osztályok is megmaradnak.
Ezeket törölhetjük az Edit menüpont alatt található „Delete” paranccsal, vagy kés bbi szerkesztési céllal meg is tarthatjuk.
Az új osztálynak megint „class1” nevet ad, amit át kell nevezni „erd ”-nek.
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Az átnevezés után elkészült az els osztály, amit kés bb még tovább szerkeszthetünk, új területeket és pixeleket
rendelhetünk „training” pixelként az osztályhoz. Hasonló módon járhatunk el a többi osztály esetében is.

Vannak olyan esetek, amikor a területismeretünk nem teljes és csak pontszer információk állnak rendelkezésre, mint
terepi ismert pontok. Ilyen esetekkel a GPS világában egyre gyakrabban találkozhatunk. Ahhoz, hogy kell pontossággal
közelítsük az egyes osztályok valós statisztikai jellemz it, lehet ség szerint minél több „training” pixelre van szükségünk.
Kevés számú pont esetén a bevonható pixelek számának növelését „Region grow” módszer használatával érhetjük el. A
módszer lényege az, hogy egy általunk kiválasztott pontból kiindulva minden irányban megvizsgálja a szomszédos
pixeleket és ha azok értékei a megengedett t réshatárnál kisebb mértékben térnek el a központi pixelét l, akkor ezt a
pixelt is a kiválasztottakhoz kapcsolja megnövelve ezzel a kiválasztott terület nagyságát. Ezután az így megnövelt
területtel újonnan kapcsolatba került pixeleknél ugyanígy végrehajtja az összehasonlítást és az eredményt l függ en
kapcsolja hozzá az új pixelt vagy áll meg a terület növelésével. A parancs végrehajtásának els lépése a „Inquery cursor”
megnyitása, melyr l a „Viewer” ablak parancsainál már beszéltünk.

A megjelen keresztet a nyíllal az ismert pontra (pixelre) mozgatjuk, majd megnyitjuk a „Region Growing Properties”
ablakot a „Raster” eszközkészlet
való kattintással.

ikonjával, vagy az „AOI” menüpont alatt található „Seed Properties…” parancsra

42

Az ablakban beállíthatjuk a növekedés irányát a „neighborhood” alatt található két ikonnal, melyek közül az els csak
vízszintes és függ leges irányokban engedi n ni a területet, míg a második eset mind a nyolc potenciális irányt
megengedi. A „Geographic Constraints” alablakban lehatárolhatjuk a növekedést a teljes terület mérete („Area”) vagy a
központi pixelt l való távolság („Distance”) szerint. A „Spectral Euclidean Distance” pont a leglényegesebb beállítási
lehet ség, ami az adott pixel megengedhet legnagyobb spektrális távolságát adja meg a felvétel által létrehozott „n”
dimenziós térben. (A dimenziók száma a csatornák számát jelenti, a spektrális távolság pedig az alappont és a vizsgált
pont térbeli, „légvonalbeli” távolságát adja meg.)

Ebben az ablakban a „Region growing” módszer segítségével a Bükk hegység erdeit határoltuk le, amit aztán a fent leírt
módon rendelünk hozzá az „erd ” osztályhoz. Miután minden ismert területet kijelöltünk és besoroltunk a „training”
pixelek közé, már csak a végleges osztályok kialakítása marad hátra, amit a már szintén ismert módszerrel valósíthatunk
meg.
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Az osztály „training” pixel csoportjainak egyesítése után 10 osztály maradt. Ezeknek beállítjuk a kívánt színeit a szín
oszlop megfelel cellájára kattintva megnyíló ablakból, majd elmentjük az eredményeinket a „File” menüpont „Save”
parancsával, egy „signature” fájlt hozva létre, melynek neve az ablak fejlécén is megjelenik (husig1.sig).

44

A létrehozott osztályok elválaszthatóságát tesztelhetjük is az „Evaluate” menüpont alatt található” Separability” és
„Contingency” parancsokkal. A „Separability” az osztályok statisztikai szétválaszthatóságát jelenti. Minden egyes
osztálypárt összevet és egy számértéket rendel hozzá. Az alábbi példa a fenti „signature” fájl osztályait teszteli.
Signature Separability Listing
File: e:/endre/husig2.sig
Distance measure: Transformed Divergence
Using bands: 1 2 3 4 5 6 7
Taken 7 at a time
Class
1
vizek
2
havas területek
3
fenyvesek
4
nadasok
5
szikesek
6
lombhullato erdok
7
loszteruletek
8
agyagos szantok
9
belvizek
10
homokteruletek
Best Minimum Separability
Bands

1
5

2
6

AVE

3
7

4

1942

MIN

1177

Class Pairs:
1: 2
1: 3
1: 9
1:10
2: 8
2: 9
3: 8
3: 9
4: 9
4:10
6: 7
6: 8
8: 9
8:10
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1925
1546
2000
2000
2000
2000
1647

1: 4
2: 3
2:10
3:10
5: 6
6: 9
9:10
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Class Pairs:
1: 2
1: 3
1: 9
1:10
2: 8
2: 9
3: 8
3: 9
4: 9
4:10
6: 7
6: 8
8: 9
8:10
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1925
1546
2000
2000
2000
2000
1647

1: 4
2: 3
2:10
3:10
5: 6
6: 9
9:10
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

1: 5
2: 4
3: 4
4: 5
5: 7
6:10

1:
2:
3:
4:
5:
7:

2000
2000
1698
2000
1999
2000

6
5
5
6
8
8

1:
2:
3:
4:
5:
7:

7
6
6
7
9
9

1: 8
2: 7
3: 7
4: 8
5:10
7:10

2000
2000
2000
2000
1930
1486

2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000
1983
1177

1: 5
2: 4
3: 4
4: 5
5: 7
6:10

1:
2:
3:
4:
5:
7:

1:
2:
3:
4:
5:
7:

7
6
6
7
9
9

1: 8
2: 7
3: 7
4: 8
5:10
7:10

2000
2000
1698
2000
1999
2000

2000
2000
2000
2000
1930
1486

2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000
1983
1177

Best Average Separability
Bands

1
5

2
6

AVE

3
7

4

1942

MIN

1177
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6
5
5
6
8
8

A használt „transformed divergence” algoritmus felvehet maximális értéke 2000. Egy osztály elválaszthatóságát még
jónak tartjuk, ha az érték 1800 felett marad. Ebben a példában az látható, hogy a 4:9, 3:4, 7:8, 7-10 és 8-10 és osztályok
szétválaszthatósága nem tökéletes, ezeken még javítani kellene.
Ha a „signature” fájllal már meg vagyunk elégedve, akkor lefuttathatjuk az osztályozási algoritmust. Ehhez a
„Classification” menüpont „Supervised classification” gombjával kell elindítani az osztályozást végrehajtó párbeszéd
ablakot. A terjedelem korlátozottsága miatt nem térünk ki az egyes osztályozó algoritmusok közötti különbségekre,
hanem csak a leggyakrabban használt és talán a leghatékonyabb osztályozó algoritmus, a „maximum likelihood”
algoritmus használatát mutatjuk be, amely az osztályokat jellemz pixeleloszlások statisztikai jellemz i alapján,
valószín ségi alapon sorolják be a pixeleket az egyes osztályokba. Ebben az esetben nem sok munka marad hátra
számunkra. Be kell írni az eredmény fájl nevét és rákattintani az „OK” gombra.
Az elkészült tematikus állományt egyszer en megnyithatjuk a „Viewer” ablakban.

Létrehoztunk egy tematikus állományt, amit most már csak nyomtatható formába kell hoznunk. Ennek eszköze a „Map
Composer”.
Térképek szerkesztése az ERDAS Imagine-ben

A térképek szerkesztésére új felhasználói felületet, a térképszerkeszt t, vagy „Composer”-t kell elindítani a
ikonra, majd a megjelen menüsorból a „New Map Composition” menüpontra kattintva.
A megnyíló ablakban kell nevet adni a „kompozíciónak”, ami a .map kiterjesztés fájlt hozza létre. Itt kell beállítani a
oldal méretét, hátterének színét, az esetleges kicsinyítés vagy nagyítás arányát és a megadott méretek mértékegységeit.

46

A kívánt beállítások megadása után az „OK” gombra kattintva megnyílik a térképszerkeszt ablak és a szerkesztést segít
eszközkészlet ikon listája.

Az els

feladatunk a térképnek fenntartott hely, vagyis a térképkeret kijelölése, amibe aztán a térképet be kell

illesztenünk. Az eszközök ikonjait tartalmazó ablakban keressük meg a
ikont és kattintsunk rá. Ezután mozgassuk a
kurzort a térképszerkeszt ablakba és kattintsunk a kívánt térképkeret bal fels sarkára, majd a gomb nyomva tartása
közben húzzuk le a kurzort egészen addig, amíg a keret jobb alsó sarkát el nem érjük. Ezzel megtörtént a térképablak

) nev ikonnal hajthatunk
kijelölése. A következ lépés a térkép behelyezése a keretbe, amit a keret kiválasztása (
végre. Az ikonra való rákattintás után a „Map Data Frame Source” ablak nyílik ki, ahol kattintsunk a „Viewer” gombra.
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Ezután arra a „Viewer” ablakra kell kattintani, amelyben a megjeleníteni kívánt állomány ki van nyitva.

Még mindig nem került be a térképünk a keretébe, mert még be kell állítani azt is, hogy a teljes térképet, vagy annak csak
egy kisebb területét szeretnénk-e megjeleníteni. Ha az egész megjelenítése mellett döntünk, akkor a „Use Entire Source”,
majd az „OK” gombra kell kattintani.

Ezzel behelyeztük a térképünket a keretébe.
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Természetesen egy térképnek vannak kötelez tartozékai, mint pl. a jelkulcs, vagy a méretarány, amit be kell helyezni a
térképlapra. Itt sem tudunk minden eszközt bemutatni, csak a jelkulcs beillesztésére térünk ki. A méretarány és egyéb
ikonnal történik. Kattintsunk
tartozékok szerkesztése is hasonló gyakorlat szerint történik. A jelkulcs beillesztése a
rá az ikonra, majd a kurzorral jelöljük ki a szerkeszt ablakban azt a helyet, ahová a jelkulcsot tartalmazó négyszög bal
fels sarka kerül. Ezután nyílik meg a jelkulcs szerkeszt . A szerkeszt ablakon belül állítsuk be a megjeleníteni kívánt
osztályokat az egyes osztályok egyszer kijelölésével.

Több osztály együttes kijelölése itt is a „shift” gomb nyomva tartása mellett lehetséges. Ez a feladat fontos, mert az Erdas
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Imagine sokszor hoz létre üres vagy „unclassified” (nem osztályozott) osztályokat, amiket nem akarunk megjeleníteni a
jelkulcsban. Több leíró oszlopot is hozzárendelhetünk a jelkulcshoz az „add descriptor” parancs alatti kiválasztással. Ha
ezzel megvagyunk, akkor kattintsunk a bal fels sarokban található fülek közül a „Title” (cím) nev re. A megnyíló
ablakba írjuk be, hogy „Jelkulcs”, majd lépjünk tovább a „Color Patches” fülre.

A „Color Patches” fül alatt a minta foltok szerkesztését hajthatjuk végre. Mivel itt az egyik osztály fehér színnel jelenik
meg , ezért a foltokat be kell keretezni, hogy ne csak egy fehér, üres folt legyen a leírás mellett, hanem látszódjon, hogy
ez egy hozzárendelt szín. Kattintsunk az „Outline Color/Fill Patch” szövegre, ami végrehajtja a kívánt feladatot. Ezzel
készen is vagyunk és rákattinthatunk az „Apply” gombra. Ha ezek után még bármilyen változtatást szeretnénk eszközölni
a jelkulcson, akkor innen kezdve már nem az „Apply” gombbal, hanem „Redo” gombbal kell a változtatásokat
megjeleníttetni. Az „Apply” gomb használata esetén egy új jelkulcsot tesz a másik felé, ami nyilván nem kívánatos.

Ha mégis úgy alakulna, hogy valamit törölni kell, amit korábban a térképszerkeszt be beillesztettünk, akkor azt az
objektumra való rákattintással, kijelölésével, majd az „Annotation” eszközablak olló ikonjának (
tehetjük meg.
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) alkalmazásával

Km

Utószó
Elkészült az els produktum, amit az Erdas Imagine felhasználásával hoztunk létre. Az Erdas Imagine-ben
el ször megtanultunk importálni .img fájl formátumba. Bepillantottunk a megjelenítés és a képfeldolgozás
eszközkészletének alapjaiba. Végrehajtottunk egy irányítatlan és egy irányított osztályozást és végül megszerkesztettünk
egy térképet az osztályozás eredményéb l. Ez egy olyan folyamatsor, amit szinte minden esetben végre kell hajtani egy
raszteres térinformatikai alkalmazás esetén.
E a kis segédlet terjedelménél fogva sajnos nem adhat választ minden felmerül kérdésre, nem mehet bele az
elméleti alapokba és nem térhet ki minden eszköz összes beállítási lehet ségére. A modulnak ez nem is célja. Azt
szerettük volna elérni, hogy ezen a viszonylag rövid bevezetésen keresztül a felhasználó megismeri az Erdas Imagine
felhasználói környezetét, a feladatok végrehajtásának módszereit és ideológiáját, valamint hogy otthonosan mozogjon a
szoftveren belül. Ez az otthonosság ad majd önbizalmat ahhoz, hogy szabadon és bátran próbálkozzon az ismeretlen
opciók és eszközök használatával, megpróbálja értelmezni hatásukat és ezáltal tegye magáévá azt a tudást , amire egy
ilyen munka elvégzésénél szüksége van.
Sok szerencsét kívánok hozzá és örömet a munkában!
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IDRISI
A rendszer részei
Az IDRISI egy raszter alapú, professzionális szint földrajzi információs megjelenít rendszer melyet Clark egyetem
(U.S.A.) kutató gárdája fejlesztett ki. Az 1987-es megjelenése óta a legjelent sebb mikroszámítógépes rendszerré vált.
Több, mint 80 országban használják kormányok kutatóhelyek hatóságok. Jelenleg egy állandó non-profit fejleszt
szervezet dolgozik a program fejlesztésén, mely az ENSZ oktatási és kutatási szervezetéhez (UNITAR), illetve az ENSZ
globális er források adatbázisa (UNEP-GRID) nev szervezetéhez tartozik.
Az IDRISI egy olyan program csomag, amely több mint 100 rész programot tartalmaz.
Habár az egyes térinformatikai programcsomagok részleteiben jelent sen eltérhetnek egymástól az adatbevitel,
adattárolás, elemzés, megjelenítés és a modellépítés formájában, azonban valamennyi térinformatikai programcsomagnak
vannak bizonyos elengedhetetlen részei, amelyeket természetesen az IDRISI programcsomag is tartalmaz. Ezek
áttekintését mutatjuk be az alábbiakban. Az egyes térinformatikai feladatok összefüggés rendszerét mutatjuk be a 1. ábrán.

