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ARCVIEW
ArcGIS az ESRI (Environmental System Research Institute) vektor alapú térinformatikai program családja,
amelyet a térinformatikai alkalmazók jelent s része használ. Az ESRI szoftverek a térinformatikai történetében hosszú
múltra tekinthetnek vissza, sokáig egyedül uralták a piacot. Az els termékük az ArcInfo volt, mely máig a
programcsomag legteljesebb része. Alapvet en Unix-os környezet , moduláris szerkezeti felépítés szoftver, melyben a
m veleteket parancs üzemmódban, vagyis gyakran hosszú, sok paramétert tartalmazó, szintaxisában er sen megkötött
parancssorok begépelésével kellett „irányítani”. Viszonylagos bonyolultsága és nehézkessége ellenére igen hatékony
eszköze volt és jelenleg is az a digitális térképek készítésének és elemzésének. Az ArcInfo vektoros alapú állományok
kezelésére készült, kés bb a „grid” modullal kiegészítve viszont már raszteres és vektoros állományok együttes kezelésére
és elemzésére is alkalmassá vált. Nagy hátránya viszont továbbra is az volt, hogy használatának elsajátítása sok id t vett
igénybe, az egész rendszert megtanulni pedig majdnem lehetetlenné vált. Szükség volt egy olyan menüvezérelt
felhasználói interface elkészítésére, amely a kevésbé képzett felhasználók számára is könnyen kezelhet felületet jelentett.
Így készült el az ArcView 1.0, ami els sorban, és akkor még szinte kizárólag csak vektoros állományok megjelenítésére
és alapszint elemzésére volt alkalmas. Az ArcView második verziója már némileg kib vített eszközkészlettel
rendelkezett, de az igazi áttörést, az önálló szoftverként használható verziót az ArcView 3.X-es verziók jelentették.
Ekkorra az ArcView már olyan széles eszközkészlettel rendelkezett, ami függetlenítette az ArcInfo-tól és önállóan
használható szoftverré tette. A Spatial Analyst és a 3D Analyst modulok pedig már a raszteres, grid és image alapú
állományok kezelésére is alkalmassá tették. Ez a kétirányú fejl dés sok különbséget is eredményezett az ArcInfo és az
ArcView között, kezdve a legalapvet bbt l, a fájl formátumtól, ami a két rendszer közötti könny átjárhatóságot is
korlátozta. Ezt ismerte fel az ESRI és a 3.2-es verzió után kibocsátott 8.x-es verziók már a két irányvonal újra egyesítését,
egységes rendszerbe történ integrálását t zték ki célul.
Az újonnan kialakított rendszer az ArcGIS Desktop négy alappillérb l épül fel:
• ArcReader
• ArcView
• ArcEditor
• ArcInfo
ArcReader
ArcReader egy ingyenes szoftver, amit bárki letölthet és installálhat. Célja els sorban az ArcMap-el készített
állományok megjelenítése és használata. Ingyenessége els sorban azt a cél szolgálja, hogy az ArcMap használók
megoszthassák eredményeiket, fájlaikat olyanokkal, akik nem rendelkeznek ArcView-val, vagy más kompatíbilis
szoftverrel. Természetesen ez a kis szoftver csak a megjelenítés legalapvet bb parancsaival rendelkezik, az állományok
szerkesztésére, további feldolgozására nem alkalmas.
ArcView
Az ArcView képes minden alapvet térképezési és analitikai m velet elvégzésére. A 8.2-es verzió szerkezetében
és megjelenésében is sokat változott 3.2-es el dje óta. Három modulból épül fel, melyek egymástól függetlenül futnak:
• ArcMap
• ArcCatalog
• ArcToolbox
Az ArcMap
ArcMap az ArcGIS Desktop központi alkalmazása, amely minden térkép alapú munkát a térképszerkesztést l, elemz
vizsgálatokon át a geometriai, attributum adatok szerkesztéséig keretbe fog. A szoftver képes shapefájlok, arcinfo
coverage-ek, geoadatbázisok, képfájlok, grid állományok és ArcIMS fedvények kezelésére.
Az ArcCatalog
ArcCatalog egy térinformatikai fájlrendszer kezel alkalmazás, mely lehet vé teszi a felhasználó számára a fájlok közötti
keresést, metaadatbázis létrehozását és olvasását, fájlrendszer karbantartását, szervezését és a gyorsnézeti képek
segítségével az adatbázison belüli tájékozódást.
Az ArcToolbox
Ez a különálló alkalmazás a térinformatikai adatok, fedvények kezelését, adatformátumok és vetítési rendszerek között
transzformációt tesz lehet vé mintegy negyven paranccsal. Alapvet en azokat a feladatokat fedi le amelyeket az ArcInfo
arc modulja valósít meg. Az alkalmazás az ArcInfo modulon belül is létezik, de lényegesen kib vített eszközkészlettel,
melyek a térkép-elemzés, topológia építés, adattábla szerkesztést, stb. területeit fedik le mintegy 150 parancs
felhasználásával.
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ArcEditor
Az ArcEditor, mely nevében megegyezik az ArcInfo adatszerkeszt moduljával, alapvet szerkesztési eszköztárat ad az
ArcView alapcsomagjához. Az ArcMap, ArcView 3.2-es el djével ellentétben nem képes fedvények létrehozására, csak
egyszer szerkesztésére. Az editor modul segítségével ezek a lehet ségek az ArcGIS rendszeren belül is elérhet vé
válnak, létrehozhatunk új fedvényeket, szerkeszthetünk és kezelhetünk többfelhasználós geo-adatbázisokat.
ArcInfo
ArcInfo jelenti az ArcGIS desktop szoftvercsomag legteljesebb kivitelét, ahol minden létez eszköz elérhet , mely a
korábbi lépésekb l hiányzott. Ezen eszközök egy része integrálva jelenik meg a fentebb említett összetev knél
(ArcToolbox), illetve önálló egységként elérhet vé válik a teljes, „hagyományos” parancs vezérelt ArcInfo eszközkészlet.
Ez természetesen sok új készséget is jelent, kezdve a topológia építés lehet ségét l, a képek vektorizálásán keresztül több
mint 30 különböz adatformátum transzformálásáig.
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ArcView moduljainak részletes ismertetése
ArcCatalog
A térinformatikai adatbázisok használói gyakran tapasztalják, hogy milyen rövid id alatt milyen óriási mennyiség
adatot lehet létrehozni, amiket kés bb aztán nehezen találunk meg, nehezen választjuk ki a sok közül azt a változatot,
amire éppen szükségünk van. Ilyenkor kezd dik az adatok egyenkénti megnyitása, ami ezekben a viszonylag robusztus
rendszerekben sok id t vesz igénybe. Az ilyen keresési, adat nyilvántartási feladatok hatékony megoldását segíti az
ArcCatalog. Az ArcCatalog a Start menü, ArcGIS menüpontjának almenüjéb l indítható. Megjelenésében és
m ködésében hasonlít az Windows Intéz höz.

A megnyíló ablak területe alapvet en 2 részre tagolódik, a bal oldali könytárablakra, illetve a jobb oldali adatablakra. A
bal oldalon található a gépünk vagy más elérhet adattároló könyvtár és fájlrendszere, melyek között úgy mozoghatunk
mint a hagyományos fájlkezel rendszerekben. A könyvtárakat megnyitni az egérrel tudjuk, kett t rákattintva a könyvtár
ikonjára. Igazi el nye ennek a programnak, hogy a könyvtárakon belüli állományok, fájlok közül csak azokat jeleníti
meg, amelyek egy térinformatikai adatbázis részei lehetnek, alapvet en adatfájlok:
• (dbase, info),
• text fájlok (.txt),
• kép fájlok (.jpg, .tif, stb.)
• raszteres adatbázisok, (grid, .img)
• vektoros adatállományok (shapefájl, coverage, stb)
• project fájlok (map dokumentumok és projekt fájlok)
A jobb oldali ablakban a könyvtárak alkönyvtárai, illetve a fenti fájltípusok jelennek meg a keresés ideje alatt. Keresni
természetesen lehet a jobb oldali ablakban is, de a fájl elérési útvonalának végén, amikor a konkrét keresett fájlra
klikkelnénk, nem fog történni semmi. Az ArcCatalog csak a kijelölt fájlokkal dolgozik, kijelölni pedig csak a bal oldali
ablakrészben lehet. A lekérdezni kívánt fájl információi az ablak jobb oldalában jelennek meg. Gyakorlatilag mindent
megtudhatunk a fájlokról anélkül, hogy az ArcView-t vagy az ArcMap-et megnyitnánk. Ez azért különösen el nyös, mert
a térinformatikai adatbázisok esetén sokszor nem egy, hanem több fájl tartalmazza az adott adatállomány információit,
amelyek el keresgélése és értelmezése id t és energiát igényel. Az ArcCatalog „átlátja” a fájlok közötti összefüggéseket
és így értelmezi a fájlokat.
Amikor a bal oldali ablakban kijelöltünk egy fájlt, ami megfelel a fenti felsorolás fájltípusainak, akkor a jobb oldalon
rögtön megjelennek a rá vonatkozó információk, amelyeket több oldalról közelítve értelmezhetünk, tekinthetünk meg. Az
adatablak bal fels sarkában található három fülecske: Contents (tartalom), Preview (nyomtatási kép) és Metadata
(metaadatbázis)
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Ezek közül a lehet ségek közül lehet választani. Az els lehet ség alapvet en csak a fájl típusát és nevét adja meg. E
program bemutatásánál egy szintvonalas állományt használunk mintaképpen, melynek neve alacska.shp.

A Preview fülre kattintva az ArcCatalog a képerny re adatablakába vetíti az állományt.

Az adatablakon belül nagyíthatunk, kicsinyíthetünk, mozgatjuk az állományt a képerny n tetsz leges irányba, illetve
rákérdezhetünk az egyes objektumok értékeire, jellemez ire, a f menüsor alatt található ikonok segítségével. Az ikonok
alapvet en ugyan azok, mint az ArcMap esetében, a nagyítóval tudunk kicsinyíteni és nagyítani, a kézzel tudjuk az
állományt a képerny n mozgatni, a földgömbbel tudunk a teljes nézetre visszatérni, az „i” gombbal pedig információt
lekérdezni a fájl adott objektumáról. Ahhoz, hogy ezeket a m veleteket végre tudjuk hajtani, mindenképpen a „preview”
módban kell lenni, egyébként a funkciók nem érhet k el. A nagyításhoz, kicsinyítéshez el ször az ikonra kell az egérrel
rákattintani, aminek hatására az adatablakon belül megváltozik az egér jele az adott bekapcsolt ikonnak megfelel en.
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Kicsinyítéskor egyszer en rákattintunk a kép egy adott pontjára, és a rákattintás helyét véve középpontként fog az
állomány kicsinyít dni. Nagyítani kétféleképpen lehet. Az els eset megegyezik a kicsinyítéssel, egyszer en rákattintunk
a képerny egy adott pontjára, ami a nagyított kép középpontja lesz. A másik esetben az egérrel kijelölünk egy
négyszöget az adatablakban úgy, hogy a négyszög egyik sarkához állítjuk az egeret, lenyomjuk a bal gombját és
miközben lenyomva tartjuk elmozdítjuk a képerny n és létrehozunk egy négyszöget, melyet a két ellentétes sarka határoz
meg. Az egér gombját elengedve a gép úgy méretezi az állományt, hogy annak csak a kijelölt része kerüljön az
adatablakba.
A kép mozgatása a „kéz” ikonnal történik. Az egérrel, mely ekkor a kéz formáját veszi fel, rákattintunk a kép egy
pontjára, majd az egér gomb lenyomva tartása mellet mozgatjuk az egeret a képerny n, miközben az állomány együtt
mozog az egérrel.

Az információk lekérdezése az „i” ikonnal történik. Miután bekapcsoltuk, rákattintunk az állomány egy objektumára,
amelyr l információt szeretnénk kapni. A kattintás után megnyílik az „Identify results” ablak, amely tartalmazza az adott
objektum összes változójának adatait.