1.ábra Az IDRISI programcsomag logikai felépítése (Eastman, 1995 nyomán)
Térbeli és attribútum adatbázis
A térinformatikai rendszer központi funkcióját látja el az adatbázis. Ezek az adatbázisok egyrészt a digitális térképi
adatokat, másrészt ezekhez a digitális térképi adatokhoz kapcsolódó információkat tartalmazzák szintén digitális
formában. Mivel ezek az adatbázisok dönt en a Föld felszínén található objektumokra vonatkoznak, ezeknek legalább két
fontos elemet kell tartalmazniuk. Ezek közül az egyik a Föld felszínén található objektum földrajzi pozícióját és alakját
írja le, a másik ehhez a földrajzi pozícióhoz kapcsolódó mennyiségi vagy min ségi hozzárendelt szakadatokat. Például
egy telek esetében ismernünk kell a telek földrajzi helyzetét és alakját leíró koordinátákat, valamint a telekhez kapcsolódó
szakadatokat (attribútum), amelyek lehetnek például: a talajhasználat, a tulajdonos neve, fekvése stb. leírása. Néhány
térinformatikai rendszerben a térbeli és az attribútum adatbázisok szigorúan elkülönítve vannak tárolva, míg más
rendszerekben ezeket szorosan integrált rendszerben használják, mint például az IDRISI rendszerben is. Természetesen ez
a rendszer is biztosít lehet séget az attribútum adatok elkülönült tárolására.
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Térképi Képerny Megjelenít Rendszer
A térképi képerny megjelenít rendszer az adatbázis kiválasztott elemeinek, ill. a végtermék térkép képerny n vagy a
központi adatbázisban történ megjelenítését szolgálja. Szintén ez a rendszer teszi lehet vé az általunk elért
eredményeknek hardcopy megjelenítését. Természetesen az egyes térinformatikai programok ebben a modulban
jelent sen eltérhetnek egyszer alap földrajzi megjelenítést l kezdve a magas min ség publikációs igény nyomdai
megjelenítésig. Az IDRISI for Windows ebben a programrészben interaktív és flexibilis képerny kezelést tesz lehet vé a
térképi kompozíciók elkészítéséhez. Ez alatt azt értjük, hogy számos adatréteget, ill. kiegészít képelemet, mint
feliratozást, méretarányt, a felhasználói színeket, ill. szimbólum palettákat jeleníthetünk meg. Ezt természetesen kés bbi
felhasználás céljából elmenthetjük, ill. más Windows kompatibilis programokba átvihetjük, ahol további feldolgozásokat
végezhetünk. Kés bb ezek a feldolgozások akár egy elektronikus atlasz részét is képezhetik.
Térkép digitalizáló rendszer
A térképi képerny megjelenít rendszer mellett másik elengedhetetlen eleme a térinformatikai rendszernek a térképdigitalizálási rendszer. Ennek a rendszernek a segítségével már meglev papírtérképeink anyagát tudjuk digitális formába
konvertálni a további felhasználásokhoz. A legáltalánosabban használt eljárás, hogy a papírtérképet egy digitalizáló
táblára felhelyezzük, ahol a jellegzetes sarokpontokat, töréspontokat és íveket egy jeladó toll vagy kurzor segítségével
rögzítjük digitális formában. A térképi digitalizálás elvégzésére az IDRISI for Windows a kereskedelmi célú
CARTALINX vektoros GIS rendszert használja. A CARTALINX programcsomagot a Clark Fejleszt Laboratórium
együtt biztosítja az IDRISI for Windows programcsomaggal. Az IDRISI kompatibilis a legtöbb vektoros rendszerrel is
(pl. ESRI, CAD). Az adatbevitel másik fontos formája a szkennelés, amely els sorban légifotók, ill. rfelvételek digitális
formában történ adatbevitelét biztosítja. Ezentúl bármilyen grafikus kép szkennelhet . A szkennelést támogató
szoftverek számos grafikus fájl-formátuma közül az IDRISI for Windows import menüje, az asztali szoftver
formátumokat pl. TIF, BMP ill. VMF grafikus formátumokat is támogatja. Természetesen importálhatunk grafikus
állományokat a CAD, ill. COGO szoftverek segítségével is.
Adatbázis kezel rendszer
A térinformatikai rendszerünk következ logikai f része az adatbázis kezel rendszer (DBMS). Ez az alrész
hagyományosan felel az adatok beviteléért, kezeléséért és elemzéséért. A táblázatban nemcsak a földrajzi helyzetre
vonatkozó adatokat, hanem az attribútum adatokat is tudjuk kezelni. Az adatbázisba az attribútum, tehát a szakadatokra
vonatkozóan egyaránt használhatunk táblázatos adatokat vagy valamilyen statisztikai el feldolgozás eredményét vagy az
el feldolgozásból nyert valamilyen szempontok alapján készült leválogatást. Az adatbázis rendszerben nemcsak térbeli
adatokat tudunk kezelni, hanem sok a térhez kapcsolódó, nem térbeli adatot, pl. els sorban a tematikus térképek esetében
(néps r ség, csapadékizotermák, talajok szervesanyag tartalma stb.).
Egy térinformatikai vizsgálat során például kíváncsiak vagyunk a telektulajdonosok közül melyek az egyedülállóak, egy-,
ill. kétgyermekes családok. Az eredmény ebben az esetben is egy térkép lesz, de a szakadatok nem térbeli tulajdonsággal
fognak bírni. Az 1. ábrán a kett s nyíl a térbeli és az attribútum adatbázis és az adatbázis kezel rendszer között erre utal.
Az IDRISI for Windows program adatbázis kezel rendszerében végzett m veletek közvetlenül megjelennek a grafikus
adatállományban, ill. a grafikus állományban végzett m veleteknek a megjelenítését megvizsgálhatjuk az adatbázis
kezel ben. Az IDRISI-program lehet séget nyújt a képerny n történ digitalizálásra, ill. az adatbázis lekérdezés
m veletére, amelyet igen gyakran alkalmaznak az automatizált térképi készítés, ill. infrastrukturális alkalmazások során
(AM/FM).
Földrajzi elemz rendszer
Eddig a pontig azokkal az igen hasznos lehet ségeivel foglalkoztunk a rendszernek, amely az adatok digitalizálására, ill.
az adatok, szakadatok összekapcsolására az adatok elemzésére, ill. az eredmény bemutatására vonatkoztak. Nagyon sok
piaci térinformatikai rendszer ezeknél a képességeknél tovább nem megy. Habár ezek a tulajdonságok kétségkívül
fontosak és szükségesek, a valós térinformatikai rendszerek ezeket meghaladó képességekkel rendelkeznek. A leginkább
hiányzó feltételrendszer az adatok elemzésének képessége, amelyet egy valós térinformatikai elemzési rendszer nem tud
nélkülözni. Ez a modul ezeket az elemzési tulajdonságokat fogja össze. Talán a legegyszer bb esete ezeknek az
elemzéseknek az, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi történik abban az esetben, ha különböz objektumokat
összekapcsolunk. Például kíváncsiak vagyunk arra, hogy hol vannak azok a lakott területek, ahol a megengedettnél
magasabb a talajvíz szintje. Ez az a probléma, amit a hagyományos adatbázis kezel rendszer nem tud megoldani. A
hagyományos adatbázis lekérdezésnél a lekérdezések ugyanarra a tulajdonságra, vagy objektumra vonatkoznak, míg
ebben az esetben ezeket a tulajdonságokat kombinálni kell. Ebben az esetben nekünk térinformatikai rendszerre van
szükségünk. Ez a rendszer alkalmas arra, hogy a tulajdonságokat közös földrajzi el fordulások alapján válogassa le és
elemezze. Ezt a klasszikus térinformatikai m veletet hívják térképi átfedés m veletének (overlay). A földrajzi elemz
rendszer az adatbázisokkal, mint a 1. ábrán látható, kétirányú interaktív kapcsolattal rendelkezik. Az adatbázisban
végrehajtott változtatás azonnal megjelenik a grafikus állományban, ill. a grafikus állományban végrehajtott változtatások
visszahatnak az új tulajdonságok hozzáadásával az adatbázis kialakításához. Például egy dombos területen a nagy lejt
kategóriák, a növényzettel kevésbé borított területek, a legcsapadékosabb régiók és a lazább talajok térképállományaiból
egy döntéshozatali rendszeren keresztül megalkothatjuk az erózióra kifejezetten érzékeny területek térképi állományát.
Ehhez a térképi állományhoz kapcsolódik egy megfelel adatbázis is. A végeredmény adatbázis és az erodálható területek
végeredmény térképi állománya az eredeti térképek közül, ill. az eredeti adatbázisok közül egyikben sem szerepelt,
azonban eredményként tartalmazza mindegyik kiinduló adatbázis és digitális térképi grafikus állomány adatait. Az IDRISI
for Windows szoftver ezeknek az elemz funkcióknak rendkívül széles körével rendelkezik.

53

A képelemz rendszer
A térinformatika meghatározó fenti elemein kívül néhány térinformatikai szoftver rendelkezik a távérzékelés útján nyert
térképek elemzésére, ill. ezekhez kapcsolódó speciális statisztikai elemzések végzésére alkalmas menükkel. Ezek a menük
az IDRISI for Windows programcsomagban is megtalálhatóak. A képelemz rendszer lehet vé teszi a nyers távérzékelt
képek (pl. Landsat vagy a SPOT m holdas képek) átalakítását, interpretálását, azaz képi értelmezését és számos képi
osztályozási lehet séget. Ezek a távérzékelt képi feldolgozások rendkívül hasznosak, például kevésbé feltérképezett
területek adatnyerése szempontjából illetve az egymás utáni felvételek id sorainak f leg környezetvédelmi és
talajhasználati célú elemzéseinek során.
Statisztikai elemz rendszer
Az IDRISI for Windows program egyaránt lehet séget biztosít a hagyományos statisztikai elemzési eljárások elvégzésére,
valamint speciális geostatisztikai rutinok alkalmazására, melyeket a térbeli adatok statisztikai feldolgozása során lehet
alkalmazni. Ez utóbbi statisztikai rutinokat els sorban a geostatisztika tudományága használja.
A döntést támogató rendszer
A döntés támogatás, ill. a döntés el készítés a térinformatikai rendszerek egyik legfontosabb funkciója, ennek ellenére a
legtöbb térinformatikai programcsomag relatíve kevés eszközt biztosít az elemz számára ezen a területen. Az IDRISI for
Windows programcsomag számos modulja speciálisan segíti az elemz t a döntéshozatal el készítésében, különösen az
er forrás szétosztás, ill. az er forrás megosztás döntéshozatali folyamataiban. Ezek a modulok a döntéshozatal
hibalehet ségeit csökkentik, els sorban például alkalmassági térképek esetében, amelyek számos feltételrendszernek és
több célkit zésnek kell, hogy egyszerre eleget tegyenek.
Térképi adatok megjelenítése
A térinformatikai rendszer a felhasználó céljának megfelel en a programcsomag almenüit a legkülönfélébb utakon tudja
kombinálni, mindemellett alapvet en meghatározó az, hogy a térképi adatokat milyen digitális formában mutatja be az
adott térinformatikai modell. A térinformatikai rendszerek alapvet en két f adatmodellt használnak a Föld felszínén
található jelenségek és az ezekhez kapcsolódó attribútumok leírására a modellépítés során. Ezek a vektor, ill. a raszteres
rendszerek.
A vektoros rendszer
A adott földrajzi jelenséget a vektoros rendszerekben azok határaival, vagy pontok sorozataival, vagy egymáshoz
kapcsolódó vonalak (ívek, vonalszegmensek) sorozataival jelenítjük meg, ill. írjuk le. A pontok, vonalak és sokszögek
törésponjainak esetében ilyenkor az adott tulajdonság X, Y koordinátáit vagy valamilyen vetületi rendszerben a
hosszúsági és a szélességi koordinátáit rögzítjük. A földrajzi jelenség szakadatait egy hagyományos adatbázis kezel
programcsomagban rögzítjük, illetve valamilyen azonosítón keresztül létesítünk kapcsolatot a vektorok grafikus
megjelenítése és az adatbázis között. A vektoros rendszerben is legkülönfélébb szakadatokat használhatunk például egy
városi térképen a parcellák neve, a talajhasználat, az egyes telkek értéke stb. A vektoros és raszteres rétegeket, a térbeli
m veleteket megel z en át kell alakítanunk tisztán raszteres vagy vektoros rétegekké. Az IDRISI program esetében ez
legtöbb esetben raszteres réteget jelent. A raszteres réteg felett azonban csak megtekintés és nem m veleti céllal számos
vektoros réteget is elhelyezhetünk tetsz leges sorrendben.
A raszteres rendszer
A raszteres rendszerben az egész térképi területet egy meghatározott felbontású rácshálóval borítjuk le, amely rácshálók
cellákat (Amennyiben ezt a raszteres képet a képerny n jelenítjük meg, ezt gyakran képegységeknek vagy pixeleknek
hívják) tartalmaznak és ezek a cellák a Föld felszínén található tulajdonságok szakadatait, tartalmazzák, ill. minden egyes
cella rendelkezik valamilyen sor- vagy oszlopkoordináta adattal. Ezek a cellaértékek számos mennyiségi vagy min ségi
szakadat kódot tartalmazhatnak. Például egy cella felvehet egy 8-as értéket, amely jelölhet egy 8-as számú kerületet, vagy
a 8-as számú talajosztály kódját (min ségi szakadat), vagy jelölhet 8 m szintkülönbséget a tenger szintje felett
(mennyiségi szakadat). Habár ezek a cellaadatok a környezeti jelenséget reprezentálják, a rács elemek önmaguk egy képet
is alkothatnak mintegy rétegként, és minden réteg egy külön térképi információ tartalommal bírhat. A pixelek
változtathatják a színüket, alakjukat vagy a szürkeségi fokozatukat. A képi egység értéke közvetlenül felel ebben az
esetben a teljes kép grafikus megjelenítéséért. Ebben az esetben ez raszter rendszer közvetlenül befolyásolja az általunk
látott képet. A raszter rendszereket tipikusan használják olyan nagy számú adatot hordozó képek, ahol az adatok szinte
minden egyes cellában más és más értéket vesznek fel. Ilyen képek például a m holdas képi feldolgozás során használt
képek, vagy a légifotózás során használt raszteres képek. Ezért elmondható, hogy a raszteres rendszerek sokkal
alkalmasabb eszközök olyan esetben, amikor az elemzés tárgya a folyamatos térbeli felület. Például ilyen folyamatos
térbeli felület a domborzat, a vegetáció, vagy a csapadék térképe stb. A másik el nye a raszteres rendszereknek, hogy a
struktúrájuk viszonylag könnyen illeszthet a digitális számítógépek struktúrájához. A raszteres rendszereket nagyon
könnyen lehet értékelni abban az esetben, ha különböz számú rétegeket (layer) használunk matematikai kombinációk
során. Különösen el nyösek környezeti modellek építésében, például a talaj erózió elemzésében vagy erdészeti,
hidrológiai alkalmazások során. Miközben a raszteres rendszerek els sorban elemzésorientált rendszerek, a vektoros
rendszerek inkább adatbázis kezelés orientáltak. A vektoros rendszerek sokkal hatékonyabbak, például térképi adatok
alkalmazására, mivel ezek els sorban a határokat rögzítik az egyes tulajdonságok esetében és nem azt, hogy mi történik a
határokon kívül. A tulajdonságok grafikus megjelenítése közvetlenül kapcsolódik a szakadatok adatbázisához. A vektoros
rendszerekben az egyik leggyakrabban használt m velet például a távolságok megállapítása két pont között, vagy egy
adott terület határainak körbejárása és a kerület vagy a terület megállapítása. Ezért a vektoros rendszerek rendkívül jól
használhatóak térképi alkalmazások során, mivel ezek logikája igen közel áll a vektoros modell felépítésének logikájához.
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Éppen ezért a vektoros rendszerek rendkívül népszer ek a mérnöki térképi tervezési munkákban. A raszteres rendszerek
viszont a folytonos tér elemzése során használhatóak el nyösebben a vektoros rendszereknél. Mind a raszteres, mind a
vektoros rendszer speciális el nyökkel bír a fentiek alapján. Az IDRISI for Windows programcsomag mindkét technika
alkalmazására lehet séget biztosít a felhasználónak. Habár a rendszer eredend en raszteres elemzésekben er sebbnek
mondható, azonban a raszter vektor, ill. a vektor raszter irányú konverzióval a vektoros adatbázis kezel rendszer
alkalmazását is megfelel en biztosítja.
A földrajzi adatbázis koncepciója
A vektoros és a raszteres rendszerben a földrajzi adatbázisunkat térképek gy jteményeként építjük fel. Ez a térképi
gy jtemény tartalmazza a teljes adatbázist a vizsgálati területre vonatkozóan. Ezt a térképi gy jteményt vagy térkép
sorozatot logikai elemi egységeire bontjuk, ez az elemi egység a vektoros rendszerben fedvény (coverage), ezek a
fedvények tartalmazzák az adott jelenség földrajzi definícióját, ill. az ehhez kapcsolódó szakadatok táblázatait.
Mindamellett ezek a fedvények legalább két dologban eltérnek a hagyományos térképekt l. El ször is mindegyik csak
egy egyszer jelenség típust tartalmaz, például talajfoltok poligonjait, vagy lakóterületek telkeit, másodszor ezek a
szakadatok egész sorozatát tartalmazhatják az adott jelenségre vonatkozóan. A raszteres rendszerekben ezt a térképszer
logikai egységet rétegnek (layer) hívjuk. Egy ilyen réteg lehet például a talajhasználat rétege, az utak rétege, a domborzat,
a falvak vagy a nedves él helyek rétege, mint a 2.ábrán.

2.ábra A térinformatikai rétegstruktúra felépítése
Az IDRISI for Windows programcsomag ezen felül a raszteres rendszerben tartalmaz egy tulajdonság azonosító réteget a
szakadat táblázatban, ez azt jelenti, hogy egy réteg tartalmazza minden egyes képegységre vonatkozó tulajdonság
azonosító értékeit. Minden réteget lehet külön ábrázolni a képerny n, ill. a réteghez tartozó szakadatokat is. Ezeket ill.
ezek egyszer vagy összetett kombinációit szintén meg lehet jeleníteni papír térképen. Habár ezek meglehet sen
különböznek a hagyományos papírtérképekt l, mind a raszteres rétegek, mind a vektoros fedvények esetében. Mikor a
papírtérképek adatait vittük be a számítógépbe digitalizálás során, ezek méretarányai gyakorlatilag elvesztek. A digitális
adatot bármilyen méretarányban meg lehet jeleníteni a képerny n, ill. kinyomtatni a plotteren vagy a printeren. Bármilyen
méretarányra ezeket át lehet alakítani és a különböz méretarányú képeket lehet, kombinálni egymással. Az IDRISI for
Windows programcsomag ráadásul biztosítja azt a lehet séget is, hogy az egyes digitális rétegeket más-más vetületi
rendszerbe lehessen átkonvertálni, ill. a különböz vetületi rendszerben készült rétegeket azonos vetületi rendszerbe lehet
átkonvertálni. Azoknak a hátrányoknak a csökkentését, amelyet a hagyományos papírtérképek kezelése jelentett, a
térinformatikai rendszerekben használható különböz méretarányok, vetületi rendszerek és rétegek alkalmazásával
nagyban lehet csökkenteni. Mindamellett nagyon fontos megjegyeznünk azt, hogy a különböz felbontású, információ
tartalmú adatrétegek alkalmazása során a kombinációk alapján nyert eredmény mindig az adott alap forrásadatok
pontosságától fog függeni. Ezért, ha az alap adataink nem megbízhatóak, vagy gyenge min ség ek, az ezekb l nyert
információ szintén gyenge min ség vagy esetleg megbízhatatlan lesz.
A földrajzi vetületi rendszer
Valamennyi térbeli adat file a térinformatikában vetületi rendszerre vonatkozik. A vetületi rendszer az ismert referencia
koordinátákon keresztül meghatározza a réteg vagy a fedvényben definiált tulajdonságok térbeli helyzetét. A
legáltalánosabban használt referencia rendszer a hosszúsági és a szélességi koordináták vagy szögek, vagy egyszer en a
kép bal alsó vagy fels széléhez igazított X, Y értékek. Ezen kívül meg kell határoznunk azt a keret négyszöget is,
amelybe a térinformatikai m veletet végezni fogjuk. Ez nem vonatkozik az adott vetületi rendszerre, csupán arra, hogy az
adott térbeli m velet mely aktív területre fog vonatkozni. A vetületi rendszer ismerete rendkívül fontos a térinformatikai
elemzések során, hisz az egyes rétegek, ill. fedvények alkalmazása feltételezi az azonos vetületi rendszereknek a meglétét.
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Tehát abban az esetben, ha ez a vetületi rendszer eltér lenne egy közös térinformatikai modellben, ezeket azonos vetületi
rendszerben kell a m velet elvégzése el bb konvertálni.
Elemzések a térinformatikában
Az adatbázisnak térinformatikai rendszerekben a fedvényekbe vagy rétegekbe történ szervezése nem csupán az
adatmodell könnyebb áttekintését szolgálja, hanem sokkal inkább az adatok elérésének meggyorsítását a földrajzi
elemzésben. A térinformatika nyújtotta elemzési lehet ségek áttekintését két úton végezhetjük el. Ezek közül az els a
térinformatikai eszközöknek az áttekintése, a második pedig a térinformatikai m veleteknek az áttekintése lesz. Akár
raszter, akár vektor rendszereket vesszük figyelembe, az eszközöket négy f csoportba, míg a m veleteket három f
csoportba sorolhatjuk az IDRISI szoftverben.
Az elemzés eszközei
Az elemzés eszközei: adatbázis lekérdezés, térképi algebra, távolsági m veletek, szomszédsági m veletek.
Adatbázis lekérdezés
Az egyik legfontosabb alapeszköz, amelyet a térinformatika alkalmaz, az adatbázis lekérdez rendszer. Az adatbázis
lekérdezés során azokra az adatokra kérdezünk rá, amelyet a rendszerben már tároltunk. Néhány esetben ezek a kérdések
az adott helyre vonatkoznak. Például milyen a talajhasználat típusa egy adott helyen. Más esetben a kérdések az adott
szakadatokra vonatkozhatnak. Például: mennyi a talajvíz szintje az adott helyen. Más esetekben komplex kérdéseket is
feltehetünk. Például: mutassa meg a rendszer az 1 ha-nál nagyobb nedves területeket, vagy mutassa meg az ipartelepítésre
alkalmas területeket. A legtöbb térinformatikai rendszer, így az IDRISI for Windows is ezeket a lekérdez m veleteket
két lépésben végzi el. Az els lépésben, amelyet újraosztályozásnak hívunk, egy olyan új térképi réteget kapunk
eredményül, amely kielégíti a feltett kérdéssel kapcsolatos kritériumokat. Például: kíváncsiak vagyunk egy adott területen
a magas talajvíz állású erd területek elhelyezkedésére. Ebben az esetben, az els lépésben az újraosztályozás során a két
kiindulási térképünkb l, melyek közül az egyik a talajvízszinteket ábrázolja, a másik a különböz talajhasználati
kategóriákat, le kell válogatnunk azokat, ahol a magas talajviz területek, pl. 1 m fölötti talajviz területek, találhatóak, ill.
azok a területek, ahol csak erd k találhatóak. Ezt végezzük el az újraosztályozással. Ennek eredményeképpen olyan
raszteres rétegeket fogunk kapni, ahol az általunk fontosnak tartott területek 1-es értéket vesznek fel, és minden ezen kívül
es terület nullás értéket vesz fel. Az ilyen típusú rétegeket Boolean rétegeknek vagy logikai rétegeknek is hívják, hisz a 0
hamis, míg az 1-es igaz állításokat tartalmaz ezért a bináris réteg megnevezés is elterjedt. Legáltalánosabban a Boolean
réteg megnevezés terjedt el. Miután az újraosztályozással leválogattuk azokat a területeket, amelyek erd területek, ill.
magas talajviz területek lesznek, egy újabb térbeli m veletet, a térbeli átfedést (overlay) kell elvégeznünk. A tipikus
térbeli átfedési m velet eredménye a térinformatikában egy olyan új térképi réteg, amelyet valamilyen logikai vagy
matematikai kombinációk során kapunk kett vagy több input rétegb l. Ebben az esetben a logikai operáció az and vagy
az or logikai m velet lesz, amelyet gyakran metszetnek vagy unió képzésnek is hívnak. Ebben az esetben a helyes
m veletet az and m velet fogja adni a két kiinduló Boolean réteg között. Ennek eredményeként egy olyan output réteget
kapunk, amely mindkét feltételt, tehát a magas talajviz területek, ill. az erd területek feltételeit is kielégíti.