Természetesen nem csak a geometriai adatbázisba pillanthatunk be az ArcCatalog segítségével, hanem a hozzá tartozó
teljes attribútum adatbázisba betekinthetünk. Ezt úgy érhetjük el, hogy az adatablak alján található „preview:” gomb
mellett a két felajánlott lehet ség közül nem a „geography”, hanem a „table” pontot választjuk.
A megjelen táblázat sorai az úgynevezett rekordokat, vagyis az egyes objektumokhoz rendelt leíró adatokat
tartalmazzák, míg az oszlopok az egyes változókat jelenítik meg. Itt a változók között tudunk válogatni, el tudunk
„gyalogolni” a kívánt sorszámú „record”-ig az oldal alján található „record” címszó beállításával, illetve a hagyományos
módszerrel, a képerny fel-le görgetésével.
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Az ablakon belül lehet ségünk van arra is, hogy új változókat, mez ket („field”) adjunk az adattáblához az adatablak jobb
alsó részében található „options” menü „add field” menüpontjának alkalmazásával. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor megnyílik
az „add field” ablak, amiben a „name” címszóhoz a létrehozandó változó nevét, a Type (típus) –hoz a típusát (szöveges,
szám, stb.), a „field properties”-hez pedig a változó karakterszámban meghatározott hosszát, illetve a tizedesek számát (ha
számról van szó) kell megadni.
Kereshetünk is az adattáblában az „options” menü „find” pontjával, aminek eredményeképpen szintén egy ablak nyílik
meg. Itt a „find what” ponthoz kell beírnunk azt a szövegrészt, amit meg szeretnénk a táblában találni.

Az adatbázist leíró metaadatokhoz az adatablak „metadata” fülére való kattintással érhetünk el, amit az ablakrész bal fels
sarkában találunk. Háromféle metaadathoz férhetünk hozzá. Az els a „description”, vagy leírás, ahol a fájlhoz
rendelhet leíró információkat olvashatjuk. Ezeket az adatokat a felhasználó magának gépeli be, nem származtathatóak
közvetlenül a fájlokból. Ilyen információk pl. a kulcsszavak, általános adatleírás, hozzáférhet ség, adatbázis állapota,
alapadatbázis megnevezése, adatgy jtés ideje, stb. , amelyek az adatok felhasználói számára lehetnek relevánsak. A
„spatial” vagy térbeli leíró adatok (a középs fül az adatablakon belül) a koordináták széls értékeit, vagyis a határoló
négyszöget, topológiai adatokat és vetítési adatokat ad meg. Az „attributes” fül bekapcsolásával az attribútum, vagyis
leíró adatokról kapunk információkat. Az egyes változók neveire kattintva részletes információt kaphatunk azok
jellemz ir l, típusáról, méretér l, stb.
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Az ArcCatalog-ból természetesen közvetlen kapcsolat van az ArcMap és a ArcToolbox felé, amelyek ikonjaira rákattintva
az alkalmazások azonnal indulnak. A piros ládácska az ArcToolbox, a földgömb az ArcMap ikonja.

Az ArcCatalognak van saját keres rendszere, melynek indító ikonja (sárga ládácskán egy nagyító) szintén a f
menüsorban találjuk.
A keresést sokféleképpen valósíthatjuk meg, melyet a bal fels sarokban található fülecskékkel állíthatunk be. Négyféle
fülecske van:
•
Name & Location (név és hely), amit akkor használunk, ha a fájl nevér l, típusáról vagy helyzetér l
rendelkezünk információkkal. Ez a keres m ködésében és eszközeiben szinte teljesen azonos az intéz keres
funkciójával
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•
Geography: Ez a funkció a földrajzi helyzet alapján keres. Használata akkor ajánlott, ha egy területr l az összes
meglév információt össze szeretnénk gy jteni. A megjelen világtérképen kijelölünk egy négyszöget, ami a keresett
területünket foglalja magában a „Draw a box” címszó alatt található kis fehér négyzet bekapcsolásával. Természetesen be
is írhatjuk a koordinátákat az északi, déli, keleti és nyugati széls értékek által meghatározva. Vannak tematikus keresési
lehet ségek is beépítve, pl. a „Choose a location” (válassz egy területet), ahol a keres a kívánt földrajzi egységet
kiválaszthatja a listából és utána a keresés már az ehhez a földrajzi egységhez meghatározott paraméterek mentén valósul
meg.

•
Date (dátum): Ezt a keres funkciót akkor érdemes beállítani, ha nagyjából tudjuk, hogy mikor készült a keresett
állomány, milyen id intervallumban.
•
Advanced (Haladó, fejlett keresés): Ez a keres rendszer a metaadatbázisra épít. Itt kulcsszavakat írhatunk be,
amelyek alapján a keresés megvalósul. Természetesen ennek a keres rendszernek a sikere azon múlik, hogy az adatbázis
felhasználói és készít i milyen gondot fordítottak a metaadatbázis megfelel szint feltöltésére.
ArcToolbox
Az ArcToolbox alapvet en olyan eszközöket tartalmaz, amelyek a térinformatikai adatok formátumának, vetítési
rendszereinek kezelését teszik lehet vé. Az ArcInfo eszközkészletével kib vített ArcToolbox ennél többet tud, többek
között képes topológiai információkat kezelni, illetve több szintet érint analitikai, elemz feladatok elvégzésére. Mivel
azonban az alap kivitel csak konverziós és konvertáló eszközöket tartalmaz, ezért itt is csak ezekre térünk ki.
Az adatformátumok közötti konverzió eszközeit a „Conversion Tools” címszó alatt találhatjuk meg. Elrendezése logikus,
a parancsok alapvet en két csoportba oszthatóak: export, illetve az import parancsokhoz. Az exportálás itt azt jelenti,
hogy egy adott formátumból áttesszük az adatokat egy másik formátumba. Rákattintva az adott export parancsra,
megnyílik a lehetséges formátumok listája, amibe az exportálás véghezvihet . A cél formátum kiválasztása (egérrel
történ rákattintása) után megnyílik a konvertáló ablak, amibe csak a konvertálandó fájl nevét (input shapefile), illetve az
eredmény, konvertált állomány nevét (output coverage) kell beírni. Lehet ségünk van az eredmény fájlon belüli változók
megváltoztatására is, ekkor a „Define mapping” pontot kell bekapcsolni, és az aktiválódott „Item Names” ablakrészen
belül beírhatjuk a változó új nevét.
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Az Arctoolbox eszközei között található másik alkalmazás a „Data management tools” menüpont „Projections”
almenüjében a „Spatial Adjustment” parancs. Ennek a parancsnak a célja az, hogy egy meglév adatállományt egy
kapcsoló (link) fájl segítségével transzformáljon, eltoljon, elforgasson, átméretezzen vagy torzítson, és ezáltal fedésbe
hozhatóvá teszi más állományokkal, amelyek már eleve ebben a rendszerben vannak. A feladat végrehajtásához el ször
létre kell hozni egy tabulátorokkal elválasztott szöveges fájlt, amelynek oszlopai a következ sorrendben helyezkednek el:
Sorszám
(nem kötelez en
létrehozandó oszlop)
1
2

Kiindulási X
koordináta

Kiindulási Y
koordináta

Cél X
koordináta

Cél Y
koordináta

0
4

0
6

4
10

7
16

Ezt a fájlt létrehozhatjuk pl. excel-ben és „tab delimited” (tabulátorral elválasztott) text (szöveges formátumba kell
elmenteni. Ez lesz a link fájl, amit a „Spatial Adjustment” ablakba be kell írni. A gyakorlatban a koordináta párok
begy jtése úgy történik, hogy kiszögelléseket, egyértelm en meghatározható pontokat keresünk az állományunkon és
leolvassuk a koordinátákat, majd a referencia állományon megkeressük ugyan ezeket a pontokat és a leolvassuk róla a célkoordinátákat. Ezeket kell aztán párba állítani és a txt fájlba betölteni. Az „output dataset”, vagyis az eredmény állomány
címszóhoz beírhatunk egy új fájlnevet, vagy a kiindulási állomány nevét is. Ez utóbbi esetben nem képz dik új fájl,
hanem az eredetit alakítja át a cél koordináták által meghatározott rendszerhez.
Az „adjustment method” a transzformáció módszerét adja meg. Alapvet en két módszer létezik, a „transformation”
(transzformáció) és a „rubbersheeting”. A transzformáció módszerét akkor kell alkalmazni, ha olyan állományt akarunk
áttranszformálni, amelyik már bels torzításoktól mentes. Pl. térképlapokat akarunk a koordináta rendszerben áthelyezni.
A rubbersheeting módszer alkalmazása rfelvételek, légifotók adott vetítési rendszerbe való behelyezésekkor
alkalmazandó.
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ArcMap
ArcMap az ArcGIS központi alkalmazása, a programcsomag szíve. Ez a szoftver a tulajdonképpeni térképkezel ,
megjelenít és feldolgozó rendszer. Elindítani a Start menü, ArcGIS, ArcMap soron keresztül lehet.

Az ArcMap felhasználói környezete, szerkezete
A program megjelenésében és szerkezetében eltér az el djét l, az ArcView 3.2-est l, amelyen belül az egyes
részegységek, mint pl. a „View” ablak, a projekt ablak, külön ablakban jelentek meg. Az ArcMap-ben ezek a
részegységek integrálva jelennek meg és egy felhasználói felületet képeznek. A felhasználói felület alapvet en négy
12

részre tagozódik, a fels és az alsó menüsorokra, a tartalomjegyzékre, amely a bal oldali részablak és ahol a megnyitott
állományok és azok jelkulcsa jelenik meg, valamint a jobb oldali, vagy a munkaablakra, ahol a térképek jelenít dnek meg.