3.ábra M veletek a térképi rétegek között
Térképi algebra
A következ igen fontos térinformatikai eszköz a térképi rétegek matematikai kombinációja. A modellezés különösen
megkívánja azt, hogy a modell egyes rétegeit megfelel matematikai kombinációk alapján tudjuk felhasználni. Például
van egy egyenletünk, amellyel meg tudjuk becsülni az átlagos h mérsékletet, amely a magassággal arányosan változik.
Egy másik esetben például meg tudjuk határozni egy egyenlet segítségével a terület eróziós kockázatát, ill. az erózió
nagyságát, amely a lejt kategóriákat, a csapadék intenzitást, ill. a terület kitettségét tartalmazza. Ehhez a kiinduló térképi
értékeket a matematikai egyenletnek megfelel m veletekkel módosítani, ill. transzformálni kell. A térképi algebra
eszköztára tipikusan három különböz m veleti lehet ség típust tartalmaz. Az els : a konstanssal végzett számtani
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m velet (pl. skalár matematika). Második: standard matematikai m veletek elvégzésének lehet sége (pl. szögfüggvények
alkalmazása vagy logaritmikus transzformációk végzése stb.). Harmadik: különböz matematikai kombinációk
elvégzésének lehet sége (összeadás, kivonás, szorzás, osztás stb.). Ennek a m veleti egységeknek az alkalmazása során
valamilyen logikai térképi átfedést végzünk az adatbázis lekérdezésben, ellentétben az el z két m velei egységgel.
Illusztrációként például nézzük meg az alábbi egyenletet, amely erd területeken a hóolvadás mértékét írja le (Dunne és
Leopold, 1978).
M = (0.19 x T + 0.17 x D)
ahol M = a hóolvadás aránya (cm/nap),
T = a leveg h mérséklete,
D = a harmatpont.
Adott két réteg, az egyik a h mérsékletre vonatkozik, a másik pedig a harmatpont értékeit mutatja a vizsgálati területen.
Ebb l a fenti logika alapján meg tudjuk határozni a hóolvadás arányának térképét. Mégpedig úgy, hogy a h mérséklet
réteget megszorozzuk 0.19-el, ez egy skalár m velet, a harmatpont réteget 0.17-tel, ez szintén egy skalár m velet és a két
eredmény réteget egy térképi átfedés során matematikailag összeadjuk. A folyamat eredményeképpen kapunk egy olyan
térképet, mely a hóolvadási viszonyok térbeli változását fogja mutatni.
Távolsági m veletek
A térinformatika nyújtotta eszközcsoport következ tagja a távolsági m veletek. Mint a neve is sugallja, ennél a
technikánál azok a m veletek, elemzési lehet ségek játszanak meghatározó szerepet, amelyekben a távolságnak
valamilyen feladata van. A legáltalánosabb feladatok közé tartozik mikor egy kiválasztott tulajdonság köré meghatározott
távolságon belül egy pufferzónát, véd területet kell kialakítani (4.a,b,c.ábra). Másik szintén eléggé gyakori feladat, hogy a
kiválasztott tulajdonság körül valamilyen terjedési modellt kell felállítanunk vagy valamilyen ellenállási modellben a
terjedési távolságot kell számolnunk Ez lehet két kiválasztott tulajdonság közötti legrövidebb távolságnak a
meghatározása is valamilyen ellenállási felületen. Amikor az ellenállási hatásokról vagy felületekr l beszélünk és ezt
kalkuláljuk, ezt nagyon sokszor költség távolságként (cost distance) határozzuk meg. A név eredete onnan származik,
hogy a távolság egyben bizonyos szállítási költséget is jelent és ezzel a költség-távolság együttes hatását lehet az
ellenállási felületeken modellezni. Ebben az esetben az ellenállási felület gyakorlatilag egy költség felületnek felel meg
(cost surface). Ebben az esetben a f szempont a legalacsonyabb költségszint elérése, azaz két pont között a legkisebb
költségigény szállítási útvonalat kell megtalálni. Ez a költségfelület természetesen rendkívül heterogén lesz és minden
irányban eltér költségeket fog adni. Gondoljunk bele egy adott területen nem mindegy, hogy a szállításokat els sorban
lejt irányában vagy lejt irányával ellentétesen kell végeznünk. A költségfelület, amely egy ellenállási felületnek is
tekinthet egy másik vizsgálattal ötvözve értékelheti két pont közti legkisebb költségeket melyre példát a 4.d. ábra mutat
be (least cost path analysis). A költségtávolságok további elemzési lehet ségét adja az allokációs vizsgálatok (allocation).
Az allokációs vizsgálatok során feltételezzük, hogy a kijelölt tulajdonsághoz legközelebb es helyeket tudjuk megkeresni.
Például kíváncsiak vagyunk, hogy egy lakott területen belül a lakosságot hogy tudjuk szétosztani megfelel en az orvosi
rendel k körzetében. Ebben az esetben a legközelebbi alatt a legközelebbi lineáris távolságot értjük, vagy esetleg a
költségtávolság értékeket, mint utazási id t.

4.a. ábra Távolságszámítás egy pont (kút) körül
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4.b. Távolságszámítás vonalak(utak) körül

4.c. Pufferterület távolságszámítása

4.d. Legkisebb költség útvonal számítása

Szomszédossági m veletek
A földrajzi információs rendszerek a szomszédossági vizsgálatok széles körét (neighborhood operations, local context
operators) nyújtják. A szomszédsági vizsgálatok során egy olyan új réteget készítünk, amelynek az alapját már valamilyen
meglev térképi réteg képezi. A legegyszer bb példa erre a felszíni elemzések köre, ahol például egy digitális
terepmodellb l a lejt kategóriákat kívánjuk el állítani egy olyan meglev térképr l, ahol az egyes szomszédossági
helyek magassági értékei, mint pixel értékek adottak. Egy másik hasonlóan gyakori vizsgálat a különböz aspektusok
(kitettség) elemzése, például a legnagyobb lejtés irányának meghatározása egy digitális terepmodellen. Szintén ebbe az
eszköztárba a tartoznak a különböz digitális sz r knek az alkalmazása. A digitális sz r k alkalmazásával érhetjük el,
hogy megváltozik az egyes szomszédos értékeknek a karaktere. Például egy digitális terepmodell magassági értékeit egy
megfelel en alkalmazott sz r érték segítségével simíthatjuk, vagy ellenkez értelemben az éleket kiemelhetjük. A
digitális sz r k legelterjedtebb alkalmazása a térinformatika és a távérzékelés alkalmazása során jellemz , mivel ebben az
esetben az egyes képi zajokat az adott távérzékelt raszteres kép értékeib l ki kell sz rnünk valamilyen digitális sz r
segítségével. Az IDRISI for Windows programcsomag széles körét biztosítja fentebb említett elemzési eljárásnak, ilyen
például a felszíni elemzés és a digitális sz rés, a különböz élek kiemelésének biztosítása, a vízgy jt k elemzése, az
aspektusok és láthatóság elemzése.
Elemzési m veletek
Az elemzést segít eszközök után a továbbiakban tekintsük át a különböz elemzési m veleteket. Ezeket három f
csoportba sorolhatjuk: az adatbázis lekérdezés, a térképi modellezés, illetve a folyamatmodellezés.
Adtabázis lekérdezés
Az adatbázis lekérdezés során mi egyszer en különböz szempontoknak megfelel kombinációkban válogatjuk le az
adatainkat. Ez természetesen magában foglalja a különböz mérési, illetve statisztikai elemzési folyamatokat is. Ebben az
esetben természetesen nem vonhatunk ki több adatot egy adatbázisból, mint amelyet az eredetileg tartalmazott. Az egyik
legáltalánosabb tevékenység, amelyet az adatbázis lekérdezés során végzünk, a különböz minták keresése. Általában
olyan térbeli mintákat keresünk az adott bázisban, amelynek segítségével a térbeli modell kapcsolódási viszonyait meg
tudjuk határozni.
A térképi modellezés
A térképi modellezés során a különböz kiválasztott rétegeket úgy kombináljuk, hogy egy új térképi réteget kapjunk
ennek eredményeként, amely tartalmazza az eredeti térképi rétegek információit, azonban egy teljesen új információt
szolgáltat a felhasználónak. Például a digitális adatbázisunkban van egy réteg, amely a különböz lejt kategóriákat, egy
másik, amely a különböz talajtípusokat, egy további, amely a csapadékizotermákat tartalmazza. Ezen rétegek
segítségével egy meghatározott kombináció alapján meg tudjuk határozni az adott talajok eróziós veszélyeztetettségét. Ez
az új térkép azután már kiegészíti az eredeti adatbázisainkat. Hogy határozhatunk meg egy új adatréteget a régiekb l? Ez
a meghatározás feltételezi azt, hogy a felhasználó ismeri azokat az összefüggéseket, amelyeknek segítségével a különböz
kombinációkat kialakítja. Csak úgy készíthetünk egy talajeróziós térképet, ha el z leg meg vannak az adatainak a
terepviszonyokra, a talajtípusokra és a csapadék értékekre, ismerjük az ezek között fennálló logikai kapcsolatot. Néhány
esetben ezek a logikai kapcsolódások egészen speciális logikai feltételrendszernek kell, hogy eleget tegyenek. Például egy
ipartelepítéshez szükségünk van a meglev erd területek körüli pufferterületek kialakítására, a lejt viszonyok
ismeretéhez, a talajtípusok ismeretéhez és ezen kívül még számos feltételrendszernek kell egyidej leg eleget tenni a
térképi modellünknek. Más esetekben különböz függvény összefüggéseknek kell eleget tenni valamilyen matematikai
leírás alapján, ezt elég gyakran alkalmazzák a térképi algebra eszköztárában. Nagyon sok logikai kapcsolódást empirikus
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alapon tárunk fel, tehát gyakorlati ismeretek alapján, ilyen például a gyakran alkalmazott regresszió analízis, ahol
valamilyen matematikai kapcsolódást akarunk leírni két feltételezett változó között. Például a talaj erózió
meghatározásához egy kísérleti területen számos mérést kell végeznünk ugyanarra a pontra vonatkozóan, hogy meg
tudjuk határozni a lejt viszonyok, a talajtípusok, illetve a csapadékmennyiségek hatását az erodálhatóságra. Ezen mérések
alapján levezetett regressziós összefüggést tudjuk azután a modell használatában felhasználni, ill. más területeken is
alkalmazni.
Folyamatok modellezése
Az adatbázis lekérdezés és a térképi modellezés a térinformatikai rendszerek meghatározó kulcsterülete, azonban van egy
rendkívül perspektivikus harmadik terület is, ez a folyamat vagy szimuláció modellezés. A folyamat modellezéssel mi
hasonlóan a térképi modellezéshez, egy új adatbázist hozunk létre. Azonban itt a folyamat elemzése során egy logikai
láncolatnak kell megfelelni az adott modellnek. Például nézzünk meg egy nagyon egyszer fa tüzel anyag beszerzésére
vonatkozó modellt, amely a következ képpen nézhet ki:
1. Vegyük figyelembe az összes erd területet a vizsgálati területen.
2. Ha ezek megfelel ek, vagy 10 km-en belül esnek a lakhelyünkt l lépjünk a 4-es pontra.
3. Amennyiben ezek nem megfelel ek, akkor keressünk egy új vizsgálati területet és lépjünk vissza az 1-es pontra.
4. Befejezés.
A térbeli modellezés egy különlegesen izgalmas területe a térinformatikának, hisz ha belegondolunk abba, hogy a
térinformatikában az adatbázis nem egyszer en egy környezet, hanem a környezet és ennek a környezetnek mi
megmérhetjük az egyes tulajdonságait, módosíthatjuk térben és id ben a folyamatokat és az általunk összeállított
adatbázis a komplex környezeti folyamatoknak, mintegy laboratóriumául szolgálhat. A hagyományos tudományokban az
egyes komplex jelenségeket egymástól elkülönítve kellett vizsgálni, míg a térinformatika ezek komplex egymásra
hatásában tudja elemezni az egyes jelenségeket. A térinformatikai modellek rendkívül jól tudják támogatni a különböz
folyamatok és döntéshozatali folyamatok megértését és szimulálását. Egy egyszer adatbázis lekérdezés eredményeként
gyakran a döntéshozó nem megfelel információval rendelkezik a döntés el készítéséhez. Ugyanakkor egy komplex
döntéshozatali rendszerben, ahol a döntéshozatali szempontoknak megfelel többtényez s feltételrendszert keményebb és
kevésbé kemény határfeltételeket és elfogadható kockázati szinteket tudunk beépíteni a környezeti modellbe, ennek
eredményeként az adott döntési alternatíva megalapozottabb és a döntési kockázat jóval alacsonyabb lesz, mint egy
egyszer lekérdezés révén. Ennek ellenére a folyamat modellezés mindkét területen, tehát a környezetelemzési
folyamatokban és döntéshozatali, döntéstámogatási folyamatokban meglehet sen új területe a térinformatikának.
Mindamellett ez a terület rendkívül gyorsan fejl dik, újabb és újabb modellek épülnek be a térinformatikai eszköztárba,
újabb vizsgálati és elemzési lehet ségeket használnak fel a még pontosabb, még alaposabb folyamat elemzésre, ill. döntés
el készítésre. Ebben a tevékenységben az IDRISI for Windows programcsomag széleskör en támogatja a felhasználót.
Az idrisi for windows rendszer használata
A rendszer áttekintése
A térbeli adatok bevitelére, megjelenítésére és elemzésére az IDRISI for Windows programcsomag a menü és eszköz
rendszerén keresztül több mint 100 program modult fog át és f z össze egységes térinformatikai rendszerré. Ezeket a
térbeli adatokat az egy-egy egyszer témát leíró térképi rétegek segítségével jeleníti meg. Ilyen egyszer térképi téma
lehet például az utak rétege, a domborzati térkép rétege, a talajtípus rétege, a vizek rétege stb. Mindamellett a megjelenítés
érdekében a különböz térképi rétegeket egy közös térképi kompozíció keretén belül is fel tudjuk dolgozni, illetve
megjeleníteni. Mivel a különböz térinformatikai modellek eltér típusú rétegeket használhatnak az adatmodell típusától
függ en, így az IDRISI for Windows programcsomag is két f alap rétegtípussal dolgozik: a raszteres képek rétege, ill. a
vektoros rétegek. A raszteres képi rétegek a tér egyes régióit a pixelek végesszámú mátrixaival írja le, amelyek
összefügg en a tér minden egyes pontjára hivatkoznak. Ezen képegységek numerikus értékei kifejezik az adott terület
típusát, természetét az adott helyen. A képi raszteres rétegek kiválóan alkalmasak folytonos térbeli felületek adatainak
leírására, például: szintvonalas értékek, vegetációs értékek, h mérséklet értékek, vagy csapadék adatok. A vektoros
rétegek másrészt kiválóan alkalmasak az adott tájkép egyes jellemz inek a leírására. Ezek a jellemz k lehetnek például az
utak, a tulajdonviszonyok, adminisztratív körzetek stb. Ezeket a vektoros rétegben mint, pontok X, Y koordinátáit
tárolhatjuk, vagy összefügg vonalszegmensekként írhatjuk le, illetve poligonok ívekkel határolt területeként
határozhatjuk meg. Habár az IDRISI for Windows program mindkét típusú input adatot, tehát a vektorost és a raszterest is
egyaránt jól tudja kezelni, azonban a rendszer els sorban raszteres rétegeket kezel. Az IDRISI for Windows program
nagyon er s analitikai eszközökkel rendelkezik a vektoros attribútumok kezelésére vagy szakadatok kezelésére, valamint
a vektor - raszter irányú konverziók elvégzésére.
A rendszer m ködése
Az idrisi megjelenítése a képerny n
Amikor az IDRISI for Windows program fut a képerny n, akkor azt teljesen lefedi. Nem szükségszer , hogy a teljes
képerny t lefedje a program a futás során, azonban a képek megjelenítésekor mindenképpen szerencsés, ha a teljes
képerny n biztosítjuk a program megjelenítését.
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A menürendszer
Az IDRISI for Windows alkalmazásakor a képerny területet több altterületre osztja a program. Ezek közül legfelül a
menürendszer látható, amely egérrel aktiválható. Amennyiben adott dialógus ablakra kattintunk az egér gombbal a menü
tartalma legördül és láthatóvá válik. A legördül menün kívüli kattintással zárhatjuk az adott menü tartalmát. Néhány
menün belül az almenüknél egy kis háromszög jelzi, hogy a menü további tartalommal rendelkezik, erre a háromszögre
kattintva ennek a bels tartalma is megjelenik. A következ képerny tartalmi rész az eszközsáv. Közvetlenül a menü alatt
látható ikon sorozat az eszközsáv. Minden egyes ikon reprezentál egy-egy programmodult, amelyre egérrel rákattintva a
modul tartalma megjelenik s ezzel a gyors operációs m veletet segíti a program. Az ikon aktív voltát a Windows
rendszerben megszokott módon jelzi a program. Az ikon bezárásához még egyszer rá kell kattintanunk az adott ikonra. Az
ikonsort aktiválhatjuk a CTRL-T egyidej lenyomásával. A képerny legalsó részén az állapotjelz sor található. Ez az
állapotjelz különböz információkat nyújt a futó programmal kapcsolatban. Amikor térképeket vagy térképi rétegeket
jelenítünk meg a képerny n és az egeret mozgatjuk a képerny n belül, az állapotjelz sorban a képerny legalján
megjelennek a kurzor pozícióját jelz értékek (oszlop és sor koordinátái az adott képnek, ill. az X, Y térképi koordináták).
Abban az esetben amennyiben a kurzor lekérdez üzemmódban van, az állapotjelz sorában egy Z érték is megjelenik,
amelyet az adott szakadatra vonatkozik, amit a kurzor pozíciója az adott területen jelez. Az újabb változatokban az adott
pixel mellett jelenik meg annak z értéke. Amennyiben valamilyen analitikai m velet fut a program során, az állapotjelz
az alsó részén %-ban mutatja a program lefutásának állapotát vagy készültségi állapotát. Mivel az IDRISI for Windows
programcsomag egyszerre több m velet lefutását is lehet vé teszi, ezek párhuzamosan egymással is futtathatóak. Azért,
hogy meggy z djünk az éppen aktív futó folyamat állapotáról egy egyszer kett s klikkellést végezhetünk az állapotjelz
sor jobb oldali részén a képerny alján. Az IDRISI állapotjelz sora szintén tartalmazza a futás órajelet. Amennyiben
memória kapacitási érték 10% alá csökken az egyes elemzések során, abban az esetben várható, hogy a rendszer memória
problémát fog kijelezni. Ilyen memória, ritkábban a Windows 98-ös,ME és legritkábban a Windows NT rendszerek
alkalmazása során léphet fel. Az állapotjelz sort az Environment menüben rámutatással ki- vagy bekapcsolni vagy a
CTRL és az S billenty egyidej lenyomásával lehet.
A program moduljai
A program modulokat háromféle úton lehet aktiválni. Ez els : rámutatunk a menürendszeren belül az adott menüre az
egérrel. A második: rámutatunk az adott menüt szimbolizáló ikonra az egérrel. A harmadik: az Environment menüben az
shortcut menürendszerben ABC sorrendben vannak feltüntetve az egyes modulok nevei, s ezeken belül kiválasztással
aktiválhatjuk az adott modul nevét. A SHORTCUT menüben kétféleképpen tudjuk behívni az adott menüt. Egyrészt
begépeljük, másrészt az egérrel történ kett s rákattintással, vagy az egérrel egyszeri rákattintással és az O.K. menüre
történ egyszer rákattintással.
A munkakönyvtárak beállítása
Az aktuális munkakönyvtárat az File – Data Path menüben tudjuk megtekinteni, ill. az ikonra történ rákattintással tudjuk
behívni. Az adott project adatfájlait mindenképpen szerencsés egy külön könyvtárba lementeni, mivel a munka során
rendkívül gyorsan n nek a fájlok számai és ezek összekeveredésével a felhasználó nagyon megnehezíti a saját
alkalmazási feladatainak megoldását. Éppen ezért szerencsés minden egyes témát külön erre a projektre létesített
könyvtárban elmenteni.
Munka az idrisi dialógus ablakaival
Amikor egy modult aktiváltunk, az adott modulra vonatkozó dialógus ablak t nik fel a képerny n, ahol a megfelel input
és output adatokat kell bevinnünk a modul futtatásához. Látszólag úgy t nik, hogy az összes információs részt ki kell
töltenünk a modulon belül, kivétel azok a részek, amelyek valamilyen címet kérdeznek, vagy valamilyen mértékegységre
hivatkoznak. Mindenképpen ajánlott az összes input információs részt kitölteni. Néhány esetben ezek az információs
részek már tartalmaznak valamilyen alapbeállítási értéket, ezeket a felhasználó szabadon cserélheti. Amennyiben
valamilyen információs rész a modul futtatásához nincs kitöltve, ezt a rendszer hibaüzenettel fogja jelezni a felhasználó
számára.
A fájl lista
Amikor a térbeli adatfájlokra egy dialógus ablakot nyitunk meg a keresett adat lehet raszter, vektor vagy adatfájlban.
Ekkor valamilyen input adatot kell bevinnünk a modul futtatásához. Ez kétféleképpen történhet. Az egyik: egyszer en
begépeljük a már ismert fájl nevet. A másik: egy viszonylag gyorsabb megoldás, amikor egy fájl listát hívunk le, úgy,
hogy az adott információs rész területén kett t kattintunk. Ajánlott a kett s bal gomb használata, mivel a Windows 95-ös
rendszerben a jobb gombot más célra tartják fenn. Ez a fájl lista az adott fájl típusra a munka könyvtárban található összes
fájlt alfabetikus sorrendbe sorolja. A kiválasztás a bal egérgomb kett s ráklikkellésével vagy a jobb egérgomb és O.K.
használatával történik. Az O.K. gombra történ rámutatás után a fájl lista bezárul és a dialógus ablakban a kiválasztott
fájlnév megjelenik.
Automatikus output fájlnév adás
Az input fájlnevek megadásának kiegészítéseként az IDRISI for Windows képes automatikusan output fájlneveket is
megadni. Ez az output fájlnév lekérdez területén történ kett s rámutatással a bal gomb segítségével, vagy a jobb gomb
egyszeri lenyomásával történhet. Ennek eredményeként egy ideiglenes fájlnév jelenik meg, ez egy fájlnév sorozat lehet,
amely TEMP 001-t l a TEMP 999-es értékig terjedhet. Ezek ideiglenes fájlnevek, tehát nem felülírás védettek, éppen
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ezért, ha legközelebb ugyanezzel a fájlnévvel mentünk le valamilyen térképi réteget, akkor az el z térképi réteg tartalmát
fölül fogja írni.
Felülírás védelem
Az IDRISI for Windows rendszer ellen rzi az összes már meglev fájlnevet és a felhasználóra mindig aktuálisan
rákérdez, hogy felülírja-e vagy sem. Amennyiben a felhasználó kéri, hogy a felülírás ne következzen be, abban az esetben
más fájlnévvel kell elmenteni az adott fájlt. Ez alól két esetben van kivétel. Az els a fentebb említett ideiglenes fájlok, a
második, amikor a felülírási védelem ki van kapcsolva az Environment menüben.
A súgó használata
Az IDRISI for Windows program egy elég részletes súgót tartalmaz az egyes m veletekr l, ezeket általában kétféle úton
lehet elérni. Az egyik az IDRISI f menürendszeréb l, a másik pedig az egyes menük is tartalmaznak súgó gombokat,
ebben az esetben a súgó közvetlenül az adott tartalomnál fog megjelenni, illetve azt írja le.
Térképi rétegek
Térképi rétegek típusai
Mint a korábbi részekben már jeleztük az IDRISI két f rétegtípussal dolgozik. Az egyik a raszteres képi rétegek, a másik
a vektoros rétegek. Ezek mellett a vektoros rétegek különböz altípusokat is tartalmaznak. Ezek a következ k: pontok
rétegei, vonalak rétegei, poligonok rétegei és szöveg rétegei. Mint ahogy a nevük is jelzik, ezek az altípusok eltér
tulajdonságok bemutatására, megjelenítésére alkalmasak, úgy mint a pont, vonal, poligon, ill. a szöveg. A pont rétegeit
például használhatjuk egy város különböz pontjainak a bemutatására, a vonalrétegek leírhatják például egy úthálózatnak
a felépítését, helyzetét. A poligonok rétegei pedig bemutathatják például egy közigazgatási terület határait. A szöveg
rétegek különböz pozícióban mutathatják be például városok vagy bizonyos helységek neveit.
A térképi rétegek nevei
Az IDRISI for Windows programcsomag valamennyi m veletéhez térképi rétegeket használ. Ezeket input vagy output
fájlnevekként tartja a rendszer nyilván, egy-egy ilyen fájlnév nem haladhatja meg a 8 karakter hosszúságot. A nyolc
karakter között nem lehet üres karakterhely. Ugyanazzal a fájlnévvel el lehet menteni raszter, ill. vektor réteget is, hisz
ezeknek a kiterjesztése különböz lesz az adott rendszeren belül. A raszteres képek kiterjesztése .img, míg a vektoros
rendszerek kiterjesztése .vec lesz. Az IDRISI for Windows rendszerben amikor egy térképi rétegnek egy nevet adunk,
ehhez a névhez minden esetben két fájl társul. Az egyik tartalmazza az adatokat, míg a másik a leíró információkat az
adatokról, ezt dokumentációs fájlnak hívhatjuk. Tehát mikor egy raszter képi fájlt .img kiterjesztéssel, mint adatfájlt
tárolunk, ehhez a rendszer társít egy .doc kiterjesztés dokumentációs fájlt is. Hasonlóan mikor egy vektor fájlt egy .vec
kiterjesztéssel elmentünk, a rendszer ehhez társít egy .dvc kiterjesztés dokumentációs fájlt is. Például amikor egy
raszteres képi réteget, amelynek neve mondjuk “talaj” mint adatfájlt elmentünk, ehhez a fájlhoz a rendszer társít egy
“talaj.doc” kiterjesztés fájlt is. Hasonlóan a vektoros réteget, amelyet mondjuk “körzet”-nek hívjuk, amikor mint
adatfájlt elmentünk a körzet.vec kiterjesztéssel, a rendszer ehhez társítani fog egy körzet.dvc kiterjesztés dokumentációs
fájlt is. Ez a dokumentációs fájl egyrészt informálja a felhasználót az adattárolás formájáról, az alkalmazott cimkékr l, ill.
az adatok vetületi rendszerér l. Ezt kiegészítend a vektoros rétegek dokumentációs fájlai még leírják az adott típusú
vektoros réteget is, tehát, hogy ez pont, vonal, poligon vagy szöveges típusú volt-e.
Térképi rétegek és értékfájlok
Az értékfájlok az adott térképi tulajdonságról táblázatos adatokat tartalmaznak. Leginkább ezek az értékfájlok vektor
rétegekkel vannak kapcsolatban, de szintén összekapcsolhatók raszteres rétegekkel is. Ebben az esetben az értékfájl a
vektoros rétegben megtalálható tulajdonságok térbeli meghatározását biztosítják, például azok alakját, ill. geodéziai
helyzetét. A hozzárendelt szakadat csak valamilyen numerikus, tehát számszer azonosító alapján tárolódik az
értékfájlban. Ez lehet vé teszi, hogy ez az azonosító valamilyen kódrendszer alapján jellemezze az adott térbeli
tulajdonság meghatározását, például minden vonaltípus, amely 3-as számú azonosítót kap jelentheti a f bb útvonalakat.
Emellett lehetséges, hogy minden tulajdonság azonos egyedi azonosítót kapjon, ebben az esetben a táblázat egyes
oszlopai az adott tulajdonság különböz szakadatait tartalmazzák. A táblázatban minden egyes sort ebben az esetben egy
rekordként jelezhetünk és minden egyes oszlopot egy mez ként. Ebben a logikában a vektoros fájlban található minden
tulajdonság egy-egy rekordhoz kapcsolódik az adattáblázaton belül a saját azonosítóján keresztül. Ez az azonosító
általában a rekord els mez jében található, a többi mez tartalmazza az adott objektumhoz rendelt szakadatokat
(lakosság, talajhasználat, magassági érték stb.). A vektoros rétegekt l eltér en a raszteres rétegek nem mindig társulnak
értékfájlokkal (mivel itt a pixelek egyes értékei a raszter már meglev szakadat értékeit jellemzik). Természetesen a fenti
logikának megfelel en megoldható a raszteres képek azonosítása is. Például egy 6. számú körzetet leíró objektum pixeleit
az értékmódosító eljáráson keresztül 6-os érték ekre változtathatjuk. Ebben az esetben ezt a típusú raszteres képet index
képnek hívjuk. Ezután ezt a raszteres réteget ugyanúgy lehet társítani értékfájlokkal, mint ahogy azt a vektoros rétegekben
már leírtuk. Az IDRISI for Windows programcsomag támogatja az egyszer kétoszlopos ASCII fájlformátumokat (ahol
csak két oszlop szerepel, melyb l az egyik az azonosító mez , a másik egy egyszer szakadatnak a mez je) egészen a
számos oszlopot tartalmazó széleskörben használt táblázatkezel formátumokig (például ACCESS, dBASE és FoxPro).
Ezekre az adatbázis kezel m veletekre az IDRISI for Windows programcsomag külön adatbázis kezel lehet ségeket
biztosít. Itt kell megjegyeznünk, hogy a vektoros rétegek nagyon gyakran társulnak értékfájlokkal, azonban ez nem
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szükségszer en van így. Ez alól kivétel, ha egy vektoros szöveg réteget alkalmazunk, ebben az esetben mindig szükség
van értékfájlra is. Ez az érték réteg rendkívül hasznos abban az esetben, amennyiben az adott objektumról nagyon
részletes információt kívánunk a felhasználó felé közölni.
Térképi rétegek fájlstruktúrái
Raszteres kép fájlok
Az IDRISI for Windows programcsomag a raszteres képi fájlok esetében egy cella strukturát használ, ahol a cellákat adott
pixelek, képegységek töltik ki. Ez a rácsszerkezet oszlopokból és sorokból áll, amelynek a kezd értéke 0. Ennek
megfelel en egy 100 sorból és 50 oszlopból álló kép sorainak száma 0-99, oszlopainak száma 0-49 lesz. Ellentétben a
hagyományos derékszög koordináta rendszerrel a 0,0 érték képegység a rácsháló bal fels sarkában található. A cellák
számozása balról jobbra történik és a sorok számozását felülr l lefele végezzük. Ez egy nagyon széles körben használt
raszter struktúra, amelyet a perifériák is jól ki tudnak használni, különösen a printerek, amelyek felülr l lefele töltik fel a
sorokat. Miközben a képfájl logikai struktúrája egy rácsszerkezet, ennek az aktuális tárolása egy egyszer hosszú
számoszlopban történik. Például abban az esetben, amikor egy kép 3 sort és 5 oszlopot tartalmaz, a tárolás egy 15
számból álló egyszer oszlop lesz. Ennek áttekintésére nézzük meg az alábbi elrendezést.
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A képi fájl tárolása az alábbiakban fog kinézni:
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A dokumentációs leíró fájl tartalmazza a sorok és oszlopok számát, amelynek alapján az adott képi rácsszerkezetet korrekt
módon lehet visszaállítani. Ez a tárolási mód rendkívül memória igényes, hiszen akkor is tárolunk információt, ha annak a
nincs információs értéke. Ennek kiküszöbölésére más térinformatikai rendszerekben különböz kódolásokat például
futáshosszkódolást, lánckódolást, hiarerchikus tárolási módok közül a 4-fa illetve a 8 fa szerkezetet vagy a blokk kódolást
alkalmazzák. Igen hatékony a piramis struktúra alkalmazása, amely az adott nagyítási szinthez rendeli az aktuális
kitömörítési szintet (ERDAS, vagy ECW). Az ECW 500 Mbyte méretig ingyen letölthet verziója a Lizardtech honlapján
található.
Az IDRISI képi fájlok tartalmazhatnak egész számokat, bytes, tehát bináris számokat, ill. valós számokat.
1. Egész számok: Az egész számok nem tartalmaznak tört részt és értékük -32768-tól + 32767-ig terjednek. Az
egész számokat tartalmazó fájlokat gyakran hívják 16 bit-es fájloknak, mivel az egész számok átvitelének a
helyigénye 16 bit-et igényel (2 bytes) a memóriában. Az egész számok reprezentálhatnak valamilyen tényleges
számot vagy valamilyen kategóriának a kód értékét. Például egy talaj térképen lehet három féle talaj típus, ezeket
az IDRISI for Windows programcsomagban 1, 2 és 3 érték egész számokkal tároljuk le és ezeknek az egész
számoknak az azonosítása a dokumentációs fájlban történik, ott írják le, hogy az 1-es, 2-es, ill. a 3-as érték
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milyen típusú talajkategóriának felel meg.
1. A bináris egész számok értéke 0-tól 255-ig terjedhet. Ezek tárolási formája akkor el nyös els sorban, amikor az
alkalmazott számjegyek száma nagyon korlátozott, mivel ezen értékek csak 8 bit-et (1 byte-ot) igényelnek a
tárolási értékb l. Ez azt jelenti, hogy a tárkapacitásunknak mintegy csak felét köti le az el z tárolási formához
képest ez az adattárolási forma. A byte típusú adatok széles körben használtak a térinformatikában, mivel ezek
megfelel en írják le a min ségi térképi adatokat, ill. a távérzékelés útján nyert adatokat.
2. A valós számoknak a tizedes értékeik is vannak (pl.: 3.14). A valós számokat akkor használjuk, amikor nem
diszkrét, hanem folytonos értékeket kívánunk tárolni vagy a megkívánt számjegyek száma meghaladja az egész
adatok tárolásánál használt számjegyek számát. A valós értékeket ± 1x1038 értékig tárolhatjuk 7 számjegy
pontossággal. A valós számok minden egyes szám esetében 4 byte memória igénnyel rendelkeznek.
A dokumentációs fájl tartalmazza az adatok típusát. Amikor egy új raszteres réteget alkotunk érdemes odafigyelni az
input és az output képi rétegek adattípusára. Például egy egész számokat tartalmazó raszteres réteget osztunk egy egész
számokat tartalmazó raszteres réteggel. Az eredmény réteg valószín leg valós számokat tartalmazó raszteres kép lesz. Az
IDRISI for Windows elfogadja mindkét típusú adatot, kivételt képez azonban ez aló néhány modul, amely valós értékeket
nem fogad el se input se output formában. Ilyen például a GROUP m velet, ahol valós számokkal megfeleltetett
kategóriákat kell alkotni folytonos raszteres képb l és ilyenkor az azonosító számoknak egészeknek, kell lenniük.
Amennyiben nem egész számok, a rendszer hibaüzenetet fog adni. A CONVERT m velet segítségével bármikor
bármilyen adattípust bármilyen más típusra át tudunk alakítani. A raszteres képi fájlt tárolhatjuk ASCII és bináris
formátumban. A fájlformátumot a dokumentum fájlban találjuk meg. Az ASCII fájlformátumot gyakran text vagy szöveg
fájlként is meghatározzák, ennek megfelel en ez a fájlformátum egy szövetszerkeszt vel, például az EDIT-szerkeszt
modul segítségével megtekinthet és javítható, módosítható. Szintén lehet ség van a megfelel fájl átvitelére is ASCII
formátumba, minden olyan rendszerbe, amely ezt a fájlformátumot felismeri. Természetesen az ASCII fájlformátum nem
a leghatékonyabb az adatok tárolása szempontjából. Ezért javasoljuk a fájlformátum átkonvertálását bináris formátumba
az elemzések megkezdése el tt. Ez a CONVERT modul segítségével oldható meg, amely az ASCII-t bináris, ill. binárist
ASCII formátumba képes átalakítani.
A memória kapacitás kihasználása szempontjából az IDRISI for Windows programcsomag egy további fájlformátumot is
nagy gyakorisággal használ. Ez a tömörített bináris fájlformátum. A fájlok átalakítását az el bbiekben említett
CONVERT program tudja végezni, mindkét, tehát az egész és a byte formátumú adatokat tudja tömöríteni. Ennek
eredményeként a tömörített fájlformátum akár 1%-a is lehet az eredeti kiindulási adattömegnek, de általános a 10-25%
közötti tömörítés. A tömörített fájlformátummal általában a m veletek sebessége is nagyobb lesz. Az IDRISI for
Windows programcsomag a raszteres adatokat általában 7-féle formátumba tudja tárolni. Ezek a következ ek: ASCII
egész, ASCII valós, bit bináris, bináris egész, bináris valós, tömörített bit bináris és tömörített bináris adatok. Ezeket a
fontosabb adattárolási formákat az IDRISI for Windows folyamatosan tudja kezelni. A felhasználás szempontjából
azonban mégis javasoljuk, hogy a felhasználó ezeket az adatformátumokat ne spontán, hanem tudatos formában kezelje.
A rendszer úgy van megtervezve, hogy folyamatos adatstruktúrával dolgozzon és ez biztosítja a leggyorsabb elemzési
lehet ségeket. Például egy ASCII input fájl egy ASCII output fájlformátumot fog generálni, ugyanígy egy bináris input
fájl mindig egy bináris output fájlt fog generálni. Egész típusú fájl használata egész típusú output fájlt generál. Ez alól a
tömörített fájlok, ill. a vegyes típusú input fájlok használata kivétel. A vegyes típusú fájlhasználatok esetében a valós
adatok megel zik az egész számadatok használatát, ill. a bináris adatformátum els bbséget élvez az ASCII adatformátum
fölött. A tömörített fájlformátumok esetén a modul felajánlja a felhasználónak, hogy az output fájl is tömörített
formátumú legyen-e. Mialatt az IDRISI for Windows-al dolgozunk a felhasználó számára nem kötelez az adat struktúra
folyamatos ellen rzése, azonban mindenképpen javasolt, hogy id nként a fájlformátumot a felhasználó ellen rizze. Ezt
legkönnyebben a DESCRIBE, újabban a FILE Explorer menü használatával oldhatjuk meg. Általában javasoljuk a bináris
fájlformátum használatát, mivel ez a formátum a legkisebb memóriaigény és az elemzések során viszonylag a
leggyorsabb. Különösen gyors és kis helyigény ezeknek a tömörített fájlformátumú használata.
Raszteres képek dokumentációs fájlai
A dokumentációs fájlok mindig ASCII formátumban vannak tárolva, és ezeknek a tartalmát a DESCRIBE(32 verzióban
Metafájl content)-leíró menüben lehet megtekinteni. Ez a menü a FILE menüben található. Ez a menü az eszközsor
ikonjaival is behívható. A FILE behívása a dialógus ablakban a név begépelésével vagy a már említett fájl lista
behívásával történik (az adott területen kett s kattintással). Tekintsük meg egy tetsz legesen választott fájl pl. talajok.img
tartalmát. Például ez a talajok fájl tartalmazza a f bb talajcsoportokat byte formátumban és az adatokat bináris
formátumban tárolták. A kép 512 oszlopot és 480 sor, azaz összesen 745760 képegységet, pixelt tartalmaz. A kép vetületi
rendszere a felhasználó által önkényesen megadott koordináta rendszer és minden egyes koordináta egység 1 m-t jelent. A
minimum és a maximum X, Y koordináta értékek a vetületi rendszer koordinátáinak bal, jobb, alsó és fels széleit
jelentik. Éppen ezért a pozíciós hiba nem ismert. Ha ismernénk, akkor a legkisebb eltérések négyzetével határoznánk meg
a pozíciós hibát, jelen esetben információs célú vetületi rendszerrel dolgozunk csak. A felbontás a kép bels felbontásáról
ad információt. A legtöbb esetben egy X értéknyi koordináta különbség egyenl egy oszlop szélességével. Természetesen
ett l el is lehet térni. Jó példa erre a Landsat m hold 6-os csatornája (Thermál). A felbontás ebben az esetben 120
méteres, azonban, hogy a többi Landsat csatornához fizikailag illeszteni lehessen ezt a képet, minden egyes képegységet
négy részre bontanak, így a felbontása ennek is 30 m x 30 m-es lesz és így az eredeti 120 m-es képegységeket, már lehet
illeszteni a többi Landsat csatorna képeihez, melyeknek a felbontása 30 m x 30 m-es. A kép minimum és a maximum
értékei jelzi az el forduló minimum és maximum értékeket. Az érték egység esetében, amikor az osztályokat adtunk meg,
ez azt jelzi , hogy ebben az esetben ezek a talajosztályok kódolva voltak és nem a mennyiségi értéket adtuk meg, hanem a
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kód számát, tehát egy min ségi értéket. Ez az érték egység csupán informatív célú a fájl leírásban. Szeretnénk javasolni
minden felhasználónak, hogy az osztály megnevezést használja minden esetben, amikor min ségi adatokat használ a
fájlokban. Szintén hasznos különböz rövidítéseket használni, amennyiben valamilyen referencia egységet használunk (m,
km, radián vagy fok). Az érték hibát nagyon fontos ismerni abban az esetben, ha tájékozódni akarunk, hogy mennyire jól
illesztett a rendszerünk. Az adatok hibaértékét minden esetben töltsük ki, amennyiben ez lehetséges. Ez a hibaérték
tájékoztatja a felhasználót a cellák pontosságáról, például min ségi adatok esetében ez az érték egy arányos hibaként
jelenik meg, például amennyiben ez az érték 0.15, ez 85%-os pontosságát jelzi az adatainknak. A mennyiségi adatok
esetében ez a legkisebb négyzetes hibát jelenti (RMS). Például egy digitális terepmodell esetében, ahol a legkisebb
négyzetes hiba 3, ez azt jelenti, hogy az összes adatunk 68%-a ± 3 m-en belül lesz, ill. 95%-a ± 6 m-en belül és így
tovább. Néhány modul ezeket külön is kiszámolja, például a SURFACE és a PCLASS. A következ leíró sor a zászló
értéke, ill. a zászló meghatározása. Ezt a két mez t arra használjuk, ha valamelyik cella speciális értékkel bír, a legtöbb
esetben ez a háttér pixelek vagy cellák értékeit vagy a hiányzó adatok, cellák értékeit jelenti. Néhány menü esetében a
háttér, ill. a hiányzó adatok megadása fontos lehet, például az el bb említett SURFACE modulnál. Más esetekben csupán
informatív értéke van az adott sornak. Például abban az esetben, ha a SURFACE modul egy látványképet generál és ezt a
származtatást már a 0 lejt értékt l kezdjük, a zászlós értéknek -1-nek kell lenni, hogy jelezzük azt, hogy mely lejt érték
nem lesz értékelve. A következ leíró sor az azonosító mez k száma. Az azonosító kategóriák mindig 0-val kezd dnek,
tehát 3 valós kategória esetén ennek az értéke 4, mivel a 0 értéket a háttér veszi fel a képalkotás során. Végezetül a
dokumentációs fájlstruktúra további lehet ségeket biztosít a felhasználók számára, ezek a következ k: kommentárok, a
fájl származására vonatkozó információk és különböz kiegészítések. Összességében meg kell állapítanunk, hogy a
dokumentációs fájl tartalmát a FILE EXPLORER, ill. a CONVERT programokban lehet módosítani, átírni.
A vektor fájlok
Az IDRISI a következ vektorfájl típusokat támogatja: pontok, vonalak, poligonok és szöveges vektorfájlok. Ezekben a
fájlokban az egyes objektumok külön-külön vannak kódoltak, minden egyes objektum (pont,vonal, poligon, szöveg) a
következ számsorozatot tartalmazza:
1. Az objektum azonosítója.
1. A pontok száma, amellyel az adott objektumot leírjuk.
1. Minden egyes pont X és Y koordinátái.
Egy egyszer pontfájl a következ képpen néz ki:
5
34.5
3
57.3
0