Az ArcMap-en belül a munka a projektekbe szervez dik, melyet a „Map Document” nev , .mxd kiterjesztés fájl foglal
keretbe. Szerepe megegyezik az ArcView .prj kiterjesztés projekt fájljáéval. Természetesen több fájl is megnyitható egy
projekten és egy ablakon belül, hiszen a térinformatikai rendszerek alkalmazásának egy az egyik legfontosabb el nye. A
tartalomjegyzék ablakban megnyithatók térképi és táblázatos adatok egyaránt, ami segít az összetartozó adatok egységes
értelmezésében. Térképi állományok egymásra vetítése csak akkor lehetséges, ha az állományok egy vetítési és
koordináta rendszerben vannak. Eltér koordináta rendszerben lev adatokat csak külön ablakokban tudjuk megnyitni. Az
ArcMap-en belül a külön ablakokat a sárga kis kötegekkel jelölt „data frame”, magyarul talán fedvény-kötegnek
fordítható egység képviseli. Ezen a megjelenítési egységen belül minden állománynak ugyan abban a koordináta
rendszerben kell lennie. Természetesen dolgozhatunk több koordináta-rendszerrel egyszerre, de akkor több „data frame”et, fedvény-köteget kell létrehozni. Ezek közül mindig egy lehet aktív, aminek az állományait a munkaablakban meg
tudjuk jeleníteni.
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A fedvény kötegek kis ikonjai alatt sorakoznak a megnyitott állományok. Minden állományt a fájl neve képvisel, el tte
egy kis négyzettel, alatta pedig a jelkulccsal, ami az állományhoz tartozik. A tartalomjegyzékben megnyitott állományok
nem jelennek meg feltétlenül a munka ablakban, csak akkor ha az állomány el tti kis négyzet be van jelölve, vagyis
rákattintottunk az egérrel és megjelent benne a pipa. Több fedvénycsomag esetén mindig a vastagon jelzett nev az aktív,
annak az állományait láthatjuk a munkaablakban. A fedvény-csomagok így természetesen közös vetítési és logikai
egységbe foglalják a benne található állományokat. Ezen egységnek és keretrendszernek a beállításait részben
meghatározzák a benne megnyitott fájlok (pl. a vetítési rendszert), részben pedig a felhasználó állíthatja be. Az ArcMapnél alapszabály, hogy egy adott fájlhoz tartozó információt és a végrehajtható utasításokat a fájl nevére való kattintással és
a jobb egérgomb lenyomásával érhetjük el. Ezt megtehetjük a sárga papírköteg ikonra kattintva a fedvény-csomagokhoz
vagy az egyes fedvényekhez egyaránt. A jobb gomb lenyomására ilyenkor egy menüsor nyílik meg, amelyb l a további
utasítások és információk elérhet k.
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A fedvény-csomagokhoz megjelen menüpontok közül a fontosabbak kiemelve:
• Add data: adat hozzáadás, ezzel tudok új fájlokat menyitni és a fedvény-csomaghoz adni
• New group layer: új fedvény csoport hozzáadása. A fedvény-csomagokon belül tovább csoportosíthatunk
fedvényeket. Pl. ha van egy közúti és egy vasúti fedvényem és nem akarom külön kezelni ket, akkor egyszer en
összerakom a két fedvényt egy fedvény csoportba, amit ezután látszatra már egyként fog kezelni. Ennek módja
az, hogy rákattintok a „new group layer” pontra, aminek eredményeképpen megjelenik egy üres fedvény csoport
a tartlomjegyzékemben. Ha erre duplán rákattintok, akkor megnyílik a fedvény-csoport tulajdonságait leíró
ablak, két kis füllel a bal fels sarkában. A „Group” fülre kattintva megnyílik egy ablak, amiben az „add”
gombra kattintva megkezdhetem a fedvények hozzáadását.
• Advanced drawing options: lehet séget ad a megjelenített állományok hatékonyabb megjelenítésére az átfed ,
keresztez állományok objektumainak együttes, integrált megjelenítésével. Pl. itt lehet beállítani, hogy hogyan
akarom megjeleníteni a keresztez déseket, egyesítem-e az utakat a keresztez désnél, vagy egyszer en
meghagyom független, egymást keresztez , de nem egymásba átjárható objektumnak.
• Convert to graphics: a kijelölt fedvény objektumait szerkeszthet formába alakítja. Ezután az objektumokra
rákattintva, azok egyenként kijelölhet k és grafikailag szerkeszthet k.
• Activate: Aktívvá teszi a fedvény csomagot.
• Properties…: Megnyitja a tulajdonság ablakot. Ezen belül számos alpont található, melyek közül csak a
legfontosabbat emelem ki, ami sokszor szükséges. Ez a „general” fül, amin belül be kell állítani a koordináta
rendszer egységeit. E nélkül nem tudja a méretarányt kezelni. Két különböz egységet állíthatunk be. Az els a
„Map Unit”, a koordináta rendszer egységeire kérdez rá. Ez az EOV esetében természetesen méter. A „Display
Unit” a munkaablak jobb alsó sarkában a kurzor helyzetét mutató koordináta pár, amit nem kell feltétlenül az
eredeti egységekben kifejeznünk. Ha a gép ismeri a koordináta rendszer egységeit, akkor abból minden gond
nélkül át tud számolni más egységekbe is.

Hasonlóképpen a fedvény-csomagokhoz, a fedvényekre kattintva is megnyitható a hozzá tartozó menüsor, amelynek
parancsait röviden a következ kben foglalom össze:
• Copy: A fedvény másolása. Erre akkor lehet szükség, amikor egyik fedvény csomagból a másikba is át akarom
tenni az adott fedvényt.
• Remove: Az adott fedvény törlése a fedvénycsomagból.
• Open Attribute table: A fedvény leíró, attribútum adattáblájának megnyitása
• Joins and Relates: Küls adattáblák kapcsolása meghatározott kapcsoló változókon keresztül az attribútum
táblához.
• Zoom to layer: A kiválasztott fedvényre történ ránagyítás a munkaablakban.
• Visible scale range: A minimum és a maximum megjelenítési méretarány állítható be ebben a pontban
• Selection: Több lehet ség között itt lehet a kiválasztott objektumokra ránagyítani, a kiválasztást megszüntetni,
illetve az eddig kijelölt objektumokat jelöletlenné, a jelöletleneket pedig jelöltté tenni.
• Label features: A munkaablakban megjelen objektumok egy kiválasztott változó értékeivel történ megjelölése.
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• Data: adatexportálás lehet sége egy új fájlba.
• Save as layer file: A fájl elmentése új néven.
• Properties: A fájl tulajdonságainak megjelenítése.
A tartalomjegyzék felépítésér l és a benne található fájlokról és fájl-csopotokról már részben hallottunk. Ezeket a fájlokat
kétféleképpen jeleníthetjük meg aszerint, hogy az ablakrész aljában található két fülecske, a „display” és a „source” közül
melyik van bekapcsolva.

A „display” módban a munkaablakban való megjelenés sorrendjében vannak a fedvények sorba rakva. Ez természetesen
fontos, mert a sorrend sokszor meghatározza a fedvények láthatóságát több fedvény egymásra vetítése esetén. A
sorrendben legfelül elhelyezked fedvény lesz a munkaablakban legfelülre rajzolva, míg lefelé haladva a sorban a fájlok
egyre hátrébb kerülnek. A „source” mód esetén a fedvényeket a háttértáron való elhelyezkedésük alapján csoportosítja,
megadva az elérhet ségi utat minden egyes fájlhoz.
A munkaablak az állományok megjelenítésének helye, ahol egyszerre több állományt vetíthetünk egymásra, komplex
térképeket létrehozva. Természetesen ezeket az állományokat nem csak megjeleníteni akarjuk és szép térképeket készíteni
bel lük, hanem sokszor kell elemezni, fejleszteni, továbbépíteni, szerkeszteni a meglév állományokat. Ezeket a
m veleteket és eredményeiket a munkaablakban láttathatjuk. A munkaablaknak két nézete van: az adat nézet, illetve a
szerkesztési („layout view”) nézet. A kett között a munkaablak bal alsó sarkában található ikonokkal válthatunk.

A földgömb ikon az adatablak, a papírlap mellette pedig a nyomtatási vagy szerkesztési kép ikonja. Mindkét módban
végre lehet hajtani minden utasítást, a szerkesztési módban is lehet elemzési feladatokat végezni, így egyik sem határolja
le a felhasználó lehet ségeit. Az adat ablak el nye, hogy egy térképi rendszerben dolgozva sokkal jobban kihasználható a
tér, viszont csak egy fedvénycsomag fájljai jeleníthet k meg. A nyomtatási kép módban minden fedvénycsomag
megjeleníthet egyszerre, a felhasználó által kijelölt, lehatárolt területen.

Az adat mód
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A nyomtatási kép mód
Munka az ArcMap-ben
Az eddigiekben megismertük az ArcMap felépítését, adatkezelési modelljét, szerkezetét. A következ kben nézzünk bele a
szoftver nyújtotta megjelenítési, szerkesztési, elemzési lehet ségekbe. A szoftver elindításakor egy üres felhasználói
felületet kapunk. A munka els lépése az adatok, térképi állományok megnyitása. Ha már létezik „map document” vagy
projekt fájl, akkor elég ezt megnyitni és az összes fájl, ami a legutóbbi elmentéskor nyitva volt megnyílik. Természetesen
nem csak a fájlok, hanem a beállított munkakörnyezet is a legutóbbi állapot szerint áll vissza. Ez a lehet ség igen sok id t
és energiát takaríthat meg, mert nem kell egyenként megkeresni a fájlokat, visszaépíteni a relációs adatkapcsolatokat,
beállítani a jelkulcsot, stb. A projekt fájl megnyitása vagy a File menü „open” parancsával, vagy szokásos megnyitási
ikonnal (kis sárga kinyíló mappa) történhet.

Ha ilyen projekt fájlunk nincs, márpedig a munka elején természetesen nincs ilyen akkor egyenként kell a fájlokat
megnyitni. Ennek módja az, hogy rákattintunk a plusz jelet mutató sárga hátter „hozzáadás” ikonra, vagy szintén a „File”
menü „add data” parancsára. Ennek eredményeképpen megnyílik az „add data” ablak, ahol kiválaszthatjuk a megnyitandó
állományt. A „ctrl” billenty lenyomásával egyszerre több állományt is kijelölhetünk, amelyek egyszerre nyithatók meg.

Természeten nem csak térképi, grafikus állományok nyithatók meg, hanem táblázati adatok is, amiket együtt szeretnénk
kezelni a grafikus állományokkal, hozzácsatolni, illetve megjeleníteni információtartalmukat a grafikai objektumokon
keresztül. Az ArcMap egyaránt képes megnyitni shapefájl-okat, ArcInfo coverage-et, TIN-t, grid állományt, .img
állományokat és kép fájlokat.
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A megnyitott állományokat sorba rendezhetjük a tartalomjegyzékben igényeinknek megfelel en. A képi állományokat,
vagy grid állományokat általában alulra tesszük, mert ezek „nem átlátszók” és elfedik az összes, már korábban megnyitott
állományt. A sorrend kialakítása csak a tartalomjegyzék „display” módjában valósítható meg. A bal egér gombbal
rákattintunk a mozgatni kívánt fájlra és a gomb nyomva tartása mellett felfelé vagy lefelé mozgathatjuk, húzhatjuk az
állományt, majd a kívánt helyen elengedjük azt.
A térképi állományokon belüli tájékozódás eszközkészlete a „Tools” ablakban található, ami különálló kis ablakban
jelenik meg. Ezt az ablakot beolvaszthatjuk a oldal tetején található menüsorba az ablakocska egyszer odahúzásával.

Az eszköztár a következ eszközökkel rendelkezik:
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.
Egy adott terület kinagyításának egy másik szellemes eszköze, mely új az ArcView 3.x verziókhoz képest, a Window
menüpont „magnifier” parancsa. A parancs aktiválásakor egy kisebb ablakocska jelenik meg a munkaablakban, mely úgy
m ködik, mintha egy nagyítót húzogatnánk a térképünk el tt. A nyugalomban lév kis ablakban mindig a nagyított kép
jelenik meg. A kis ablakot tetsz leges helyre mozgathatjuk a térképünk felett úgy, hogy az ablak fejlécére kattintunk az
egérrel és az egér gombját lenyomva tartjuk, miközben az egeret elmozgatva mozgatjuk az ablakot is. Amint elengedjük
az egérrel az ablakot, az adott hely nagyított képe jelenik meg.
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A nagyító a lenyomva tartott egérgombbal

Kicsinyítés:
Kicsinyíteni a

A nagyított állapot
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.
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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 viszi magával a teljes térképi állományt.
Vissza teljes képerny re:
Nagyítás után a kicsinyítést használva sokszor csak sok lépésben tudnánk visszajutni az eredeti méretig. Ez eredeti méret
visszaállítására ezért külön ikont, a
építették be. Erre az ikonra kattintva a munkaablakban a térképi állományok
rögtön a teljes méretükre állnak vissza.
Lépések közötti oda-vissza ugrások:
Hasonló módon a webes böngész khöz, ahol oda-vissza ugrálhatunk az egyes web-oldalak között, itt is lehet ség van
arra, hogy az egyes nézetek, nagyítási állapotok között oda vissza ugráljunk, visszahozhassuk a jól eltalált korábbi
nézeteket. Ennek érdekében csak a két nyilat, a
ikonokat kell használnunk.
Kiválasztás, kijelölt állapotba hozás:
Sokszor csak egy pár kiválasztott objektummal, poligonnal, vonallal, ponttal kell dolgozni. Kiválasztani objektumokat
lehet meghatározott paraméterek alapján (Select by attributes), elhelyezkedés alapján (Select by location), vagy lehet kézi
kiválasztással is. Ez utóbbit tehetjük meg a
ikonnal. Bekapcsolva és a munkaablakban megjelen állományok
objektumaira kattintva kijelölhet az adott objektum. A „Shift” gomb lenyomva tartása mellett több objektum is
kijelölhet egyszerre. A kijelölés megtörténtét l a kijelölés megszüntetéséig minden végrehajtott m velet csak a kijelölt
objektumokat fogja érinteni. A kijelöltség állapota az objektum színének megváltozását és az attribútum táblában az adott
„record”-ok kijelöltségét is eredményezi.
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Az adott objektum jellemz inek lekérdezése:
ikonra kattintva a kurzor megváltozik és az ikon alakját veszi fel. Ezzel az ikonnal rákattintva egy objektumra
Az
megnyílik az „Identify results” ablak, amely kilistázza az adott objektumhoz tartozó összes változó értékeit.

A kurzor állapotának visszaállítása:
A kurzor eredeti állapotának visszaállítása a
ikonnal valósítható meg.
Adott változók alapján történ keresés:
Sokszor lehet olyan feladatunk, amikor adott értékkel jellemzett objektumot, vagy objektumokat szeretnénk kiválasztani.
ikonnal. Ennek bekapcsolása után megnyílik a keresés

Ekkor a „távcsöves” keres funkciót kell bekapcsolni a
paramétereket lekérdez ablak:
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Az ablakon belül beírhatjuk a keresett szöveget a „Find” címszó mellé. Jelen esetben a 32-es számot írtuk be, ami a 32-es
kóddal jellemzett talajtípus. Be kell állítani a fedvény nevét, amelyikben a keresést meg szeretnénk valósítani („In layer:”
címszó), és végül be lehet állítani, hogy melyik változón belül találhatóak az értékek. Jelen esetben a TATIP (talajtípus)
változón belül akarunk keresni.

A keresés eredményeképpen egy lista képz dik, mely felsorolja az összes objektumot, amelynek a TATIP változó értéke
32. Ezekre az objektumokra egyenként rákattintva az egér jobb gombjával megnyílik egy eszköz lista, amelyek között
lehet ség van az objektumra való automatikus ránagyításra, illetve az objektum kijelölésére vagy a kijelöltek listájáról
való levételére.
Adott távolság, útvonal, vagy kerület mérése:
A vonalzó (
) ikonnal útvonal hosszat mérhetünk a képerny n. Rákattintva az ikonra a kurzor megváltozik. Ezzel a
kurzorral a munkaablak adott pontjára kattintva jelöljük ki a kezd pontot, majd az ablak más pontjaira kattintgatva
kijelöljük azt az útvonalat, aminek hosszát mérni szeretnénk. Az aktuális hossz a térképi koordináta rendszer egységeiben
jelenik meg az ArcMap ablak bal alsó sarkában. Két érték iródik ki, a „Segment” és a „Total”. A Segment, vagy útvonal
szegmens, útvonal darab a legutolsó egyenes szakasz, a „total” pedig a teljes útvonalat, vagyis a szegmensek hosszának
összegét mutatja.
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Az eddigiekben megtanultunk mozogni a munkaablak térképi állományai között és azon belül is. A következ részben
áttekintjük a térképszerkesztés ArcMap-en belüli lehet ségeinek alapjait.
A térképszerkesztés és elemzés lehet ségei
Egy régi térképészmondás szerint a jó térképhez nem kell jelkulcs, az önmagáért beszél. A színek és a szimbólumok
megválasztása ezért szinte külön tudomány. A következ pár példában a térképszerkesztés lehet ségeit mutatjuk be.
Sokszor kell egyszerre sok osztályt ábrázolni egy térképen, ami azt is jelenti, hogy sok szín kell az osztályok
megkülönböztetéséhez. Minél több a szín annál közelebb állnak egymáshoz és sokszor nehéz ket megkülönböztetni. Ha
lehet ség van rá és a hely megengedi, akkor gyakran a színek mellé még magyarázó szövegeket is illesztenek a térképek
objektumaira. Ezt az ArcMap is meg tudja tenni a jobb gombbal a fájl nevére kattintva megnyíló menüsor „Layer
properties” parancsán belül. Ebben a részben a „layer properties..” ablak játssza a f szerepet, innen nyitható meg a
térképek szerkesztését segít „Symbology” fül, vagy a leíró, magyarázó szövegeket beilleszt „Labels” fülecske is.
A „Labels” fülre kattintva megnyílik egy ablak, ahol be kell kapcsolni a „Label Features in this Layer” kockáját, ami a
leíró szövegek megjelenítését kapcsolja be. Természetesen azt is be kell állítanunk, hogy melyik változót jelenítse meg
(„Label field”). Jelen esetben a talajtípus kódját, vagyis a TATIP változót szeretnénk a térkép objektumain feltüntetni. A
„Label style” gombra kattintva, a microsoft szövegszerkeszt khöz hasonló módon beállíthatjuk a bet típusát, méretét,
színét, stb.
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A térképek színezése, az objektumok szín és szimbólum kódjainak beállítása is szintén a „Layer properties” ablakban, a
„Symbology” fül bekapcsolásával érhet el. Az ablak legalapvet bb beállításait a bal oldalon, a „Show” ablakrészben kell
megtenni. Itt a következ lehet ségek közül választhatunk:
Features/Single symbol: Itt minden objektumot ugyan azzal a szimbólummal, színnel jelölünk.
Categories/ Unique values: Minden egyes kategóriának külön szimbólumot adunk. Tipikus példája ennek az alábbi
talajtérkép, ahol az egyes talajtípusokhoz rendeltünk különböz színeket. Ezt akkor kell alkalmazni, ha az osztályok nem
állnak egymással matematikai relációban.

Abban az esetben, ha nem osztályokat, hanem számértékeket szeretnénk megjeleníteni, akkor a kategória használata már
nem szerencsés. Sokkal jobb valami folytonos színváltozáshoz rendelni az értékeket. Az ide tartozó megjelenítési
módokat a „Quantities” sorban találjuk. A változás mértékét jelölhetjük színekkel (a sötétebb színárnyalat magasabb
értékre utal – „graduated color”), vagy pl. jelölhetjük változó méret szimbólumokkal, ahol a nagyobb jel utalhat a
nagyobb értékre („graduated symbols”).

A térképi megjelenítés lehet ségei nem merülnek ki a színek, színárnyalatok, illetve szimbólumok használatával. Az
ArcMap lehet séget ad grafikonok gyártására („Charts”), amelyek az adott változó értékeit jelölik.
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A leválogatás eszközei
Sokszor van arra szükségünk, hogy meghatározott paraméterekkel rendelkez objektumokat válogassunk ki a
adatállományból. Ezek a paraméterek lehetnek az attribútum táblában meghatározott jellemz k, mint pl. a talajminta
vételi pontok pH értékei, vagy a poligonokhoz rendelt talajtípusok. A lekérdezés azonban történhet térbeli helyzet és
összefüggések (földrajzi helyzet, közelség, stb.) alapján. A lekérdezés eszközrendszere a f menüsor „Selection”
menüpontjából érhet el. A „Select By Attributes…” az adott fájl változói alapján történ lekérdezés, míg a „Select By
Location…” a térbeli helyzet alapján történ kiválasztás eszköze.

A kiválasztási mechanizmus négy alapvet választási lehet séget ajánl fel:
• Create New Selection: Új kiválasztás létrehozása
• Add to Current Selection: A kiválasztott objektumok hozzáadása az korábban kiválasztottakhoz
• Remove From Current Selection: A kiválasztott objektumok kivétele a korábban kiválasztottak listájából
• Select From Current Selection: A kiválogatás a korábban kiválogatottak közül történik.
Ezeknek a leválogatási alternatíváknak akkor érezzük át az értelmét, ha több paraméter együttes hatása alapján vizsgáljuk
az állományainkat és ezért több lépcs ben történik meg a kiválogatás.
Az objektum jellemz i alapján történ leválogatás példáját egy talaj-mintavételi pontok kémiai vizsgálati adatait
tartalmazó állományon keresztül mutatjuk be. A feladatunk az, hogy kiválogassuk azokat a pontokat, amelyek pH-ja 7
feletti. A feladat megoldásához nyissuk meg a „Select By Attributes” ablakot. A „Layer:” pontnál válasszuk ki azt az
állományt, amelyikb l a válogatást meg akarjuk csinálni, majd a „Methods” pontnál állítsuk be a kívánt válogatási
módszert a fenti leírás alapján. Ez után már csak a válogatási kritériumokat kell megadni. Ehhez el ször válasszuk ki a
változók listájából azt a változót, amelyiknek az értékei alapján a kiválogatást végre szeretnénk hajtani. Ez jelen esetben a
pH nev változó lesz. Duplán kattintsunk rá a változóra, aminek hatására a változó neve megjelenik a kis ablakban. Utána
kattintsunk rá a > jelre, hogy meghatározzuk a relációt, majd üssünk be egy 7-es számot. Ezzel a lekérdezés szabályát
megalkottuk, ami azt jelenti, hogy válasszon ki minden pontot, aminek a pH-ja 7 felett van.
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Az „Apply” gombra kattintva a leválogatás megtörténik és a munkaablakban a kritériumoknak megfelel pontok eltér
szimbólumokkal jelennek meg.
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Mint ahogy korábban jeleztük, a leválogatás nem csak az attribútumok alapján történhet meg, hanem térbeli
összefüggések alapján is. Két példán mutatjuk ezt be. Az els példában azokat a mintavételi pontokat szeretnénk
kiválogatni, amik a lejt hordalék talajok területére esnek. Ehhez természetesen szükségünk van egy talajtérképre, és azon
belül a lejt hordalék talajok területének kiemelésére. Az el z példa lapján ezt könnyen megtehetjük, vesszük a
talajtérképet tartalmazó fájlt, és kiválogatjuk benne azokat a poligonokat, amelyek a lejt hordalék talajtípusba esnek (a
32-es kódú talajok)

Ha ez megvan, akkor nyissuk meg a „Select by Location” ablakot és állítsuk be rajta a szükséges változókat. Az „I want
to:” címszó alatt állítsuk be a leválogatás szokásos alapkérdését, hogy új kiválogatást hozzon-e létre, válogasson a
kiválasztottakból …stb.. A „the following layers” címszó alatt azt a fájlt kell megnevezni, amin belül a válogatást meg
szeretném valósítani, jelen esetben a „mintavételi pontok” nev fájlt.
Ez után jön a leválogatás kritériumának meghatározása a „that” címszó alatt. A következ leválogatási kritériumok állnak
rendelkezésre:
• Completely contain: teljesen magába foglalja
• Intersect: keresztezi
• Are within a distance of: meghatározott távolságon belül van
• Are completely within: teljesen bele foglalódik
• Have their center in: közepe bele esik
• Share a line segment with: közös vonalszakasza van
• Touch the boundary of: érinti az objektum határát
• Are identical to: teljesen megegyezik vele
• Are crossed by the outline of: a határvonal által keresztezett
• Contain: magába foglal
• Are contained by: valami magába foglalja
Ebben a leválogatásban az „Are contained by” lehet séget kell kiválasztani, mert célunk az, hogy a kiválasztott
talajpoligonok által lefedett pontokat válogassuk ki. Ezért a „features in this layer” ponthoz a „talajalacska” fájlt kell
kiválasztani és alatta bejelölni a „use selected features” kockát, mert csak a lejt hordalék talajok kiválasztott poligonjait
akarom használni. Ezzel a kiválogatás beállítása megtörtént és rákattinthatunk az „Apply” gombra
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Az alábbi képen látható, hogy a lejt hordalék talaj barna foltjai felett található mintavételi helyek jele sárga csillagra,
vagyis kijelöltre változott.
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Egy másik példában a célunk az, hogy a pataktól 100 méteres távolságon belüli pontokat válasszuk ki, mert ezek
jellemz i fontosak lehetnek a patak vízmin ségének alakulásában. A módszert már ismerjük, csak a beállítások lesznek
különböz ek.

A kiválasztott objektumokat tovább válogathatjuk a fájlhoz a jobb egérgomb megnyomásával kinyitható menüsor
„Selection” parancsának lehet ségeivel. Megszüntethetjük a kiválasztást a „clear selected features” menüponttal,
megcserélhetjük a kiválasztottak listáját a korábban ki nem választottakra (ha például a pataktól 100 méternél távolabbi
pontokat keresnénk) a „switch selection” ponttal, vagy kijelölhetjük az összes objektumok a „select all” paranccsal.
Megeshet az is, hogy ezek után csak a kiválasztott objektumokkal szeretnénk dolgozni. Ekkor egyszer en a „Create layer
from selected features” parancsot alkalmazva elmentem a fájlt. Az új fájl már csak a kiválasztott objektumokat fogja
tartalmazni.