1
76.3
1
12.8
0

Ez a fájl két pontot tartalmaz. Az els nek az azonosítója 5 és az X koordinátája 34.5, az Y koordinátája 76.3. A második
pont azonosítója 3, az X koordinátája 57.3, az Y koordinátája 12.8. Az utolsó két 0 érték jelzi a fájl végét. Itt szeretném
felhívni a figyelmet az azonosító után következ 1-es értékre, mivel ez az egyes azt jelenti, hogy hány pontból áll az adott
objektum. Mivel itt két pontról volt szó és mindegyik pont különálló, így ez az érték 1-es lesz. A vonalaknál és a
poligonoknál természetesen ez az érték nagyobb, mint egy. Nézzünk meg egy vonal fájl tartalmát.
300

4

21.5

18.1

22.3

21.5

34.1

24.6

45.9

29.8

500

3

34.5

76.3

64.3

52.1

22.0

12.0

0

0

Az els vonal, mely 300-as azonosító értékkel rendelkezik 4 pontból áll, míg az 500-as azonosítójú 3 pontot tartalmaz. A
két utolsó 0-ás érték a fájl végét jelzi.
Továbbiakban nézzünk meg egy polgigon fájl tartalmát.
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110

4

12.2

14.6

56.5

15.3

62.4

85.9

12.2

14.6

0

0

Ebben az esetben a poligon azonosító értéke 110 lesz. Itt 4 pontot jelölünk, de tulajdonképp csak 3 pontnak adjuk meg
külön a koordinátáit, mivel az els és az utolsó kétszer szerepel a számoszlopban. Ennek oka az, hogy a poligonoknál a
kezd és a záró pontértéknek ugyanannak kell lenni, hogy a poligon zárt legyen. Amennyiben a poligon nem zárt, a
POLYRAS modulban, ahol vektor-raszter transzformációt végezhetjük el, automatikusan az utolsó pontadat hozzáadódik
a számoszlophoz a rendszerben. Amennyiben kézzel valamilyen szövegszerkeszt ben készítünk vektoros fájlt, soha ne
feledkezzünk meg arról, hogy az utolsó két számértéknek 0-nak kell lenni.
Még egy további fájl, a szöveges vektor fájl, amely struktúráját tekintve pont vektor fájlnak tekinthet , hisz itt egyszer en
egy pontnak a helyzetét kell megadni, ahova az adott szöveg bekerül a vektoros fájlba. Mindemellett a bit egy szöveges
vektoros fájlba szokatlan, éppen ezért a vektoros fájlt minden esetben egy értékfájllal kell társítani, amely értékfájlban
megadjuk az adott pont X, Y koordinátáit is.
Vektor dokumentációs fájlok
Mint ahogy a raszteres képfájloknál megállapítottuk, a vektoros fájlokhoz is tartozik egy leíró fájl, amelynek a
kiterjesztése .DVC lesz. Amennyiben nem használtuk a Cartalynx szoftvert a digitalizáláshoz, amely automatikusan
hozzáad a vektofájlhoz egy IDRISI for Windows által használható dokumentációs fájlt, ebben az esetben a felhasználónak
kell egy külön dokumentációs fájlt létrehozni. Ha megnézünk egy ilyen dokumentációs fájlt, akkor az els sorban a cím
található, a másodikban az ID TYPE az adott objektum azonosítóját mutatja be. A koordináták maguk a rendszerben
számok formájában tárolódnak. A fájl típusa lehet ASCII vagy bináris, ha ASCII típusú, akkor ebben az esetben az EDIT
modul segítségével vagy a TYPE parancs segítségével ezeket lehet olvasni és szerkeszteni. Az objektum típusa
értelemszer en pont, vonal, poligon vagy text, azaz szövegtípusú lehet. A dokumentációs fájlnak a többi sora hasonlóan
kezelhet , mint ahogy azt már a raszteres képfájlok dokumentációs fájlaiban megismertük. Itt fontos megjegyeznünk,
hogy a dokumentációs fájlban található X és Y értékek nem az adott objektumok maximum, ill. minimum X és Y
koordinátái, hanem a vizsgálati terület határainak az X és Y koordinátái.
Értékfájlok
Ezek az értékfájlok tartalmazzák az adott objektumhoz kapcsolódó szakadatok listáját, ahol az egyes objektumok egész
érték azonosítót kapnak. Az IDRISI for Windows számos formáját támogatja az ilyen adattáblázatok tárolásának. Talán
a legjobb útja ezek bemutatásának egy egyszer kétoszlopos ASCII fájlformátum “.val” kiterjesztéssel. Nézzünk meg egy
ilyen fájlformátumot, amely különböz talajtípusokra vonatkozik. Az els ilyen fájlformátumban ezeknek a
talajtípusoknak a pH értékeit adjuk meg.
Az egyes talajfoltok azonosítói
1
2
3
4
5

Ezek pH értékei
4.5
4.8
5.5
7
8.2

Az értékfájlok legalább két oszlopot tartalmaznak. A baloldali oszlop tartalmazza az egyes objektumok egész azonosító
kódját, a jobboldali oszlop tartalmazhat egész számot, valós számot vagy bet karaktereket. Lehetséges egy második
értékfájl készítése is, ezt nevezhetjük “név”-nek, amely a következ képpen néz ki.
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1
2
3
4
5