Munka az attribútum táblázatokkal
A grafikus, térképi adatok mellett, azokhoz rendelve attribútum, leíró adatokat találunk. Ezek az ArcMap-en belül .dbf
formátumban tárolt fájlok, amelyek mindig tartalmaznak egy azonosító kódot, amit FID-nek (feature identification code)
neveznek és egy „Shape” oszlopot, ami az objektum típusára utal és lehet point, polyline vagy poligon (pont, vonal és
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poligon). Ez a két oszlop automatikusan generálódik, amikor egy állományt létrehozunk. A felhasználó sokszor további
változók oszlopait teszi hozzá, amik a tematikus információt hordozzák. Ebben az esetben egy talajtérképet hoztunk létre,
amelyhez a felhasználó egy saját azonosítót és a talajtípusnak megfelel kódot rendelt.

Természetesen sok egyéb információt is rendelhetünk az attribútum adatbázishoz és ennek több lehetséges módja van. Az
egyik mód az, hogy egy új oszlopot illesztünk a táblázathoz, majd soronként beírjuk az egyes objektumokhoz tartozó
információkat. A szakmai gyakorlat az, hogy nem rendelünk minden létez információt a fájl attribútum fájljához, hanem
relációs adatbázisokon keresztül, kapcsoló változókon keresztül kapcsoljuk azt a táblázatot, információt a fájlhoz, amelyre
éppen szükségünk van.
Az oszlopok hozzáadása történhet a ArcCatalog-on keresztül és történhet közvetlenül az ArcMap-en belül megnyitott
táblázatból. A táblázati ablak jobb alsó sarkában található „options” gombra kattintva megnyílik a táblázattal történ
munka eszközkészlete.
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Innen kell az „Add field” mez t kiválasztani, ami megnyitja az „add field” ablakot. Itt be kell írni a változó nevét,
kiválasztani a típusát és beállítani a karakterek és a tizedesek számát. Ha az OK-ra rákattintunk, akkor az oszlop meg is
jelenik a táblázatban. Beírni még nem tudunk, ahhoz be kell kapcsolni a szerkesztési üzemmódot, aminek az ikonját a f
Ezt bekapcsolva megjelenik az editor (szerkeszt ) gomb
a f
menüsorban találjuk.
menüsor bal oldalán, amire rákattintva egy újabb menüsor nyílik meg. Ezek közül a „start editing” pontra kattintva a
táblázat szerkeszthet vé válik amit az „Editor” gomb melletti ceruza színesre változása mutat. Ezután egyenként
bekattintunk a táblázat új oszlopának kitöltend négyszögeibe és megkezdjük a táblázat feltöltését. A kitöltés végén a
„stop editing” gombra kattintunk az Editor menürendszerén belül, ami után már csak a mentés van hátra, amire
automatikusan rákérdez.
Új adatok hozzárendelésének másik módja, amikor egy küls , független adattáblát kapcsolunk az attribútum adatbázishoz.
Ennek feltétele, hogy mindkét táblázatban legyen egy olyan oszlop, amelynek változói logikailag kapcsoltak, és
szintaxisukban is teljesen megegyeznek. A másik feltétel, hogy ennek az oszlopnak dbf formátumban kell lennie. Ilyen
fájlt az excel-ben is létrehozhatunk, amit aztán dbf formátumba mentünk el. Tegyük fel, hogy az attribútum táblába be
szeretnénk tenni a talajok nevét, amit persze a kód is egyértelm en meghatároz. Létre kell tehát hozni egy olyan fájlt,
aminek egyik oszlopa a kódokat, a másik pedig a talaj neveket tartalmazza és ezt a fájlt csatoljuk majd az attribútum
táblához.

Nyissuk meg az elkészült talajnév táblázatot és az attribútum táblát. Az attribútum tábla megnyitásához egyszer en
rákattintunk a fájlra a tartalomjegyzékben és a jobb egér gombbal megnyitjuk a hozzá tartozó menüsort, amelynek
harmadik sora az „Open attribute table” (nyisd meg az attribútum táblát) parancs. Az új táblázat megnyitása pedig a
hozzáadó kereszt segítségével történik

, ugyan úgy, mintha csak egy térképet nyitnánk meg.
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Az utolsó lépés a két táblázat tulajdonképpeni összekapcsolása. Ezt szintén a fájl nevéb l a jobb egér gombbal
megnyitható menürendszer segítségével tehetjük meg a „Joins and Relates/Join” parancs sorokon keresztül.

A megnyíló „Join Data” ablak a tulajdonképpeni kapcsolat létrehozásának ablaka. Itt három kérdésre kell választ adni.
Az els kérdés az attribútum táblában a kapcsoló változó neve, ami jelen esetben a TATIP változó. A második kérdés az,
hogy melyik táblázatot szeretném hozzákapcsolni az attribútum táblához. Ez a frissen létrehozott „talajnev” táblázat lesz.
A harmadik kérdés pedig a csatolandó táblázatban a csatoló változó nevére vonatkozik, ami itt a TATIP változó lesz. A
változó nevének természetesen nem kell egyeznie a két táblázatban, csak a változók értékeinek kell megegyez nek lenni.
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Az OK gombot lenyomva megtörténik a csatolás, ami után a két táblázat egybeforr, és minden objektumhoz, azaz sorhoz
megjelennek a talajkódok szerinti talajnevek. Ezeket a változókat azután az ArcMap már teljes érték változóként kezeli,
megjelenítheti vagy számolhat is vele.
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A nyomtatási-kép mód használata
A megszerkesztett állományokat végül nyomtatható állapotba kell hozni, ami azt jelenti, hogy rá kell tennünk a kötelez
térképi elemeket (észak nyíl, méretarány, jelkulcs), valamint el kell látni a térképet olyan magyarázó, értelmez
szövegekkel, címekkel, grafikonokkal, ábrákkal, képekkel, amelyek a munkánk eredményét könnyen értelmezhet vé
teszik. A felhasználók, vagy megrendel k sokszor nem a térképet akarják, hanem egy konkrét kérdésre keresnek választ.
Ebben a válaszban természetesen a térképi megjelenítés központi szerepet játszik, de kiegészítve a megértést segít
elemekkel, a térképi információ hatékonysága nagymértékben növelhet .
A nyomtatási módra a View menü Layout mode parancsával térhetünk át, vagy a munkaablak bal alsó sarkában a papírlap
ikonra rákattintva.

A megnyitás után megjelenik a nyomtatási mód eszközkészlete. Itt oda kell figyelni arra, hogyha a lapon belül akarok
nagyítani, kicsinyíteni stb. akkor a nyomtatási mód eszközeit kell használni, de ha a „Data frame” (adat keret) ablakon
belül akarunk a térképeken változtatni, akkor a munkaablak hasonló célú eszközeit kell használnunk. A nyomtatási mód
eszközkészlete megjelenésében hasonlít, hatásában pedig megegyezik a munkaablak eszközeivel.

Kivételt talán csak a
ikon jelent, amely nem szerepel a munkaablak eszközei között. Ez a ikon akkorára állítja be a
nagyítást, hogy a lap teljesen kihasználja a képerny rendelkezésre álló területét.
A nyomtatási módban való munka els lépése az oldal beállítása („Page setup”), ami a lap szélére (az adat-kereten
kívülre) kattintva megnyíló menüponton keresztül érhet el. Itt a lap méretét és irányát kell beállítani. Ha
bekapcsolhatjuk a „same as printer” opciót, akkor a lap méret adatait a printer tulajdonságai fogják meghatározni.
Érdemes bekapcsolni a „change map elements proportionally to changes in page size” (ami annyit jelent, hogy a lap
méretének változtatásakor arányosan nagyítsa, illetve kicsinyítse térképi elemeket).
Az ábrán két térképablak (adat-keret) van megnyitva. Ezek külön szerkeszthet k, így egy oldalon ábrázolhatunk
logikailag összefügg dolgokat, vagy esetleg ugyanazt az állományt más néz pontból, más összetételben. Az eltér
keretek a különböz , megnyitott fedvény-csomagokat ábrázolnak, minden fedvény-csomagot külön térképablakban. A
térképi elemeket a f menüsor „Insert” menüpontja alatt találjuk.
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A következ dolgok közül választhatunk:
• Title: Cím
• Text: Szöveg doboz
• Legend: Jelkulcs
• North Arrow: Észak nyíl
• Scale bar: Méretarány rúd
• Scale text: Méretarány számban megadva (pl. 1: 5000)
• Picture: Kép beillesztése
• Object: egyéb objektumok, képek, grafikák, videó klippek, stb. beillesztése
Ezen eszközök és lehet ségek alkalmazása technikailag egyszer , legtöbbjük megegyezik más mindennapi használatban
lev szoftverekben (pl. szövegszerkeszt k) alkalmazott beillesztési módszertannal. Ezért itt csak a viszonylag
bonyolultabb térképi elemek beillesztésére térnék ki, a jelkulcsra és a méretarányra.
Jelkulcs beillesztése:
A jelkulcs beillesztését egy interaktív varázsló segíti. Az els oldalon két ablak van. A bal oldali a rendelkezésre álló
fájlokat mutatja, a jobb oldali pedig a kiválasztottakat, amikhez jelkulcsot szeretnénk megjeleníteni. A két ablak között a
kijelölt fájlokat a kis nyilacskákkal mozgathatjuk. A varázsló további lépései segítenek a jelkulcs színének, méretének,
keretének, háttérszíneinek beállításában. A varázsló végén megjelenik a jelkulcs a nyomtatási kép ablakban. Ezt a
jelkulcsot az egérrel át lehet méretezni, mozgatni, és a optimális méretet és helyet manuálisan megadni.
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A méretarány beillesztése:
A méretarány rúd beillesztéséhez az „Insert” menü „scale bar” parancsát kell aktiválni. A megjelen ablakban ki kell
választani a megfelel formát, amit a szoftver a saját beállításai szerint méretez és illeszt be a nyomtatási képbe.

Természetesen a felhasználó önmaga is beállíthatja a szükséges adatokat, ha rákattint a „Properties…” gombra. A
megnyíló ablak a legapróbb részletekig be lehet állítani a méretarány rúd jellemz it. A legfontosabb beállítandó
jellemz k:
• Division unit: a méretarány rúd egysége
• Number of divisions: az egységek száma
• Number of subdivisions: az els egység alegységeinek száma
• Show one division before 0: ezt bekapcsolva a nulla elé is tesz egy egységet és azt bontja fel a beállított számú
alegységre
• When resizing: Mi változzon a méretarány rúd méretének kézi állításakor? Választható az egységek hosszának
(„adjust divission value”), az egységek számának („adjust number of divisions”) és a hossz változatlanságának
lehet sége
• Division units: az egység fajtája (méter, kilométer, mérföld, stb.)
• Label posotions: kiválasztható hogy hova kerüljön a magyarázó szöveg
• Label: magyarázó, értelmez szöveg (Pl. Km)
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:
Az OK gomblenyomásával elkészül a méretarány rúd, amit természetesen „kézzel” oda helyezhetünk, ahová szeretnénk.
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Utószó a felhasználónak, olvasónak
Az ArcView az egyik legszélesebb körben használt térinformatikai szoftver, amelynek rengetek kiegészít modulja és
továbbfejlesztési lehet sége van. Ebben a pár oldalban csak a legalapvet bb eszközöket és lehet ségeket mutattuk be.
Ahhoz, hogy a részletekben elmerüljön az ember, a szoftvert használni kell. Kívánom, hogy mindenki lelje örömét benne
és hasznosítsa ezeket az eszközöket saját maga és környezete fejl dése érdekében.
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GOLDEN SOFTWARE MAPVIEWER
A MapViewer tematikus térképek szerkesztésére és megjelenítésére szolgáló, egyszer en kezelhet térinformatikai
szoftver. Ebben a fejezetben a MapViewer 4 használatának alapjaival ismerkedünk meg, néhány esetben utalunk a fejezet
írásának idején megjelen MapViewer 5 új lehet ségeire is.
A felhasználói környezet beállítása
A szoftver - telepítése utáni - els indításakor a következ képerny vel találjuk szemben magunkat.

Properties eszköztár
Main
eszköztár

Accessories eszköztár

Maps
eszköztár

Layer Manager

Szerkeszt terület (rajzlap)
Data
eszköztár

Object Data Manager

Drawings
eszköztár

Objekt Property Manager

Ez a felhasználói környezet azonban könnyen igényeinknek megfelel en átalakítható, a szükséges/szükségtelen
eszköztárak és kezel k be/ki kapcsolásával: a View (Nézet) legördül menü Toolbars… (Eszköztárak) és Managers
(Kezel k) menüpontjaiban a megjeleníteni kívánt elemek kipipálásával, vagy a pipa levételével. A megjelenített elemek
az egérmutatóval méretezhet k és áthelyezhet k.
Az így beállított környezetben szerkeszthetjük meg az alaptérkép(ek)et, ami(k)hez a megfelel adatokat hozzárendelve itt
készíthetjük el a tematikus térkép(ek)et.
Alakzatok szerkesztése
Ha már rendelkezünk alaptérképpel és az a MapViewer által támogatott formátumban készült (.gsm, .gsb, .gsi, .bna, .bln),
a File (Fájl) legördül menü Open (Megnyitás) menüpontjával tölthet be. Más szoftver (pl.: ArcView, ArcInfo,
AutoCAD stb.) segítségével, más formátumban készült alaptérképek (pl.: .shp, .e00, .dxf, stb.) a File legördül menü
Import… (Behozatal) menüpontja segítségével jeleníthet k meg.
Alaptérképeinket a MapViewer segítségével is elkészíthetjük, ehhez a következ szerkesztési lehet ségek állnak
rendelkezésre.
Alakzatok rajzolása
Alakzatokat a Draw (Rajz) legördül menü menüpontjai vagy a Drawings (Rajzeszközök) eszköztár ikonjai segítségével
tudunk rajzolni.
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Draw legördül
menü

Drawings
eszköztár

Alkalmazás
kijelöl nyíl
felirat elhelyezése
felület rajzolása
vonal rajzolása
pont rajzolása
téglalap rajzolása
lekerekített téglalap rajzolása
négyzet rajzolása
ellipszis rajzolása
kör rajzolása
nagyító ablak
nagyítás
kicsinyítés
munkaterület méretéhez igazítás
vonal feldarabolása
távolság mérés

A vonal és a felület elkészítésekor törekedjünk arra, hogy az alakzatot töréspontjai „leszúrásával”, klikkelgetéssel és ne az
egérgomb folyamatos nyomva tartásával rajzoljuk meg.
Alakzat tulajdonság kezel
A létrehozott alakzatok bekerülnek az Objekt Property Manager (Alakzat tulajdonság kezel ) ablak listájába, amelynek
oszlopaiban az alakzatok tulajdonságairól kapunk információt.

•

Az Objekt (Alakzat) oszlop az alakzat típusát szimbolizáló ábrát, az alakzat láthatóságát mutató izzót és az alakzat
típusának angol megnevezését tartalmazza.
• PID (Els dleges azonosító) oszlop: alakzat els dleges azonosítója; a felhasználó adja meg.
• SID/Text (Másodlagos azonosító/Felirat) oszlop: az alakzat másodlagos azonosítója, felirata; a felhasználó adja meg.
• Line/Fill (Vonal/Mintázat) oszlop: az alakzat körvonalának és mintázatának típusát mutatja.
• Font (Bet ) oszlop: a feliratok bet típusát és stílusát mutatja.
• Vertices (Sarokpontok) oszlop: az alakzat sarok-, töréspontjainak száma.
• Lenght (Hossz) oszlop: az alakzat hossza a térkép koordináta- és vetületi rendszerében.
• Area (Terület) oszlop: az alakzat területe a térkép koordináta- és vetületi rendszerében.
• Polygon Direction (Sokszögek körüljárási iránya): a CCW (counterclolckwise) az óramutató járásával ellentétes, a
CW (clockwise) az óramutató járásával egyez körüljárási irányt jelöl. A CCW felületek a szigetek (Islands), a CW
felületek a tavak (Lakes). Ennek összetett (több felületb l álló, de az adatok ábrázolása szempontjából egy egységet
alkotó) alakzatok esetében van jelent sége. Például: szigetcsoport szigetei, ahol egységes pénznemet, államformát
stb. akarunk megjeleníteni, vagy ország, ahol a tavak által elfoglalt területen nem akarunk néps r séget ábrázolni.
• Subpolygons (Rész-sokszögek): egy felülethez tartozó sokszögek száma (pl. egy szigetcsoport szigetei).
Alakzatok rendezése a listában
Az alakzatokat a megfelel oszlop fejlécére bal egérgombbal kattintva angol nevük, els dleges azonosítójuk, másodlagos
azonosítójuk, sarokpontjaik száma, hosszuk, vagy rész-sokszögeik száma alapján rendezhetjük. A rendezés módját a
megjelen ablak kapcsolóival választhatjuk ki: Ascending (Növekv sorrendben), Descending (Csökken sorrendben).
Alakzat tulajdonságok alapértelmezésének módosítása
Minden alakzat létrehozásakor bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik (vonaltípus, szín, kitöltés stb.), ezek az
alakzattípushoz rendelt, el re beállított, „alapértelmezett tulajdonságok”. Megváltoztatásuk a File (Fájl) legördül menü
Preferences… (Beállítások) menüpontjával megjelen ablak General (Általános) füle alatti Default attributes
(Alapértelmezett jellemz k) mez gombjaival megnyíló ablakokban lehetséges.
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Vonalak tulajdonságainak beállítása: Line… (Vonal) gomb.
A Style (Stílus) legördül ablakból a vonal típusa, a Color (Szín) legördül ablakból a színe választható ki. Mindkét
estben a lista alján található Custom… (Egyéni) gombbal saját vonaltípus, ill. szín szerkeszthet . A Width (Vastagság)
ablakban a vonal vastagsága adható meg.
Szimbólumok tulajdonságainak beállítása: Symbol… (Szimbólum) gomb.
A Symbol set (Szimbólumkészlet) ablakból az alapértelmezett szimbólum választható ki. A Fill (Kitöltés) ablakban a
szimbólum kitöltésének, a Line (Vonal) ablakban körvonalának színe adható meg. A szimbólum mérete a Size (Méret)
ablakban adható meg.
Felületek kitöltésének beállítása: Fill… (Kitöltés) gomb.
A Fill Pattern (Kitölt minta) ablakból választhatunk felületet kitölt mintát, melynek színét a Foreground (El tér)
ablakban, hátterének színét a Background (Háttér), míg a minta méretét a Scale Factor (Arány) ablakban állíthatjuk be.
A háttérszín és a méret nem minden mintatípus esetében módosítható.
Egyéni mintát a Fill Pattern ablak Custom… (Egyéni) beállítását választva szerkeszthetünk. Az ekkor megjelen Costum
Pattern (Egyéni minta) ablakban a mintát bitképként (Bittmap Pattern fül), vagy vektorképként (Vector Pattern fül) is
elkészíthetjük. Mindkét esetben az új minta a Name (Név) ablakba írt néven az Add to List >> (Listához adás) gombbal a
mintakészlethez adható. Létez mintát a listából való kiválasztása után a szerkeszt ablakban módosíthatunk és a változást
a Replace >> (Frissítés) gombbal a mintakészletben jóváhagyhatunk. A szükségtelen mintákat a készletb l kijelölés után
a Remove From List (Eltávolítás a listából) gombbal törölhetjük.
Feliratok tulajdonságainak beállítása: Font… (Bet ) gomb.
A karakterkészlet a Face (Típus) ablakból választható ki, a karakterek mérete a Points (Méret), színe a Foreground
(Szín), hátterének színe a Background (Háttér) ablakban adható meg. A stílus (Style) mez kapcsolóival választhatjuk a
karakterek félkövér (Bold), d lt (Italic), áthúzott (Strietrough) és aláhúzott (Underline) megjelenítését. A feliratok
vízszintes és függ leges igazítása az Alignment (Igazítás) mez ablakaiban állítható be.
A képerny n megjelenített számok számformátumának beállítására a Numeric Display Format (Megjelenített
számformátum) gomb szolgál.
A Type (Típus) mez kapcsolóival a fixpontos (Fixed), exponenciális (Exponential) és az általános (General)
számábrázolás közül választhatunk. Általános számábrázolást választva csak az értékes tizedes jegyek jelennek meg, a
tizedes végi nulla nem. Fixpontos vagy exponenciális ábrázolást választva a Decimal digits (Tizedeshelyek száma)
ablakban kell megadni a tizedesek számát. Ebben az esetben a tizedes végi nullák is kiíródnak.
A Thousands (Ezresek) kapcsolóval a szám ezres tagolása, az Absolute value (Abszolút érték) kapcsolóval a szám
abszolút értékének megjelenítése választható.
A Prefix (El tag) ablakba a feliratok el tt, a Suffix (Utótag) ablakba a feliratok után megjelentetni kívánt szöveg írható
be (pl.: kb., f , Ft).
Alakzatok kijelölése
Egy alakzat kijelölése
• Egérmutatóval a szerkeszt ablakban, az alakzatra való kattintással.
• Egérmutatóval az Objekt Property Manager (Alakzat tulajdonság kezel ) ablakban az alakzat sorára való
kattintással.
• Els dleges azonosítója (PID) segítségével, amely az Edit (Szerkesztés) legördül menü Select/Deselect by PID…
(Kijelölés/Kijelölés levétele az els dleges azonosítóval) menüpontjának kiválasztásakor a felnyíló ablakból
kikereshet ; ügyeljünk arra, hogy az ablak kapcsolói közül a Select (Kijelölés) legyen bekapcsolva!
• Els dleges azonosítója (PID) segítségével, amit els kijelölés alkalmával a Properties (Tulajdonságok) eszköztár bal
oldali ablakába kell beírni, kés bb az ablakból lenyitható listából lehet kiválasztani.
Több alakzat egyidej kijelölése
• Egérmutatóval a szerkeszt területen, a Shift billenty lenyomva tartása mellett az alakzatokra való kattintással.
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•

Egérmutatóval az Objekt Property Manager (Alakzat tulajdonság kezel ) ablakban a Shift vagy a Ctrl billenty k
lenyomása és az alakzatok soraira való kattintással (Shift: két kijelölt sor között mindent kijelöl; Ctrl: csak azokat a
sorokat jelöli ki, amelyekre rákattintunk).
• Alakzatcsoport egérmutatóval való bekeretezésével a szerkeszt területen.
• Az Edit (Szerkesztés) legördül menü Block Select (Csoport kijelölése) menüpontjával.
• Els dleges azonosítóik (PID) segítségével, az Edit (Szerkesztés) legördül menü Select/Deselect by PID…
(Kijelölés/Kijelölés levétele az els dleges azonosítóval) menüpontjával felnyíló ablakból a megfelel azonosítókat a
Shift és/vagy a Ctrl billenty k alkalmazása mellett egérmutatóval kijelölve.
• Minden alakzat kijelölhet az Edit (Szerkesztés) legördül menü Select All (Minden kijelölése) menüpontjával, vagy
a Ctrl+A billenty paranccsal.
Kijelölés megfordítása
Az Edit (Szerkesztés) legördül menü Invert Selection (Kijelölés megfordítása) menüpontja segítségével az eddig kijelölt
alakzatok ki nem jelöltté, az eddig ki nem jelölt alakzatok kijelöltekké válnak (ha nem volt kijelölt alakzat, akkor mind az
lesz, ha minden alakzat ki volt jelölve, akkor mind ki nem jelöltté válik).
Kijelölés levétele
• Egérmutatóval a szerkeszt terület egy üres részére való kattintással.
• Els dleges azonosítóik (PID) segítségével, az Edit (Szerkesztés) legördül menü Select/Deselect by PID…
(Kijelölés/Kijelölés levétele az els dleges azonosítóval) menüpontjával megjelen ablakban a Deselect (Kiválasztás
levétele) kapcsoló bekapcsolása után a listából választva egy vagy több alakzat kijelöltségét megszüntethetjük.
• Az Edit (Szerkesztés) legördül menü Deselect All (Kijelölés levétele mindenr l) menüpontjával.
Az egérmutatóval való kijelölés beállításai
A kijelölés beállításainak módosítására a File (Fájl) legördül menü Preferences… (Beállítások) menüpontjával
megjelen ablak General (Általános) füle alatti Selection (Kijelölés) mez ben van lehet ség.
A Rectangle must fully sorround (Teljes bekeretezés) kapcsolóval a bekeretezéses kijelölés esetére választhatjuk meg,
hogy az alakzat kijelöléséhez szükséges-e annak teljes bekeretezése (kapcsoló bekapcsolása), vagy elég az alakzatot
érinteni (kapcsoló kikapcsolása).
A Handle size (Fogantyú mérete) ablakban a kijelöléskor az alakzat körül megjelen fogantyúk mérete állítható be.
Az Aperture (Távolság) ablakban az alakzat rámutatással való kijelölése esetére a kívánt rámutatási pontosságot lehet
meghatározni.
M veletek alakzatokkal