Homoktalaj
Barna erd talaj
Réti talaj
Csernozjom
Szoloncsák szolonyec talaj

Az IDRISI for Windows programcsomag számos adatbáziskezel formátumot támogat az értékfájl struktúra
kialakításánál. Például a ACCESS, dBASE és a FoxPro. Az értékfájlok tehát nem térképi rétegek, szerepük az információ
hordozása, amely információt hozzá lehet kapcsolni egy meglev térképi réteghez vagy ennek az információnak az
alapján megváltoztathatjuk meglev térképi rétegnek a tartalmát, amelynek segítségével egy új térképi réteget tudunk
el állítani.
Vektorrétegek esetében az értékfájlokat közvetlenül kapcsolhatjuk a vektoros réteghez, mivel az értékfájlok
tartalma megjelenik, mint szakadat az adott vektoros réteg objektumai esetében. Például egy megyehatárokat mutató
vektoros poligon réteg esetében ezeket közvetlenül kapcsolhatjuk az adott megye szakadataihoz, amelyek lehetnek pl.
lakossági adatok, jövedelmi viszonyok stb.
A raszteres képi rétegek esetében az értékfájlokat nem lehet közvetlenül a raszterértékekhez kapcsolni a
képerny megjelenítés során, mindemellett viszonylag könnyen lehet információkat hozzácsatolni az értékfájl tartalmából
az adott képi objektumhoz. A modul neve ASSIGN-adatmódosító, melyet az adatbázis kezel ben lehet elérni. Például egy
nagyváros kerületeinek lakossági térképét akarjuk elkészíteni. Ehhez szükségünk van egy olyan raszteres képi rétegre,
amely a kerületeket tartalmazza és a kerületeken belül az egyes pixelek értékei a kerület azonosító értékét tartalmazzák.
Ehhez egy olyan értékfájlt tudunk hozzárendelni, amely ugyanezen azonosítókat tartalmazza, illetve a kerületek neveit.
Az ASSIGN-ADATMÓDOSÍTÓ-n keresztül meg tudjuk oldani, hogy a raszteres képi fájl az azonosító értékek helyett az
ugyanazon kerületek népességi értékeit vegye fel. Ezt az azonos kerület azonosító értékekre történ hivatkozással tudjuk
elérni.
Egy másik lehet ség, hogy az adott raszteres fájlból készítsünk értékfájlt, tehát az el z eljárás fordított értelm
megoldását. A feladatot az AREA-TERÜLET vagy a PERIM-KERÜLET modul segítségével tudjuk megoldani, melyek a
definiált területek kerületeib l, ill. területeib l tudnak értékfájlt készíteni. Ezt egészíti ki az EXTRACT-KIVONAT
modul, amely az adott raszteres képi fájlból értékfájlokat tud készíteni, amelyek tartalmazzák a meghatározott régió
összegzett adatait. Ezek az összegzések vonatkozhatnak a teljes összegre, az átlagra, a minimum-maximum, a szórás, ill.
rangsor értékekre. A két m velet, tehát a kivonat, ill. az értékmódosítás egymás kiegészít i a képi és az értékfájlok közötti
m veletek során. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy mind az értékmódosítás, mind a kivonat menü egymástól függetlenül
is futtatható az adatbázis kezel ben.
Értékfájlok dokumentációja
Ahogy azt már a képi raszteres, ill. a vektoros fájlok esetében is láthattuk, az értékfájlokhoz szintén tartozik egy
dokumentációs fájl, amelynek a kiterjesztése “.dvl”. A dokument modulban ezeket szintén lehet módosítani, ill.
aktualizálni. A “.dvl” kiterjesztés fájlok a raszteres, ill. a vektoros fájloktól eltér en csak néhány adattípust
tartalmazhatnak, ezek a következ ek:
- ASCII - egy egyszer kétoszlopos ASCII formátumú fájl, ahol a baloldali oszlop tartalmazza az egész érték
azonosítókat, a jobboldali oszlop az ezekhez tartozó objektumokat. Ezek “.val” kiterjesztés fájlok lehetnek.
- fixed - ezek állandó hosszúságú ASCII adatformátumok. Ezek kiterjesztése “.fxl”. Ezt a formátumot támogatja az
import-export menürész az adatbáziskezel ben.
- access - ezt az adatformátumot a Microsoft ACCESS rendszerrel állíthatjuk el , amelynek kiterjesztése “.mdb”. Ezt a
formátumot támogatja az adatbázis kezel .
- xbase ezt az adatbázis formátumot a dBASE III, dBASE IV, FoxPro 2.0 vagy FoxPro 2.5-ös formátummal állíthatjuk el
és a kiterjesztése “.dbf”. Ezt a formátumot az adatbázis kezel ben tudjuk jól használni.
Az értékfájlok dokumentációjában az egyes sorokban 14 értékes karaktert tudunk megjeleníteni. Emlékezzünk rá, hogy az
els mez értéke minden esetben itt 0 lesz és az azonosító mez nek a neve “IDR-ID” kell, hogy legyen. Ha egy egyszer
ASCII formátumot használunk (“.val” kiterjesztéssel), az egyes mez k között space-t vagy tabulátort kell használnunk.
Az állandó hosszúságú ASCII formátum esetében ez nem szükséges. A formátumsor egyszer en jelzi azt, hogy az adott
szám hány karaktert foglal el. A szerkesztésnél még az alábbiakat vegyük figyelembe:
• A byte és az egész számú adat - egy egyszer jelz szám, amely a használt oszlopok számára vonatkozik.
• Karakter lánc adat - egy egyszer jelz szám, amely a maximális karakterek számát jelzi.
• Valós szám adat - két elkülönített szám, melyek között “:” jel van. Az els szám jelzi az oszlopok számát,
amelyet használni kívánunk, a második a decimális jegyek számát például: az 5:2 a lehetséges értéke pl. “25.34”.
A többi adat hasonló a vektoros és a raszteres dokumentációs fájlnál megismertekhez. Az értékes adattípusok között
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lehetnek byte, egész, valós vagy karakteres adatok. Ezen túl szintén tartalmazhat a dokumentációs fájl különböz
szöveges mez ket a kommentárokhoz, származáshoz illetve a kiegészít adatok leírásához.
Egyéb fájl típusok
Az eddig megismert adatfájl típusok a munka szempontjából a legfontosabbak voltak. A szoftver használata során ne
felejtsük el a tizedes vessz t pontra átállítani a Microsoft START Beállítások – Vezérl pult- Területi beállítások alatt.
Azonban az IDRISI rendszer néhány kiegészít fájltípust is használ az egyes modulokhoz. Ezeknek részletes leírásait a
Help-Súgó rendszerben tekinthetjük meg. Azonban néhány fontosabb információt az alábbiakban ismertetünk.
Szimbólum és paletta fájlok
A térképi rétegek megjelenítése érdekében az egyes objektumok és ezek grafikus értékeik között valamilyen kapcsolatot
kell létesítenünk. Ezt a szimbólum és a paletta fájlok segítségével érhetjük el. A vektoros objektumok esetében a
szimbólum fájlok, amelyek a térképi jeleket tartalmazzák, leírják az adott objektum típusát, az egyes vonalak színét,
vastagságát, a fontkészletet, ezek stílusát, méretét és színét. Minden egyes szimbólum fájl 256 jelet tartalmazhat,
amelyeket 0-tól 255-ig terjed számskálával indexálunk. Mind a 4 típusú vektorállomány önálló azonosítót kap, amely
önálló fájl kiterjesztéssel is rendelkezik. Ennek megfelel en a pont - “.sm0”, a vonal - “.sm1”, a poligon - “.sm2” text “.smt”. Mivel az IDRISI for Windows programcsomag felismeri az adott szimbólum típust, így általában ezeknek a
használatakor a kiterjesztést nem kell alkalmaznunk. A raszteres képi fájlok esetében a grafikus megjelenítésért egy
paletta fájl a felel s. Egy ilyen fájl 256 színt tud indexálni 0-tól 255-ig terjed skálán, amelyben a vörös (Red), a zöld
(Green) és a kék (Blue), tehát - az RGB színek kombinációit adhatjuk meg, ahol a fájl kiterjesztése “.smp” lesz.
A vetületi rendszer paraméter fájlai
Ez a fájl informálja a felhasználót az alkalmazott vetületi rendszerr l, a fájl tartalmazza a vetítés módját, ellipszoid
értékeit és annak különböz adatait. Ezen fájlok kiterjesztése “.ref” lesz. Az IDRISI for Windows program több, mint 400
ilyen típusú fájlt tartalmaz, azonban sajnos ezeknek a fájloknak a használata dönt en az Amerikai Egyesült Államok
területére vonatkozik.
Az id sorok fájlai
Ezek a fájlok tartalmazzák azon raszteres képi rétegek sorozatát, amelyeket együttesen kell elemezni az id soros
elemzéseknél. Ezeket a fájlokat a PROFILE és a PCA modulokkal végzett m veletben használhatjuk.
Térképi kompoziciók fájlai
Ezek a fájlok tartalmazzák azokat a grafikus információkat, melyek egy térképi kompozíció készítéséhez szükségesek.
Ezek tartalmazzák a térképi rétegek és az ezekhez tartozó palettafájlok, ill. szimbólumoknak a neveit.
Térképek és térképi rétegek megjelenítése
Mint azt már a korábbiakban tárgyaltuk, az egyes térképi rétegek a földrajzi adatok elemi témáit tartalmazzák. Ezen
rétegek kombinációival, ill. a megfelel grafikus interpretáció segítségével állíthatjuk el a tényleges térképet. Ezen
térképi kompozíciók néhány rétegt l egészen 16 rétegig tartalmazhatnak térképi rétegeket (általában a néhány térképi
rétegnél több réteget tartalmazó térképi kompozíció nagyon zavart tartalmú lesz). A térképi kompozíció egyes elemeit az
IDRISI for Windows külön tárolja, azonban, hogy ne kelljen a felhasználónak minden esetben ezeket újra behívni és
összeállítani, ezeket egy “.map” kiterjesztés fájlban letárolhatjuk. Az IDRISI for Windows programcsomag képerny
megjelenít rendszerében 5 különböz almenüt találhatunk. Ezek következ ek: a Display Launcher - a képmegjelenít , a
Map Window - a térképi ablakoló, a Composer - a kompozíció készít , a Symbol Wokshop - a szimbólumkészít és a
Paletta Workshop - a színpaletta készít .
Képmegjelenít
A képmegjelenít modul segítségével kétféleképpen hívhatunk be a képerny re új képeket, az egyik a baloldalon látható
ikonra történ kattintással, a másik a Display menüben, egy dialógus ablak megnyitása révén az adott kép típusát
kiválasztva. Itt be kell gépelnünk a fájl típusát (raszteres, vektoros), vagy a fájl lista behívásával hívjuk be az adott képet.
Amennyiben egy raszteres képet hívtunk be, szintén meg kell határoznunk a színpalettát, a képi kiterjesztés értékét
(expansion factor), az adott kép automatikus skálázott-e vagy nem (autoscaled), ill. különböz kiegészít ket is
megadhatunk a térképi kompozíciók esetében, mint a cím, az azonosító, a lépték stb. Amennyiben vektorfájlt kívánunk
megjeleníteni, a rendszer kérni fogja a fájlhoz tartozó adott szimbólum fájl nevét, amellyel a grafikus interpretációt
akarjuk elvégezni. Az alapbeállítás mellett a felhasználó saját maga is készíthet a már említettek alapján szimbólumfájt az
adott objektum megjelenítéséhez. Ez egy ASCII típusú fájl “.val” fájlkiterjesztéssel. Egy térképi kompozíció esetében
csak az adott nevét kell megadni a kompozíciónak és ezután az már automatikusan megjelenik a képerny n.
Paletták és szimbólumfájlok
Egy új réteg megjelenítésekor a képmegjelenít modul esetében meg kell határoznunk, hogy milyen paletta vagy
szimbólumfájlt akarunk használni. A paletta és szimbólumfájlok logikája meglehet sen közeli, hisz mind a kett a
grafikus megjelenítést szolgálja egy 0-tól 255-ig terjed számérték segítségével. Például egy 5-ös érték egy színpalettán
jelezheti a vörös, a zöld és a kék (RGB) színeinek bizonyos arányú keverését, ill. ugyanez az 5-ös érték jelölhet egy
szimbólumfájlban egy vörös szín 1 pixel vastagságú vonalat. Az IDRISI for Windows programcsomag egy standard
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paletta és szimbólumfájl beállítással rendelkezik, mindamellett a felhasználó saját maga módosíthatja, alakíthatja, illetve
hozhat létre új paletta és szimbólum fájlokat a paletta és a szimbólum készít segítségével.
Automatikus skálázás
Az automatikus skálázás (autoscaling) segítségével hozhatunk létre a raszter rács pixelértékei és a képi paletta értékek
között megfelel kapcsolatot. Bár az alapbeállítás feltételezi a közvetlen kapcsolatot a kett között, például egy 12-es
érték cella meg kellene feleljen egy 12-es palettaindex értéknek. Mindemellett az egyes raszteres képi fájlértékek nem
mindig tartalmaznak a paletta indexeknek megfelel egész értékeket (0-t l 255-ig). Éppen ezért gyakran szükséges, hogy
a két számskálát egymásnak megfeleltessük, tehát a paletta indexértékeket és a raszteres cella értékeit. Például van egy
adott képi rétegünk, amely a h mérséklet eltéréseket tartalmazza -7.2Co-t l +4.6Co-ig. Ezen értékeket nem tudjuk
közvetlenül a képerny n megjeleníteni, ennek kezelésére az IDRISI két megoldást nyújt. Az els , és talán a hosszabbik
megoldás, amikor használjuk a STRETCH-képjavítás modult, melynek segítségével egy új, megfelel számarányú, ill.
számskálájú képet hozunk létre az eredeti képb l. A képjavító modul számos logikai megoldást biztosít a felhasználó
számára a fenti m velet elvégzése céljából. A második, hogy display-képerny modulban közvetlenül az autoscalingautomatikus skálázást beállítsuk. Ennek eredményeként közvetlen kapcsolat jön létre a -7.2-t l +4.6-ig terjed
h mérsékleti értékek és a paletta indexértékei között, melyek 0-tól 255-ig terjednek. Ennek megfelel en a legalacsonyabb
érték a -7.2 Co veszi fel a legalacsonyabb palettaindex értéket, a 0-át és a legmagasabb +4.6 Co -os h mérsékleti érték a
legmagasabb paletta értéket, a 255-öt. A két széls érték között arányos osztást végez a modul. Ennek megfelel en
például a +1.3 Co érték a 184-es paletta indexértéket fogja felvenni. Itt szeretnénk megemlíteni néhány további hasznos
tudnivalót az automatikus skálázással kapcsolatban. Például amikor a képerny modulban a rendszer felméri azt, hogy
automatikus skálázásra mindenképpen szükség van, például valós számok esetében, ezt automatikusan el is végzi. A
másik esetben nem minden képi réteg grafikus megjelenítése használja ki a 0-tól 255-ig terjed indexértékeket, néhány
speciális céllal készült réteg esetében például ez lehet 1-tól 127-ig terjed skála stb. Ebben az esetben a felhasználó a
palettakészít ben saját maga végezheti el a felhasználói paletta beállítását. Végül olyan képek esetében, ahol nagyon
széls séges tartományban nagyon kis különbségek vannak, pl. nagyon magas vagy nagyon alacsony értékeket vesz fel a
legtöbb pixel és ennek eredményeként nagyon gyenge a képi kontrasz, ezekben az esetekben is rendkívül hasznos, a
STRETCH funkció a használata a kontrasztosság javítása érdekében.
A térképi ablakolás
Mint a cím is jelzi, ezzel a funkcióval ablakot (MAP WINDOW) tudunk nyitni az adott képen. Az aktív képi területet az
alábbi részekre lehet felosztani: Layer Frame-a réteg keret. Ez a réteg keret adja a vizsgálati területünk határait, amelyen
belül a térképi réteg mellett a különböz térképi jelek és kiegészít k megjelenhetnek. Ezt a Windows m veleteknél
megszokott módon mozgathatjuk át azaz a kép fels részére kattintva és a bal gombot lenyomva a képerny bármelyik
területére azt áthelyezhetjük. Amennyiben ez a képkeret kisebb, mint az adott térképi terület, a jobb oldalán és az alsó
szélén a keretnek megjelenik egy-egy görget sáv, melynek segítségével a kereten belül mozgathatjuk a képet. A görget
sáv az eszközsáv ikonjai közül bármikor megjeleníthet , ill. eltüntethet .
Az azonosító
Bármely, tehát a raszteres, ill. a poligonos rétegek is kaphatnak azonosítót (habár ebben a verzióban egyszerre csak egy
azonosító jeleníthet meg). Az azonosítók alapbeállítása 16 kategóriát enged meg, habár az azonosítókat 256 értékig lehet
növelni. 16-nál több kategória esetében egy függ leges görget sáv jelenik meg a keret szélén, amelynek használatával az
új feliratokat lehet megjeleníteni.
Cím
Mint minden egyes térképi elemet, így a címet is lehet mozgatni a bal gomb lenyomásával és folyamatos vonszolásával a
kívánt helyre. Méretében itt viszont nem lehet változtatni. A méretváltozáshoz a font méreteket kell megváltoztatni a
composer-nek a Properties, azaz a tulajdonságok menüjében.
Méretarány
A méretarány szimbólumot a Windowsnál ismert módon egyaránt lehet mozgatni, ill. méreteit változtatni. A vertikális
méretet automatikusan veszi fel, amennyiben megadjuk a megfelel text fontok méreteit. A horizontális méret a
méretarány szimbólum alakjához fog alkalmazkodni. .
Az északi nyíl
Az északi nyíl szimbóluma egyaránt mozgatható és méretezhet , módosítva a térképi kompozíció készítése során, vagy a
composer properties dialógus ablakban. Itt egyaránt meghatározható a pontok mérete, ill. a nyíl iránya a bal vagy a jobb
szél fele. Itt a rendszer számos változtatási lehet séget is felajánl a felhasználónak a nyíl alakjára, ill. a szöveg, feliratozás
módjára vonatkozóan.
Rács
Rácsot helyezhetünk el a rétegkereten a pontosabb beállítás kedvéért a composer properties dialógus ablakban, ill. a
térképkészít modulban.
Logo
Lehet ségünk van a programon belül, hogy különböz lógókat helyezzünk el a térképen, a térképkészít ben, ill. a már
említett composer properties dialógus ablakban. A Logo fájl egyaránt lehet Windows Metafiles (“.wmf”) vagy Windows
bitmap (“.bmp”) fájlformátum. A Metafiles alkalmazása könnyebb az adott rendszerben, mivel ez megfelel
háttérértékkel rendelkezik és valamennyi felbontásában jól alkalmazható. Ilyen Metafile gyakorlatilag számtalan
illusztrációs szoftvercsomaggal létrehozható, pl. a Corel Draw programcsomagban. A bitmap képek létrehozhatóak
számos egyéb programmal pl. a Microsoft PAINT nev programjával. Valamennyi Logo fájlt az IDRISI for Windows
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Munka könyvtárában kell elhelyezni. Az alap beállítása ezeknek a lógóknak a Logo1.wmf kiterjesztés.
Szövegkeret
A szövegkeretet egy szövegblokkban lehet megjeleníteni a képerny n, ezt egy ASCII típusú text fájl segítségével,
melynek kiterjesztése “.txt”. A térkép-módosítási menüben (modify map components) vagy a composer properties
dialógus ablakban oldható meg. Az adott keret mozgatható és méretezhet automatikusan az egér kett s ráklikkellésével.
A text fájlt az adott munkakönyvtárba kell elhelyezni.
Beszúrás
Az adott kereten belül különböz beszúrásokat lehet alkalmazni, amely lehet egy térkép vagy egy kép. Különösen jó
hatást érhetünk el, ha a képerny n egy Windows bitmapot vagy egy Metafiles-t helyezünk el. Ennek az alkalmazása
nagyon hasonló a Lógónál említettek alkalmazásához és hasonlóan más térképi elemhez ez is mozgatható. A fentebb
említetteken kívül számos kiegészít elemet is elhelyezhetünk, illetve módosíthatunk pl. szöveget, bet pontokat, színeket
stb. az adott képerny n. Szintén módosítani lehet a háttérszíneket, a background property, tehát a háttértulajdonságok
módosításával.
Látványszerkeszt
Amint az IDRISI for Windows programban az els képet megjelenítjük, rögtön a látványszerkeszt - composer dialógus
ablaka is felt nik a képerny n, melynek segítségével a következ m veleteket lehet gyorsan elvégezni:
a. hozzáadni, ill. elrejteni különböz rétegeket a már meglev képünkön,
b. az egyes rétegek megjelenítési sorrendjét lehet módosítani (egyfajta réteg prioritást lehet megadni),
c. az egyes rétegekhez tartozó szimbólum, ill. palettafájlokat lehet módosítani, cserélni,
d. ideiglenesen lehet aktiválni, ill. eltüntetni különböz rétegeket,
e. az aktuális térképi kompozíciót, mint egy térképi fájlt lehet elmenteni,
f. az adott térképi kompozíciót ki lehet nyomtatni.
Láthatóság
A látványszerkeszt használatakor látható, hogy a képerny n minden sor egy-egy layernek a nevét jelölni. A réteg névt l
balra lev jel mutatja, hogy az adott réteg be van-e kapcsolva vagy nincs, a jobbra lev ikon jel pedig azt mutatja, hogy
raszteres vagy vektoros rétegr l van-e szó. A megjelenítés alól az els réteg kivétel, hisz a legels réteg minden
alkalommal látható. A réteg kikapcsolásával a réteg csak ideiglenesen t nik el, amíg azt a felhasználó vissza nem hívja.
Ez hasznos lehet pl. az adott térképi rétegek jobb áttekinthet sége, értelmezhet sége céljából, másrészt a különböz
térképi kompozíciók szerkesztése során. A különböz rétegeket a látványszerkeszt legels menüjében a réteg hozzáadás
során (Add Layer) lehet megoldani úgy, hogy az ikon ablakban vagy begépeljük az adott réteg nevét vagy a fájllista
behívásával (kett s klikkellés) választjuk ki az adott fájl típusát, illetve az ehhez tartozó szimbólum vagy a paletta fájlt. A
látványszerkeszt második menüsora a rétegek megszüntetése vagy törlése (Removing Layers). Itt a m velet az el z
menühöz hasonlóan történik, csak ellenkez értelemmel. A már meglev , megjelenített vektoros vagy raszteres rétegek
közül kell kiválasztani rákattintással azok nevét, amelyet a megjelenítés során törölni akarunk. Itt jegyeznénk meg, hogy a
térképszerkesztés során egy réteget csak egy alkalommal lehet felhasználni. Amennyiben egy réteget többször akarunk
felhasználni, abban az esetben ugyanarról a rétegr l egy másolatot kell készíteni a fájl menü COPY-másolás cím
parancsával.
Réteg sorrend
Amikor új rétegeket hívunk be a látványszerkeszt be, ezek egy automatikus sorrendet kapnak. Például általában a
legutolsó lesz a legfels réteg. Az egyes raszteres képi rétegek közül csak egyet lehet behívni az adott térképi
szerkeszt be, és ennek a sorrendi azonosítója 0, azaz ez lesz a legalsó réteg az egyes rétegek között. Ha nincsen raszteres
képi réteg az egyes rétegek között, abban az esetben egy vektorrétegnek is lehet 0-ás sorrendisége. Ez a réteg az alapréteg
a dokumentációban. Amennyiben több vektoros réteget alkalmazunk, ezek prioritását egyszer en megváltoztathatjuk a bal
egérgomb megfelel rétegnévre kattintásával és a rétegnév mozgatásával a megfelel prioritási sorrend helyére.
Amennyiben a bal gombot a megfelel helyen elengedjük, az adott sorrend automatikusan megváltozik. Itt jegyezzük
meg: amennyiben egy térképi ablakot újra rajzoltatunk, a rétegek újrarajzolása a 0 sorrendiség alapréteggel kezd dik és
halad a magasabb sorrendi értékek felé.
Újrarajzolás
A látványszerkeszt dialógus ablakban három lehet sége van a felhasználónak. Ezek az az automatikus újrarajzoltatás, a
kézi újrarajzoltatás illetve újrarajzolás szüneteltetése attól függ en, hogy melyik parancs van aktiválva. A változásokat az
automatikus újrarajzolás esetén minden esetben követi a rendszer, míg a kézi újrarajzoláskor csak a felhasználó
utasítására. A kézi újrarajzoltatás bekapcsolása akkor el nyös, amennyiben nagyszámú vektoros réteggel dolgozunk és
nem kívánjuk minden egyes módosításkor megvárni azt, hogy a rendszer újrarajzolja az összes réteget.
Rétegjellemz k cseréje
Amikor egy új réteget hívunk be a látványszerkeszt be az adott réteghez egy sor tulajdonság társul pl. szimbólum vagy
palettafájl, esetleg értékfájlok is társulhatnak az adott réteghez. El fordulhat, hogy a társult jellemz ket adott kompozíció
esetében meg akarjuk változtatni a jellemz k (Properties) menüben. Minden réteghez tartozik egy ilyen jellemz k
menürész, amelyben egy ablak nyitására van lehet ségünk az adott menüre történ rákattintással. Az adott változtatásokat
vagy begépeléssel vagy, az adott területre történ kett s rákattintással hívhatjuk be. Abban az esetben, ha az újrarajzolási
menü be van kapcsolva, akkor a parancs elküldése után annak hatása közvetlenül megjelenik a képerny n.
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Térképi kompozíciók mentése
Természetesen, ha egy hosszabb munkával egy megfelel térképi kompozíciót összeállítottunk, annak eredményét
szeretnénk lementeni. Ennek eredményeként egy térképi fájlt kapunk “.map” kiterjesztéssel. A mentés a térképi
kompozíciók mentése menüvel történik (SAVE COMPOSITION) a látványszerkeszt ablakában. Ezek után a
megjelenítéshez a fájl menüben a képmegjelenítés során a “.map” fájlt kell behívni. Ez a fájl tartalmazza az összes
szükséges információt a térképi kompozíció behívásához.
Egy másik lehet ség a kompozíciómentés ablakban, hogy az adott képi tartalmat egy IDRISI for Windows képként a
vágólapra vigyük ki. Ez természetesen nem tartalmazza a teljes képi részleteket csak annak alakját (pl. a réteg neveket,
ezek szimbólumait stb.). Ennek eredményeként ezt a képerny n, mint egyszer képi réteget lehet megjeleníteni. A kép
megjelenítéséhez ugyanazt a nev palettát kell használnunk, mint a mentéskor. Ez a paletta automatikusan jelentkezik a
kép elmentése során. Ezt a megoldást, több kompozíciót bemutató demo vagy riport anyagok készítésénél jól
használhatjuk.
A harmadik lehet ség, hogy a dialógus ablakban az adott képi tartalmat egy bitmap térkép alakjában mentjük el. Ennek
során egy windows “.bmp” típusú fájlt fogunk kapni. Ez esetben nincs szükség külön elkülönített paletta fájlra, hisz a
“.bmp” kiterjesztés fájlok magukban tartalmazzák a paletta értékeket is. Ez a módszer rendkívül hatásos abban az
esetben, ha az elmentett képi tartalmat más Windows alkalmazások segítségével akarjuk módosítani, átalakítani. A
további lehet ség, hogy egy adott képi alrészletet (subset) mentünk el. Amennyiben egy adott réteg bizonyos területét
kiablakoljuk vagy belenagyítunk, abban az esetben ezt az alrészletet menthetjük el ezzel a módszerrel. Ellentétben az
el z két eljárással, ebben az esetben nem kapunk pontos másolatot a képerny tartalomról. Ennek a célja inkább, hogy
egy adott alrészletr l egy új önálló képet készítsünk. Ennek érdekében err l másolatot is lehet készíteni a reformat menü
alrészlet (SUBSET) menürészben.
Térképi kompozíció nyomtatása
Miel tt a nyomtatást megkezdenénk meg kell gy z dnünk róla, hogy az adott rétegek aktívak-e ezután kattinthatunk a
kompozíciónyomtatás menüre (PRINT COMPOSITION). Ebben az ablakban cserélhetjük az adott nyomtató típusát, ill.
beállítását. A színes nyomtatók automatikusan színes képet, míg a fekete-fehér nyomtatók valamilyen szürkeségi
árnyalatú képet fognak nyomtatni.
A szimbólum kezel
A térképi rétegekhez egy kompozíció elkészítése során különböz szimbólumokat és paletta fájlokat
rendelhetünk. Ezek a térképi szimbólumok különböz típusú jeleket tartalmaznak. Négy alapszimbólum típus létezik: a
pont szimbólum fájlok, a vonal szimbólum fájlok, a poligon szimbólum fájlok és a szöveges szimbólum fájlok. Például
egy szöveg szimbólum fájl, amely az adott objektum értékhez tartozik 5-ös érték , ez jelölhet egy bold, italic, 10 point
Times new roman bet t vörös színben. Ezeket a szimbólumfájlokat a szimbólumkezel vel (SYMBOL WORKSHOP)
módosítani, illetve újat létrehozni. A szimbólumkezel a következ alapbeállításokat foglalja magába:
A szimbólum típus
A pontszimbólumok
A vonalszimbólumok