Alakzat törlése
A kijelölt alakzat(ok)
• a Delete billenty vel,
• az Edit (Szerkesztés) legördül menü Delete (Törlés) menüpontjával
• a jobb egérgomb segítségével megnyíló menüsor Delete (Törlés) menüpontjával törölhet (k).
Alakzat másolása
A kijelölt alakzat(ok) az Edit (Szerkesztés) legördül menü Copy (Másolás) és Paste (Beillesztés) menüpontjaival
másolható(k). A menüpontok a jobb egérgomb lenyomásával megjelen gyorsmenüb l is elérhet k. A Paste (Beillesztés)
menüpont kiválasztása után az egérmutató szálkeresztre vált, amivel a szerkeszt területen kijelölhetjük a beillesztés (a
másolat középpontjának) helyét.
Az Edit (Szerkesztés) legördül menü Paste Special… (Beillesztés Másként…) menüpontjának segítségével a másolat
mint kiemelt metafile (Enhanced Metafile), kép (Picture), eszköz független bitkép (Device Independent Bitmap) is
beilleszthet .
Alakzat ki/be kapcsolása
Bármelyik alakzat az Objekt Property Manager (Alakzat tulajdonság kezel ) ablakban a hozzá tartozó izzó ikonra
kattintva ki/be kapcsolható.
Alakzatok sorrendjének megváltoztatása
Az egymást részben vagy egészben fed alakzatok esetében szükség lehet a takarásviszonyok megváltoztatására, amit az
alakzatok sorrendjének felcserélésével tudunk elérni.
A kijelölt alakzat(ok) helye (sorrendje) az Objekt Property Manager listában az Arrange (Elrendezés) legördül menü
Move to Front (Legel re), Move to Back (Leghátra), Move to Forward (Eggyel el re), Move to Backward (Eggyel hátra)
menüpontjainak segítségével megváltoztatható. A menüpontok a jobb egérgombra megjelen gyorsmenü Order
(Rendezés) menüpontja alól is elérhet k.
Alakzat tulajdonságainak módosítása
Az alakzatok tulajdonságainak beállítását, módosítását az alakzatok típusához tartozó Properties (Tulajdonságok) ablakok
segítik.
Az ablakok elérhet k:
• a módosítani kívánt alakzatra való dupla kattintással.
• az Objekt Property Manager (Alakzat tulajdonság kezel ) ablakban az alakzat sorára való dupla kattintással.
• az alakzat kijelölése után a Draw (Rajz) legördül menü Properties… (Tulajdonságok…) menüpontja segítségével.
• az alakzat kijelölése után az egér jobb gombjának lenyomásával megjelen gyorsmenüb l a Properties menüpontot
választva.
43

Alakzat mozgatása
A kijelölt alakzat a szerkeszt területen a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett szabadon mozgatható.
Több kijelölt alakzat mozgatáskor alakzatcsoportként viselkedik: együtt mozdulnak el, miközben egymáshoz viszonyított
helyzetük nem változik.
Alakzat forgatása
A kijelölt alakzat
• az Arrange (Rendezés) legördül menü (vagy a jobb egérgomb lenyomására megjelen gyorsmenü) Rotate…
(Forgatás) menüpontja segítségével, a megjelen ablakba írt szögértékkel az óramutató járásával ellentétes irányba
elforgatható.
• az Arrange (Rendezés) legördül menü (vagy a jobb egérgomb lenyomására megjelen gyorsmenü) Free Rotate
(Forgatás Szabadon) menüpontja segítségével az egérmutatóval az alakzatra mutatva és a bal egérgomb nyomva
tartása mellett a képerny n szabadon forgatható
Több kijelölt alakzat együttes forgatáskor alakzatcsoportként viselkedik: az egyes alakzatok a csoport közös geometriai
középpontja körül fordulnak el.
Alakzat formájának, méretének megváltoztatása
• Bármely kijelölt alakzat, vagy alakzatcsoport formája és mérete a kijelöléskor megjelen fogantyúk (handle)
egérmutatóval való megfogásával szabadon megváltoztatható.
• A vonalak (curve) és felületek (area), mérete a Boundary (Körvonal) legördül menü Emphasize… (Kiemelés)
menüpontjával az eredeti mérethez viszonyított százalékos formában is megváltoztatható.
• Bármely alakzatcsoport mérete, amely tartalmaz legalább egy vonalat, vagy felületet a Boundary (Körvonal)
legördül menü Emphasize Group… (Csoport kiemelése) menüpontjával az eredeti mérethez viszonyított százalékos
formában is megváltoztatható. Az alakzatcsoportra az Emphasize… (Kiemelés) menüpontot alkalmazva csak a
csoport egyes alakzatainak mérete fog módosulni, a csoport mérete nem.
• A vonalak (curve) és a felületek (area) alakja töréspontjaiknak, sarokpontjaiknak szerkesztésével is módosítható. A
kijelölt alakzat sarokpontjai a Boundary (Körvonal) legördül menü, vagy a jobb egérgombbal elérhet gyorsmenü,
vagy a Properties (Tulajdonságok) eszköztár Reshape (Átformálás) menüpontjára való kattintással jelennek meg.
Szerkesztésük során lehet ség van:
− a Sarokpont elmozdítására: az egérmutatóval, a bal egérgomb nyomva tartása mellett.
− a sarokpont törlésére: egérrel való rákattintás (kijelölés) + Del billenty .
− új sarokpont elhelyezésére: Ctrl + bal egérgomb.
Sarokpontok ritkítása: a Boundary (Körvonal) legördül menü Thin Boundary… (Körvonal sarokpontjainak
ritkítása) menüpontjának kiválasztásával megjelen ablakba a sarokpontok kívánt minimális távolságának beírása
után (Deviation distance mez ) az annál egymáshoz közelebb lév sarokpontok automatikusan törl dnek.
Alakzatok egymásba való átalakítása
• Szimmetrikus alakzatból felület (area): A Boundary (Körvonal) legördül menü Symmetrik Shape to Area
(Szimmetrikus alakzatból felület) menüpontjának kiválasztásával a kijelölt szimmetrikus alakzat (kör, ellipszis,
négyzet, téglalap, lekerekített téglalap) automatikusan felületté alakul, miközben formáját megtartja.
• Vonalból felület: A Boundary (Körvonal) legördül menü Curve to Area (Vonalból felület) menüpontja a kijelölt
nem egyenes vonalat felületté alakítja, úgy, hogy a vonal végpontjait automatikusan összeköti.
• Felületb l vonal: A Boundary (Körvonal) legördül menü Area to Curve (Felületb l vonal) menüpontja a kijelölt
felületet automatikusan zárt vonallá alakítja, úgy, hogy az alakzat körvonala nem változik.
• Szigetb l tó, ill. tóból sziget: A felületek körüljárási iránya a Boundary (Körvonal) legördül menü Reverse
Islands/Lakes menüpontjával fordítható meg.
Felületek egyesítése
Két vagy több kijelölt felületet a Boundary (Körvonal) legördül menü Combine Islands/Lakes (Felületek egyesítése)
menüpontja egyesít egy alakzattá. Az eredeti felületek helyzete és alakja nem változik, de az egyesítés után egy
felületként értelmezettek. (Az egyesíteni kívánt felületeknek nem kell érintkezniük.)
Felület felosztása
Két vagy több felületb l egyesített alakzatot a Boundary (Körvonal) legördül menü Split Islands/Lakes (Felületek
felosztása) menüpontja osztja fel eredeti felületdarabjaira.
Felületek egybeolvasztása
Két vagy több egymással közös határszakaszon érintkez felületet a felületek kijelölése után a Boundary (Körvonal)
legördül menü Union of Areas… (Felületek egybeolvasztása) menüpontja olvaszt egy felületté. A menüpont
kiválasztásakor megjelen ablakban meghatározhatjuk, hogy meg kívánjuk-e tartani az eredeti felületeket is – Keep
original areas (Eredeti felületek megtartása) kapcsoló – és az eredeti felületek tavait – Keep inner lakes (Felületek
tavainak meg rzése) kapcsoló.
Felületek átfedése
Két vagy több egymást átfed felület fedésben lév részeib l, a felületek kijelölése után, a Boundary (Körvonal)
legördül menü Intersect Areas… menüpontja hoz létre új, önálló felületet. A megjelen ablakban meghatározhatjuk,
hogy meg kívánjuk-e tartani az eredeti felületeket is (Keep original areas) és az eredeti felületek tavait (Keep inner
lakes).
Vonalak összekapcsolása
Két vagy több kijelölt vonalat a Boundary (Körvonal) legördül menü Connect Curves (Vonalak Összekapcsolása)
menüpontja kapcsol össze egy vonallá, úgy, hogy azok egymáshoz közelebb es végeit összeköti.
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Vonal feldarabolása
A kijelölt vonalat a Baundary (Körvonal) legördül menü Break Curve (Vonal darabolása) menüpontja, vagy a
Drawings (Rajzeszközök) eszköztár Break Polyline (Vonal darabolása) ikonja segítségével tudjuk feldarabolni. A
menüpont, vagy ikon kiválasztása után a megváltozott egérmutatóval a vonal arra a pontjára kell kattintani, ahol a
szakadást létre akarjuk hozni.
Rétegek
A MapViewer lehet séget biztosít több tematikus térkép egyidej kezelésére és megjelenítésére. Erre szolgálnak az ún.
rétegek (layers), melyeket úgy lehet elképzelni, mint a térkép(ek)et, illetve térképrészleteket tartalmazó egymásra helyezet
pauszpapírokat. (Az egyes tematikus térképeket és térképrészleteket külön-külön rétegekben célszer elhelyezni,
elkészíteni.)
A rétegeket legegyszer bben a Layer Manager (Réteg kezel ) és a Layers (Rétegek) felnyíló ablak segítségével tudjuk
kezelni. (A Layers ablak a Map (Térkép) legördül menü Layers… (Rétegek) menüpontján keresztül, vagy a Layer
Manager ablakban jobb egérgombbal kattintva, vagy az Accessories (Kellékek) eszköztár Layer ikonjára kattintva jelenik
meg.)