A poligon szimbólumok

A szöveg szimbólumok

Attribútum
A szimbólum típusa
A kitöltési stílus
Vonaltípus
Vonalvastagság
Szín
Méret
Kitöltési stílus
Szín
Szín
Bet típus
Bet méret
Szín
Forma (normál, kövér, d lt, aláhúzott)
Forgatási szög
Az X értékhez igazítás
Az Y értékhez igazítás

A paletta készít
A raszteres rétegekhez egy speciális szimbólumfájl tartozik, amelyet palettának nevezünk. A paletta írja le a
vörös (red), a zöld (green) és a kék (blue) (RGB) kiegészít kombinációit, amelynek során mindhárom szín 256 lehetséges
változatát tudjuk meghatározni. Ezt a palettakészít modulban (PALETTE WORKSHOP) készíthetjük, ill. módosíthatjuk.
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Ennek keretében az RGB színek bármilyen kombinációit tudjuk el állítani az adott kereteken belül, automatikus skálázást
végezhetünk folyamatos képek esetében, revers színpalettát készíthetünk, ill. két adott érték között lehet színátmenetet
el állítani.
Interaktív megjelenítés
Az egyik legfigyelemreméltóbb tulajdonsága a térinformatikának az interaktív képerny -kezelési lehet ség, amelyet az
IDRISI for Windows programcsomag is biztosít a felhasználó számára.
Mozgatás és átméretezés
Az el z ekben tárgyaltaknak megfelel en, az összes térképi alkotórész (a rétegkeret, a cím, az azonosító stb.) mozgatható
és átméretezhet . A mozgatást a bal gomb lenyomásával érjük el az adott térképi elem esetében, amelyet folyamatos
vonszolással az adott helyre mozgatunk. Az átméretezés az adott térképi elemre a bal gomb kett s rákattintásával történik,
ebben az esetben egy keret jelenik meg, amelyen különböz méretez gombok találhatóak. Ezek mozgatásával lehet az
adott keretet növelni, ill. csökkenteni.
Interaktív lekérdez mód
Az adott képi ablakban az egér mozgatásakor a legalsó sorban a képerny n automatikusan megjelennek a kurzor
X, Y koordinátái, ill. a sor- és oszlopértékek. Ezen túl szintén könnyen szerezhetünk információt az adott pixel értékeir l
a raszteres képen belül, ha aktiváljuk az interaktív lekérdez módot. Próbáljuk ki ezt az eljárást, kattintsunk az adott képi
rétegre, miután meggy z dtünk arról, hogy ez a réteg aktívként van bekapcsolva. A jelzett ikon aktiválása után, ha a
kurzort az adott területen mozgatjuk a legalsó státusz sorban egy “Z” érték t nik fel. Ez az adott pixelhez rendelt érték. Az
interaktív lekérdez mód kikapcsolásához az ikonra kell újra rákattintani.
Nagyítás és ablakolás
Annak érdekében, hogy egy adott részterületr l minél több információt nyerjünk mindkét technikát, tehát a
nagyítást, ill. az ablakolást egyaránt használhatjuk. A nagyítás során a képünket nagyíthatjuk, ill. kicsinyíthetjük egy adott
kereten belül. Ennek érdekében a nagyító ikont kell használnunk (lásd: baloldal). A bal gomb lenyomásával az adott
rétegkeretben a nagyító nagyítani fogja a látható képet, míg a jobb gomb az eredeti értékek fele fogja kicsinyíti az adott
képet. A nagyítás ill. a kicsinyítés mindig a kép centrális részére vonatkozik. Mivel a nagyítás rendkívül igénybe veszi a
Windows memóriáját, éppen ezért háromszoros nagyítási faktort enged meg ez a m velet.
Ennél nagyobb nagyításokhoz sokkal hatékonyabb az ablakolási eljárás. Az ablakolás segítségével egy adott
alrészlet nagyítható ki. Ez az alrészlet automatikusan illeszkedik a meglev keretben. Amennyiben ez sem megfelel egy
új expanziós faktort kell beállítani a képerny megjelenít ben. Ez az ablakolási technika hatékonyabb a képerny kezelés
során, mint a nagyítás, ha a különböz alrészletekr l pontos, részletes információkat akarunk kapni. Az ablakolás
funkcióját az ablak ikon aktiválásával (lásd: baloldal) tudjuk aktiválni. A megjelen kis keret segítségével az adott
alrégiót tudjuk kijelölni úgy, hogy a bal gombot az alrégió egyik sarkában az egér gomb lenyomásával rögzítjük, és a
megfelel keret kialakításakor a gombot elengedjük. Ezután az így kijelölt ablak automaikus nagyítását kapjuk meg. Ezt a
m veletet többször egymás után is elvégezhetjük, ill. a bal-jobb gomb egyidej lenyomásával állíthatjuk be az eredeti
állapotot.
Interaktív képerny digitalizálás
Egy másik nagyon fontos interaktív képessége az IDRISI for Windows programcsomagnak a képerny n történ
digitalizálás. A digitalizálási ikon (lásd: baloldal) három digitalizálással kapcsolatos gombhoz kapcsolódik. A képerny n
történ digitalizáláshoz el ször gy z djünk meg arról, hogy az adott rétegünk, amelyen digitalizálni akarunk aktív-e,
majd klikkeljünk a digitalizálási gombra. El ször is egy dialógus ablak fog a képerny n megjelenni, amely az
alkalmazandó vektorréteg paramétereit kell, hogy tartalmazza. Ezek a paraméterek a név, ill. a digitalizálandó objektum
típusa (pont, vonal, poligon), cím stb. Itt szintén meg kell adnunk digitalizáláshoz az adott objektum azonosítóját (ID). Ez
az (ID) érték bármilyen pozitív egész szám lehet. Ezt kiegészítend pont típusú vektoros rétegnél a lépésközök értékeit is
meg kell adni.
Miután a digitalizáláshoz dialógus ablakot kitöltöttük és az O.K. gomb lenyomásával a parancsot elküldtük, a digitalizálás
során a kurzor pozíciójának meghatározásához a bal egérgombot kell használnunk, amelynek segítségével az objektum
kereteit körbejárjuk. Itt emlékeztetnénk, hogy formálisan egy tényleges digitalizálást végzünk, tehát minden egyes
objektum digitalizálásának végeztével ezt a jobb egérgombbal kell jeleznünk. Figyeljük meg, hogy számos interaktív
képerny funkció inaktív lesz a digitalizálás során. Ezek aktiválásához az adott objektum típust le kell zárni a jobb egér
gomb lenyomásával.
Objektum törlése
Gyakran el fordul, hogy az adott objektumot a digitalizálás során elrontottuk vagy nem kívánjuk vektor formában
mégis elmenteni, ebben az esetben a kivágás (DELETE) funkciót kell használnunk (lásd: bal oldali ikont). Az adott
vektoros réteg elmentése el tt az ikon aktiválásával lehet a legutolsó objektumot törölni a fájlból.
Amennyiben egyszer már a jobb egérgomb elnyomásával egy objektumot befejeztünk, további objektumok digitalizálását
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lehet végezhetjük ugyanabban a vektorrétegben, ha meggy z dünk arról, hogy az adott réteg aktív, illetve a digitalizálási
ikont is aktiváltuk. Ebben az esetben, a dialógus ablakban újra ki kell tölteni az új objektum megfelel objektum
azonosítóit. A m velet befejezése után O.K. gombbal küldhetjük el a parancsot.
Vektorréteg zárása
Amennyiben az adott vektorrétegben valamennyi objektum digitalizálását befejeztük, a baloldalon látható ikon
aktiválásával menthetjük le az adott réteget. Itt jegyezzük meg, hogy a vonal és poligon rétegek digitalizálása során
minden objektum egyszerre, egyid ben csak egy objektumazonosítóval rendelkezik. Mindamellett a pont típusú vektoros
rétegekben a rendszer nemcsak a pont azonosítóját (ID) kérdezi, hanem a lépésköz értékeket is. Ennek az a logikai
értelme, hogy a digitalizálás során egymás után több pontot viszünk be és ezek mindegyike egyedi azonosítóval kell, hogy
rendelkezzen. Amennyiben például megadjuk, hogy a kezd érték 10 és a lépésköz értéke 2, abban az esetben pl. 5
pontból álló pont vektoros réteg bevitelekor az 5 pont egyedi azonosítója 10, 12, 14, 16, 18 lesz. A digitalizálás befejeztét
a jobb gomb lenyomásával jelezzük. Ne felejtsük el a poligonok digitalizálása során hogy, topológiai értelemben
poligonok alatt mindig azt a sokszög által határolt területrészt értjük, amelyben a kezd és a záró pont ugyanaz a pont
lesz, tehát a poligon mindig zárt. Ezt a zárást a poligon képerny n történ digitalizálásakor a rendszer automaikusan is
elvégzi, de a felhasználó önmaga is zárhatja a kezd és a végpontokat a jobb gomb lenyomásával.
Vetületi rendszerek
A térinformatika gyakorlati kérdéseinek tárgyalásakor mindenképpen ki kell térnünk a vetületi rendszerek
problematikájára. Egy adott térbeli helyet a vetületi rendszerek segítségével tudunk meghatározni, ill. kezelni. Az IDRISI
for Windows programcsomag automatikusan felismer két rács referencia rendszert, anélkül, hogy szükség lenne a
referencia rendszer paraméter fájlaira (REF fájlok):
1. Szélességi és hosszúsági gömbi koordináták (ezeket gyakran földrajzi koordinátáknak is nevezik): A hosszúsági
értékek a greenwichi meridiántól nyugatra, ill. a szélességi értékek a déli féltekén negatív érték ek. Így például a
Clark University (U.S.A.) koordinátái -72, +42 (72° fok W, 42° N). Habár a földrajzi koordináták teljesen gömbi
koordináták, ennek ellenére ezeket logikailag sík koordináta-rendszerként kezeljük. Ehhez egy megfelel vetítési
rendszer kell használnunk. Az IDRISI for Windows modulok tartalmaznak ilyen matematikai kalkulációkat a
távolságszámításhoz (pl. a terület, kerület és a felszín modul). Világkoordináta-rendszerek között is különböz
koordináta rendszereket használnak. Az egyik legáltalánosabb átszámítás a WGS84 vetületi rendszerre történ
átszámítás.
2. A rendszer a derékszög koordináta-rendszert “PLANE”-ként nevezi meg. Ezt a derékszög koordináta rendszert
lehet használni abban az esetben, ha a vizsgálat szempontjából a vetítési eljárás elhanyagolható vagy a vizsgálati
terület túl kicsi. Ilyen esetben az egyes objektumok közti távolságok, ill. szögek túlságosan nagy torzulást nem
okozhatnak. A torzulási értékének a vizsgálatát minden esetben el kell végeznünk. Igen nagy általánosságban 1:
50 000 méretarány felett általában ett l eltekinthetünk. Az IDRISI for Windows programcsomag a RESAMPLE
modulban végezhetünk képtranszformációt vetületi rendszerek között. Természetesen más derékszög
koordináta-rendszert is használhatunk. Az Amerikai Egyesült Államok területén széleskörben használt az
Universal Transverse Mercator (UTM) vetületi rendszer. A vetületi rendszer dokumentációját a vetületi rendszer
paraméter fájlában (REF) adhatjuk meg. Fontos megjegyeznünk, hogy az összes esetben a raszteres képi fájlok és
a vektorfájlok határoló keretei ugyanazt a területet fedik le északi irányultsággal. A raszteres és a vektoros fájlok
esetében az origó azonban eltér . Például annál a raszteres képi fájnál, ahol 10 oszlop és 5 sor van, és egy
derékszög koordináta rendszerben a cellák méretei 10 m x 10 m-esek, a bal alsó cella bal alsó értéke 0, 0
koordinátájú, míg a jobb fels cella jobb fels értéke 100, 50 koordinátájú lesz. Szintén megjegyeznénk, hogy az
oszlopok és a sorok száma 0 értékkel kezd dik, tehát ez a matrix 0 és 4 közötti sorszámértékkel és 0 és 9 közötti
oszlop értékkel rendelkezik. Az IDRISI for Windows dokumentációs fájlok tárgyalásakor már jeleztük, hogy
mindkét rendszer, tehát a vetületi rendszer, ill. a távolsági egységek használata lehetséges. A távolság egységek
jelzik, hogy egy adott vetületi rendszer két egymást követ egységei között mennyi lesz a tényleges távolság.
Tételezzük fel, hogy az el bb említett példában a távolság egysége 2.0. Ebben az esetben a jobb fels egység
koordinátái 100, 50, míg a tényleges aktuális hely értékei 200, 100 lesz. Egyszer en beláthatjuk, hogy a távolság
egységekkel megsokszorozhatjuk a ténylegesen alkalmazható koordináta értékek nagyságát. A legtöbb esetben
az alapérték 1 egész. Természetesen a távolsági egységek más értékeket is felvehetnek az 1 egészen túl, pl.
méter, láb, mérföld, kilométer, szög és radián. Például, ha az adatfájlunk, amelyiknek a koordinátákat az ív
perceiben mértük (a fok 1/60-ad része) a távolság egységet fokban lehet megadni, amelynek értéke 0.016667
pont lesz.
Az IDRISI térinformatika program Kilimanjaro verziójában végrehajtott változások
Az oktatási anyag készítése közben az IDRISI program legújabb változata is terjesztésre került így azoknak, akik már
ezzel a változattal dolgoznak egy rövid áttekintést nyújtunk a f bb változásokról.
A névváltoztatást talán külön lehet indokolni ebben a változatban. A Kilimanjaro pontosan az Egyenlít alatt fekv
hegység, amelyet nagy ellentmondásként folyamatosan hó borít. Ez a hósapka rendkívül hatékonyan mutatja a globális
felmelegedés, vagy a természetes klímaváltozási ciklusoknak a hatását. Természetesen pontos környezetvédelmi
szempontok is vannak a névválasztás mögött. Mindamellett a f cél az, hogy a környezeti elemzések területén rendkívül
72

hatékony elemz eszközt biztosítson a Clark Labs.
Az IDIRIS mára egy 18. éves folyamatos fejlesztési id szakot ért el, amely lehet vé tette, hogy egy nagyon hatékony
geoanalitikus elemz eszközt hozzanak létre, amelynek egyik f területe a döntéstámogatás, a bizonytalanság kezelése, a
képelemzés, a változás és id soros elemzések meghatározása. A szoftverkutatók által kutatóknak épült. Egy
professzionális eszköz, amelynek segítségével non-profit filozófiai alapon lehet bemutatni a hatékony fejlesztési
eredményeket a térinformatika területén. Az IDRISI folyamatosan részt vett a különböz környezeti er források
nemzetközi hálózati munkájában. Ezt a megközelítést mutatja az a hatékony innovatív platform kialakítása, amelyre
szüksége van egy felel s környezeti vezet nek.
Réteg átlátszóság vizsgálat:
Az egyes rétegeket átlátszóan is össze lehet dolgozni. Erre az 5. és 6. ábra mutat be szép példát, ahol a véletlenszer
háromszögelési eljárással készült TIN modellt domborzatárnyékolási réteggel dolgozták össze.

5. ábra A térképkészít által létrehozott különböz földrajzi elemeket látjuk, amely magában foglalja a háttér és a rajta
elhelyezett képek átláthatóságát. Alkalmazhatunk különböz képosztályozási rendszereket és fejlett szimbólum
eszközöket.
A Kilimajaro/IDIRISI földrajzi információ rendszer keretén belül eltér osztályon belül grafikus jelkulcsot lehet
használni. Az adat típusa lehet mennyiségi, min ségi vagy uniformizált a szoftverben közel 1300 különböz szimbólumot
lehet alkalmazni(7.ábra).
Háttér átlátszóság:
A raszteres réteg hátteret ebben a változatban átláthatóvá tehetjük a rétegre történ rámutatással, illetve az új
térképkészít gombok (8. ábra) alkalmazásával. A 9. ábra mutatja ennek az átláthatóságnak a hatékonyságát, a különböz
panelek között.
Interaktív RGB kompozíció készítése:
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Függetlenül lehet az egyes rétegeket megejteni a vörös, a zöld és a kék színcsatornákban az RGB a térképszerkeszt
(composer) használatával.
Lépték független láthatóság:
Az egyes rétegeket automatikusan lehet láthatóvá, vagy nem láthatóvá tenni, a léptékt l függ en.
Anaglyphic 3 D
A raszter spot vagy ikonos sztereo kép párokat lehet 3 D megjelenítésben alkalmazni, úgy hogy: vörös/cián, vörös/kék,
vagy vörös/zöld anaglyphikus 3D-s megjelenít t használunk (9.ábra).
Interaktív repülés szimulátor.
Az Open GL er sségét kihasználva a Kilimanjaro szoftver valódi interaktív 3D-s repülés szimulációt tesz lehet vé. Ez
vizuálisan egyszer , gyors és rendkívül drámai hatást mutat. A szimulációhoz egy digitális terep modell raszteres képpel
fedünk le, és ezzel már kész is a repülés szimuláció alapja. a (10. ábra) Kilimanjaro JPG-en domborzati és JPG képekb l
készült szimuláció látható.

6.ábra Balról jobbra: Egy raszter kép különböz fejlesztési fázisait látjuk. A domborzat árnyékolási kép található az els
képen szürkében. A második a kép a digitális domborzati modell egy 16 osztályköz színpalettát használ. A térképkészít
BLEND funkcióját felhasználva kombinálták a domborzatárnyékolást és a domborzati modellt, ahol 0 értéken (feketével
látható) A vizsgálat szempontjából érdekes területet kimaszkolták, majd a térképkészít segítségével egy 60%-os
átlátszóságú maszkot alkalmaztak
Felhasználói felületben bekövetkezett változások.
Ebben a verzióban egy olyan interface került kialakításra, ahol egyes ablakok folyamatosan fenn maradnak míg azt egy új
parancs megjelenéséig le nem zárják. Természetesen a régi felhasználói felületet is be lehet állítani a user preferences
felhasználói felületek beállítása cím részben. Szintén bizonyos felhasználói interface változások következtek be,
azokban, ahol hasonló feladatokat kellett elvégezni különböz input/output állományon. Így a 6 különböz adat átalakítási
raszter/vektor konverziós modult (pointras, lineras, polyras, pointvec, linevec, polivec) egy egyszer integrált modulba
fogták össze. Hasonlóan jártak el a különböz általános import célú modulokkal, mint a pare, bilidris, bipidris, ahol
szintén egy modulba integrálták ezeket a lehet ségeket.
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11. ábra IDRISI Kilimanjaro egy igen fejlett földrajzi megjelenít eszközzel rendelkezik.
Új adatbázis kezelési rendszer
Ez magában foglalja a Microsoft ADO technológiáját (9.ábra). Az el z IDRISI verziókban alkalmazott adatbázis kezel
rendszert tovább fejlesztették, amely teljesen kompatíbilis a Microsoft Access adatbázis kezel jével és könnyen
elérhet ek az adatok, Xbase, CSV és Microsoft Excel formátumokból. A adatbázis kezel valamennyi Microsoft OLE
adatbázis kezel szisztémával (SQL szerver, ORACLE, ODBC, OLAP) képes adatbázis kapcsolatot létesíteni, amelyen
keresztül számos formátumban lehet adatokat a rendszerbe importálni. Közvetlen kapcsolat érhet el az adatbázis és a
kapcsolódó vektor réteg, illetve a vektor réteg és az adatbázis között interaktív módon.
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8. ábra 24 bites színkompozíciót állítottak el , amelyen repülés szimulációt lehet végezni.
Az egyes rétegekhez különböz színek rendelhet k hozzá, amint az ábrán ezt nyíllal is jelölik. Ezek balról jobbra: Az
átláthatósági kapcsolók a cián, a vörös és a zöld, valamint a kék szín hozzárendelése.

9. ábra A cián és a vörös réteg kapcsolók alkalmazásával a térképkészít ben egyszer en tudunk létrehozni térhatású
sztereo képeket különböz rendszerekb l, mint a spot (ez látszik a képen), ASTER, és IKONOS felvételek.
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10. ábra Az Open GL felületet kihasználva új repülés szimulátor alkalmazására nyílik lehet ségünk, amellyel valósidej
interaktív repülést végezhetünk a digitális domborzati állomány felett.
Képelemzés
Az IDRISI ebben a verzióban is folytatta azt a magas szint fejleszt i munkát, amelyet a képelemzés területén elért, és
számos új fejlesztést épített be.
Ezek közül a NEURAL NET funkció képes alkalmazni a Neural network osztályozási rendszert. Azokban az esetekben,
ahol a reflektancia osztályok megoszlása nem normál jelleg , a neural network osztályozó egy olyan lehet séget biztosít,
amelynek révén az eredményeket paraméterezni lehet, úgy, mint a legnagyobb valószín ségi osztály kategóriákat (13.
ábra). Habár a felhasználó a képelemzés valamennyi ellen rzési eszközével rendelkezik, azért az ellen rz és betanító
környezetet tovább fejlesztették. Els sorban a tanító területek minta fájljainak (signature) fájlok kialakítása területén.
Az új CCA és a PURFY modul els sorban a neural network tanuló területeinek el készítése során lesz hasznos. A CCA
azaz Canonical Componens Analyzis (CCA) matematikai kapcsolatban van a f komponens analízissel (PCA), amelynek
révén az eredeti csatornák transzformációját tehetjük hatékonnyá a különböz tengelyek elforgatása révén. (12. ábra)
A CCA modul lehet vé teszi, hogy az elemez , az osztályokon belüli varianciát minimalizálja, és az osztályok közötti
varianciát pedig maximalizálja. Ezzel az egyes osztály közök szétválasztásának a megbízhatóságát növelje. A CCA egy
szignifikáns értéket biztosít a vizuális elemzéshez, amely szintén egy fontos segítség lehet a neural network osztályozási
folyamatban.
A PURIFY vagy tisztítási menü, amint azt a neve is sugallja tanító terület pixeleit sz ri meg, eltávolítva a területre nem
reprezentatív pixeleket. Két alapvet megoldást nyújt: az egyik a paraméteres, a másik a nem paraméteres vizsgálat. A
vizsgálat során az algoritmus elemzi a CMI eloszlás valószín ségi értékeit. A Mahalanobis távolsági érték az adott pixel
átlagtól mért az értéket mutatja, az egyes pixel tipikussági vizsonyait az adott osztályközt tekintve. Így pl. a küszöbértéket
0,01 –ban határozzuk meg, az összes eltávolított pixel szám kevesebb lesz, mint 0,01, a tanító területen. A nem
paraméteres tisztítási megoldás klaszter analizisen alapszik. Ahol a klaszter osztályokból az algoritmus alapján
eltávolításra kerül az összes, a felhasználó által definiált küszöbérték alatti klaszter. A paraméteres megoldást a
MAXLIKE modulhoz tervezték, míg a nem paraméteres megoldást a neural network használja (13. ábra).
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11. ábra Az új IDRISI adatbázis kezel rendszere támogatja a Microsoft ADO rendszerét, beleértve az import/export,
raszter/vektor réteg adatokat is.
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12. ábra: Az új CCA modul egy optimálisabb képtranszformációt biztosít.
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13. ábra : A neural network analízis távérzékelt adatok osztályozását teszi lehet vé. Egy mesterséges neural network
osztályozási rendszer segítségével.
A MAHALCLASS egy új puha osztályozási rendszer, amely alkalmazható az összes puha osztályozási csoportban.
MAHALCLASS modul segítségével a tanuló terület valamennyi osztályát külön képbe különíthetjük el. Ebben az esetben
a képek kifejezik annak a valószín ségét, hogy a értékelt pixel a mahalanobis távolságnál nagyobb vagy egyenl
távolságra található-e. Ilyen módon ez a mérés kifejezi, hogy az adott osztályba tartozó kérdéses pixel tipikus vagy
atipikus az adott osztályra nézve.
CLUSTER: A cluster modul teljes átalakításon esett keresztül. Az el z verzióban a klaszter a három csatornás
színkompozit hisztogramm csúcsait vizsgálva végezte a klaszter analizist. Ebben az új verzióban már 7 csatornával tudunk
együtt dolgozni. Ugyanakkor lehet ség van a hisztogramm csúcsok ellen rzésére is. (14. ábra)
ISOCLUST: Az isoclust modul szintén átalakításra került, kiegészítve az új cluster modul algoritmusát. Egy itteratív
önszervez d folyamaton keresztül lehetséges klaszter küszöbértékeket beállítani ebben a modulban.
TASSCAP: A tasscap modul atmoszférikus korrekciós lehet ségeket biztosít a Landsat adatok reflektancia értékeinek
módosítására. De ugyanakkor közvetlen Dn transzformációt is végezhetünk.
GeoAnalízis
Habár hangsúlyozottan az interface és a képi elemek fejlesztése fontos eleme volt az új verziónak, de természetesen
további fejlesztések következtek be a földrajzi elemzések területén is. A fejlesztések között kiemelten koncentráltak a
különböz er forrás kezelési feladatokra és ennek megfelel en több új modelt dolgoztak ki. Ezek közül az egyik
legjelent sebb a RUSLE.
Módosított talajveszteségi egyenlet:
A talajerózió az egyik legismertebb környezeti probléma, amellyel napjainkban szembe kell nézni. Az általános
talajveszteségi egyenlet (Universal Soil Loss Equation, USLE megalkotása mérföldk volt a talajvédelmi modellezés
területén. A kés bbi fejlesztések során megjelent a módosított általános talajveszteségi egyenlet (the Revised Universal
Soil Loss Equation-RUSLE) amelyet az Amerikai Mez gazdasági Minisztérium fejlesztett ki. Ez a modell alkalmas az
erózió által bekövetkezett felszíni és vonalas erózióból következ talajvesztéség értékelésére. A viszonylag kevés
adatigénnyel bíró egyenlet sikeresen alkalmazható az átlagos vagy a hosszú idej vizsgálatokra, azokon a területeken,
ahol a területek relatíve homogénnek. A Föld számos területére viszonylag olcsó domborzati modelleke generáltak le,
fotogrammetriai vagy radar (SAR) adatforrások alapján. Ezekhez pontos növény-borítottsági távérzékelt adatok
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társíthatóak. Ezek az adatállományok viszonylag jó megközelítést adnak a felszín és a vonalas erózió értékelésére, Ahol
pontos adatok állnak rendelkezésre a RUSLE változóinak kiszámítására, a modul igen nagy pontossággal és konzisztens
módon képes a területi számításokra (15. ábra) Néhány új modul az IDRISI szoftver keretén belül került kialakításra és
beépítésre a RUSLE-be, amely önálló modulokban is megtalálható. Ezek közül a Slope Length modul alapján
számíthatjuk a leghosszabb lejt hosszúsági értékeket a vizsgálati területen belül. A Segment alapján lehatárolhatjuk a
homogén lejt szakaszokat, ezek értéke és kitettsége alapján. A Generalization modul raszter képek generalizációs rutinját
tartalmazza.

14. ábra Az átalakított CLUSTER használhatjuk nyers felvételek ellen rizetlen osztályba sorolására.
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15.ábra A módosított általános talajveszteségi egyenlet modul alkalmasa talajerózió értékelésére.
GEOMOD:
A GEOMOD a CA_MARKOV modulba került beépítésre, melynek segítségével a földhasználat változást tudjuk
értékelni. Az IDRISI szoftverben a GEOMOD el ször került implementálásra, melynek segítségével a földhasználat
változás szimuláció elvégezhet .(12.ábra) A fejlesztéseket a New York-i Állami Egyetem (SUNY) Syracuse végezte. A
GEOMOD számos a világon alkalmazott földhasználati politikához kapcsolódó modell tanulmányok alapján készült. A
GEOMOD alapján megbecsülhetjük azokat a helyeket, ahol a földhasználat kategóriája az egyik kategóriából a másik
földhasználati kategóriába változik, pl. valószín leg az eddig erd vel hasznosított területen erd irtást fognak végezni. A
GEOMOD ilyen módon, pl. rendkívül hatékony elemz eszköze az erd védelemnek. Nem véletlen, hogy a projektet a
globális klímavédelemi nemzetközi egyezménye végrehajtása során is alkalmazták. A kombinálható GEOMOD az
IDIRISI különböz statisztikai moduljaival, mint pl.: a ROC és a VALIDATE ez lehet vé teszi a felhasználónak, hogy
megmérje, illetve különböz szcenáriókra megbecsülje a földhasználat jöv beni változását. A GEOMOD ilyen módon
egy nagyon hatékony eszköz, a talajhasználat modellezésében és értékelésében a nemzetközi intézetközi
együttm ködések sorában (16. ábra).
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16.ábra A GEOMOD egy új földhasználat változás szimulációs modellez eszköz
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17. ábra: A VALIDATE modul támogatja a többkategóriás földhasználat változás elemzését.
VALIDATE:
Egy teljesen átdolgozott modult tartalmaz ez a verzió (17. ábra). A VALIDATE egy térképi összehasonlító eszköz, amely
els sorban a vetületi modellek összehasonlítására alkalmas. Az el z VALIDATE modell egy részletes összehasonlítást
tett lehet vé a min ségi adatokra, helyre vonatkozóan. Ebben a verzióban a különböz léptékek elemzésére is lehet ség
van, ahol a modell különböz kielégítési feltételeket elemez. Ez egy nagyon fontos visszacsatolása a léptékváltásból
származó m veleti bizonytalanságok kezelésnek.
SPLUS egy a statisztikai modulhoz kapcsolódó kiegészít lehet ség, ahol az SPLUS csomagot (18.ábra) implementálták
be az IDRISI különböz import/export funkcióiba, felhasználva az IDRISI COM interface készítési lehet ségét.
RUNOFF
Szintén átdolgozásra került. Ebben a modulban a különböz lefolyási, összegyülekezési mintákat lehet meghatározni egy
domborzati modell alapján. (19.ábra). Az el z verzióban a vizsgálati területre gyakorlatilag egy stacionárius
csapadékterhelést tételeztünk fel, ahol állandó szivárgási értékeket alkalmaztunk. Ebben a verzióban mind a csapadék
felszín, mind a hidraulikus konduktivítási értékek felszíne módosítható.
Import/Export funkció:
A legutolsó teljes érték verzióban nagy mérték import/export funkciób vítés következet be, de 1-2 változás ebben a
verzióba is bekerült, így az ERDAS Imagine IMG, illetve HDF típusú fájljainak támogatása. A HDR beolvasás lehet vé
teszi az ASTER és MODIS adatok importálását is (20. ábra). Ebben a verzióban szintén javították a GEOTIFF
támogatást, beleértve a nem standard, habár egyre inkább elterjed ben lév 16bites és 32 bites formátumot is (21. ábra).
Szintén lehet séget biztosít most az IDRISI az összes IKONOS és QUICKBIRD adatformátum mozgatására, átalakítására
is, illetve speciálisabb adatformátumokra is, mint pl: ERMAPPER és az Argentin m hold SAC-C adatformátuma is
alkalmazható.
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18.ábra: Az IDRISI szoftver jelenlegi változata lehet vé teszi SPLUS import/export funkciókat.
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19. ábra A továbbfejlesztett RUNOFF modell eltér hidrológiai és csapadék viszonyok elemzését teszi lehet vé.
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20. ábra: IDRISI támogatja a HDF-EOS 4 formátumú adatokat, amelyek segítségével ASTER képeket lehet importálni.
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21 .ábra Módosított GETIFF/TIFF modul támogatja az IDRISI GEOTIFF konverziót, 8-16-24-és 32 bites képsíkot. Így
lehet ség van QUICKBIRD, GEOTIFF formátumának kezelésére is.
Az IDRISI lehet vé teszi különböz makro modellezési lehet ség elvégzését, (22. ábra) ahol egyszer drag- and –drop
(behúzni és ejteni) technikával egy grafikus interfacen keresztül programozhatjuk a különböz elemzési m veleteket,
beleértve a különböz almodellek bekapcsolását is. Részelemzéseket, illetve dinamikus iterációt is végezhetünk a
modellen belül. Az IDRISI teljesen kompatíbilis, ennek megfelel programozható interface-el rendelkezik, amelyet
VISUÁL BASIC, VISUAL C++, DELPHI ÉS PYTHON program nyelveken kersztül lehet megírni. Az egyik legnagyobb
program fejlesztés a képelemzésen belül: a kevert spektrumú pixelek szétválasztása (Linear Spectral Unmixing, a
Fischer-féle osztályozás, az automatikus mozaikolás, ahol a különböz képeket automatikusan tudunk illeszteni. A teljes
atmoszférikus korrekció lehet sége (23-25.ábrák), a különböz képsorozatok elemzése révén, változások mérésére van
lehet ség. Ezek közül az egyik leghatékonyabb eszköz a MARKOV Chain elemzés és a celluláris automata elemzések
megjelenése.
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22. ábra: Macro modellez egy dinamikus modell kapcsolat kialakítását teszi lehet vé, a több mint 100 modell
komponens felhasználásán keresztül.
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23. ábra Atmoszférikus korrekció.

90

24. ábra: Automatikus mozaikolás.
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25. ábra: Kevert spektrumú pixelek valószín ségi osztályozása.
Hálózati kompatibilitás és Licenc-kezelés
A hálózati adminisztrátornak lehet vé teszik, hogy különböz biztonsági alkalmazásokat vezessen be a Windows 2000 és
Windows XP lehet ségeit tekintve. Ugyanakkor bevezetésre kerül egy új IDRISI licenc-kezel rendszer is, amely a
hálózat adminisztrátor számára lehet vé teszi különböz konkurens licencek alkalmazását egy egyszer szerveren.
Egyszer felhasználó számára a licenc kezelés lehet vé teszi a 7 napon belüli másolat installálását
Szaktanácsadás
A szoftver megrendelés és kapcsolódó levelez lista: www.clarklabs.org; e-mail: idrisi@clarku.edu; a szoftverrel
kapcsolatos szakért i támogatást lehet kérni a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikus Kar Térinformatikai
tanszékér l: Székesfehérvár http://geoweb.cslm.hu/ illetve a Debreceni Egyetem Víz-és Környezetgazdálkodási
Tanszékér l: www.gisserver1.date.hu
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