Új réteg létrehozása
• A Layer (Réteg) ablak New Layer (Új réteg) gombjára kattintva.
• Az Accessories (Kellékek) eszköztár New Layer (Új réteg) ikonjával.
Réteg törlése
• A Layer (Réteg) ablak Delete Layer (Réteg törlése) gombjával.
• A Layer Manager (Réteg kezel ) ablakban a réteg kijelölésével és a Del billenty vel.
Réteg átnevezése
A szoftver az új rétegek automatikus sorszámozott névvel látja el, amit az áttekinthet ség és munkánk megkönnyítése
érdekében célszer megváltoztatni: a Layer Manager (Réteg kezel ) ablakban a régi névre hosszan rákattintva, vagy a
Layer (Réteg) ablakban a névre duplán kattintva az új név beírható.
Réteg ki/be kapcsolása
• A Layer Manager ablakban a réteg neve el tti kis izzóra kattintva
• A Layer (Réteg) ablakban a Visible (láthatóság) oszlopban a réteg neve melletti cellában duplán kattintva
(Az összes réteg egy id ben nem lehet kikapcsolt állapotban, legalább egynek láthatónak kell lennie.)
Réteg aktiválása
Dolgozni mindig csak az aktív rétegben lehet, függetlenül annak rétegek között elfoglalt helyét l (lehet a legalsó réteg is)
és láthatóságától. Az aktív réteget a Layer Manager (Réteg kezel ) ablakban, a réteg el tti USA térképen kis pipa; a
Layer (Réteg) ablakban az Active (Aktiváltság) oszlopban, a réteg nevével egy sorban „Yes” (Igen) felirat jelzi.
Réteg aktiválása: az aktiválni kívánt réteg el tti USA térképen (Layer Manager), vagy az „Active” (Aktiváltság) feliratú
oszlop megfelel cellájának „No” feliratán (Layer ablak) kell duplán kattintani.
Rétegek sorrendjének megváltoztatása
A tematikus térképek szerkesztése és megjelenítése során szükséges lehet a rétegek sorrendjének megváltoztatása, hiszen
a felül lév rétegek alakzatai takarhatják az alsóbb rétegekéit.
• A Layer Managers (Réteg kezel ) ablakban a mozgatni kívánt réteg neve egérmutatóval és a bal egérgomb folytonos
nyomva tartásával megfogható és a listában tetsz leges helyre áthelyezhet .
• A Layer (Réteg) ablakban a kijelölt réteg a Move to Front (Legel re), Move Forward (Eggyel el re), Move
Backward (Eggyel hátra), Move Back (Leghátra) gombokkal mozgatható.
Rétegek tartalmának vágólapra másolása
• Az aktív réteg tartalmát az Edit (Szerkesztés) legördül menü Copy (Másolás) menüpontjával,
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az összes réteg tartalmát az Edit (Szerkesztés) legördül menü Copy All Layers (Minden réteg másolása)
menüpontjával lehet vágólapra küldeni. (Ez utóbbi esetben mint kép kerül a vágólapra).
M veletek rétegek között

Alakzat másik rétegre másolása
A másolni kívánt alakzat(ok) kijelölése után az Edit (Szerkesztés) legördül menü Copy to Another Layer… (Másolás
másik rétegbe) menüpontjára kattintva a felnyíló ablakban megjelen listából kiválasztható a célréteg neve.
Alakzat másik rétegre mozgatása
Az eljárás a másolással megegyez , azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az Edit legördül menü Move to
Another Layer… (Másik rétegbe mozgatás) menüpontját kell választani.
Alaptérkép (Base map) készítése
A megjeleníteni, szerkeszteni kívánt térképek ma még gyakran raszteres formában (képként) állnak rendelkezésünkre, ill.
ilyen formában érhet k el könnyebben. Ahhoz, hogy ezeket a MapViewerrel kezelni tudjuk, vektoros állományokat kell
bel lük készíteni. Ennek legegyszer bb módja a digitalizálás, amit digitalizáló táblán, vagy a képerny n tehetünk meg. A
MapViewer esetében ez utóbbira van lehet ség.
Példánkban Magyarország megyéire (felület), megyeszékhelyeire (pont) és vasúti forgalmára (vonal) vonatkozó adatokból
kívánunk tematikus térképeket készíteni, melynek lépései a következ k:
1. Magyarország megyéit ábrázoló térkép beszkennelése arra alkalmas képszerkeszt szoftverrel és valamilyen kép
formátumban (pl. jpg, wmf, tif, bmp) való elmentése.
2. A szkennelt állomány megnyitása a File (Fájl) legördül menü Import… (Behozatal) menüpontjával.
Kép (és minden olyan vektoros térképi állomány, melynek a szoftver nem ismeri fel a vetítési rendszerér) importálása
esetén egy ablak nyílik fel, melyben az állomány vetítési rendszerét és térképi dátumát lehet listából kiválasztani, ill.
megadni. Ha ezt nem ismerjük, hagyjuk meg a Projection (Vetítési rendszer) ablakban az „Unknown” (Ismeretlen)
beállítást. Ekkor térképünk vetítési rendszer nélkül kerül megjelenítésre.
Sajnos hiába van az importálni kívánt kép koordináta és vetületi rendszerben, azt a MapViewer 4 nem ismeri fel. A
MapViewer 5 azonban már képes kezelni a képhez tartozó koordináta rendszert.
3. Új rétegek létrehozása a térkép körberajzolására (digitalizálására). Minden tematikus térképet (megyék,
megyeszékhelyek, vasút, vizek, országhatár stb.) külön rétegbe készítsünk el és a rétegeket értelemszer en nevezzük el.
4. A digitalizálás és szerkesztés környezetének beállítása:
• Képerny nagyítás beállítása a digitalizálás megfelel pontossága érdekében.
• Mivel minden megyét körbe kell rajzolni, vagyis a közös határokat többször végig kell digitalizálni, érdemes a
töréspontokat a vonalzó osztásaihoz kötni. File (Fájl) legördül menü Prefernces… (Beállítások) menüpontjával
felnyíló ablakban a Rulers and Grids (Vonalzók és rácspontok) fül alatti beállítások közül a Snap to ruler
(Vonalzóhoz kötés) kapcsolók mind Horizontal (Vízszintes), mind Vertical (Függ leges) esetben való
bekapcsolásával. Ekkor a képerny n alakzat töréspontot csak a vonalzó osztásközeinek metszésében tudunk
„leszúrni”. Ezáltal ugyanazokat a töréspontokat könnyebben eltaláljuk a közös határszakaszok
újradigitalizálásakor.
• A digitalizálást segít eszközök, vonalzók és rácspontok tetszés szerinti beállítása. Ki/be kapcsolásuk a File
(Fájl) menü Preferences… (Beállítások) menüpont, Rulers and Grid (Vonalzók és rácspontok) fül alatti Show
rulers (Vonalzók megjelenítése) és Show grid (Rácspontok megjelenítése) kapcsolók, osztáss r ségük pedig
ugyanott a Ruler Division… (Vonalzó beosztása) és Grid Division… (Rácspontok beosztása) ablakok
segítségével lehetséges. Törekedjünk arra, hogy a Snap to ruler kapcsoló bekapcsolása után olyan vonalzó
osztáss r séget válasszunk, ami mellett (a képerny nagyítást is figyelembe véve) a digitalizálandó vonalakat
még megfelel pontossággal követni tudjuk és ha szükséges ugyanazon a vonalon még egyszer végig tudunk
haladni.

46

5.

Digitalizálás, vagyis a térkép megjeleníteni kívánt alakzatainak újrarajzolása.
• A digitalizálás során törekedjünk arra, hogy ne hozzunk létre felesleges sarokpontokat.
• Az aktuális alakzat digitalizálását jobb egérgombbal való duplázással, vagy az Enter billenty vel lehet befejezni.
• Digitalizálás közben a jobb egérgombbal egyesével vissza lehet törölni a már leszúrt töréspontokat
(útvonaltévesztés esetén hasznos).
• A digitalizálás a képerny szélén nem áll meg, az egeret tovább húzva a képerny automatikusan gördül.
• Kezd ként érdemesebb a megyéket nem felülettel, hanem vonallal, vagy vonalakkal digitalizálni, így rontás
esetén nem kell az egészet törölni és újrakezdeni. Ha körbeértünk a megyén, a vonalakat a már ismert módon
össze lehet kötni, majd felületté kell alakítani.
• Az alakzat (felület-megye, pont-város, vonal-vasút) elkészülte után azonnal adjuk meg els dleges azonosítóját
(PID), amely ne tartalmazzon magyar ékezeteket.

Az elkészült alaptérképek:

Térkép kalibrációja
Az elkészült alaptérkép koordináta- és térképi vetítési rendszerét a Map (Térkép) legördül menü Calibration…
(Kalibrálás) menüpontjával felnyíló ablakban tudjuk megadni.
A koordináta-rendszer megváltoztatása
A Calibrate (Kalibráció) fül alatti kis táblázat az ábra (térkép) jobb fels (Upper right) és bal alsó (Lower left) sarkának
(Corner) aktuális x és y (Current X, Current Y) koordinátáját tünteti fel. Megváltoztatása a Recalibrate…
(Újrakalibrálás) gombbal megnyíló ablakban lehetséges:
1. Jelöljük ki a táblázat Corner (Sarokpont) oszlopában az Upper right (Jobb fels ) feliratú sort. (A kijelölést piros
háromszög jelzi.)
2. Jelöljünk ki a szálkeresztté változott egérmutatóval a térképünk jobb fels sarka közelében egy koordinátáival ismert
pontot (pl. fokhálózat metszéspontját). A kijelölt pont jelenlegi koordinátái automatikusan beíródnak a táblázat
Source X (x forráskoordináta) és Source Y (y forráskoordináta) oszlopaiba.
3. Írjuk be a pont térképr l leolvasott koordinátáit a táblázat Destination X (x célkoordináta) és Destination Y (y
célkoordináta) oszlopaiba.
4. Hasonlóan adjuk meg a bal alsó sarok (Corner, Lower left) forrás- és célkoordinátáit is.
Kalibráció közben nagyítani, kicsinyíteni a Shift és Ctrl gombok lenyomva tartása mellett bal egérgombbal kattintva lehet.
Az OK gombbal való jóváhagyás után a két pont alapján számított új koordinátarendszer lép érvénybe.

47

Vetítési rendszer megváltoztatása
A Map Projection (Térképi vetítési rendszer) fül alatt a Projection (Vetítés) ablakból lenyíló listából kiválasztható az
alkalmazni kívánt vetítés típusa, melynek paraméterei (számos vetítési rendszer esetében) a Settings (Beállítás) gombbal
megváltoztathatók. Az Applay datum conversion (Dátum átalakítás) kapcsolóval bekapcsolása után a Datum (Dátum)
ablak listájából kiválasztható az alkalmazni kívánt térképdátum, illetve az User Defined (Felhasználói beállítás) menüpont
választása esetén a Custom… (Egyéni) gombbal felhasználói dátum is készíthet .
Tematikus térképek készítése
Az alaptérkép alakzataihoz információt (adatot) rendelve és azt különböz képen megjelenítve többféle tematikus térkép
készíthet a MapViewer segítségével.
Adatkezelés
Adatállomány szerkesztése
Adatállományunkat többféle szoftver segítségével, többféle formátumban elkészíthetjük, pl.: Excel (.xls), dBase (.dbf),
Lotus (.wks, .wkr, .wk1, .wk2, .wk3, .wk4), Acces (.MDB), ASCII data (.txt), melyeket a MapViewer gond nélkül kezel.
Vagy elkészíthetjük a MapViewer egyszer táblázatkezel alkalmazása segítségével is: File (Fájl) legördül menü
WorkSheet (Munkalap) menüpont.
A táblázat összeállításakor ügyeljünk arra, hogy az adatokat oszlopokba vigyük fel, az els oszlop pedig az alakzat
els dleges azonosítóját (PID) tartalmazza, melyet pontosan úgy írjunk be, ahogy azt a MapViewerben megadtuk. A
szoftver az adatokat az els dleges azonosító alapján rendeli a megfelel alakzathoz.
Adatállomány betöltése
Kész adatállományt a File (Fájl) legördül menü Load Data… (Adatok betöltése) menüpontjával adhatjuk hozzá az aktív
réteg alaptérképéhez. Az adatok a réteghez tartozó munkalapra (WorkSheet) kerülnek, ahol ha szükséges, tovább
szerkeszthet k.
WorkSheet
A WorkSheet a MapViewer beépített, egyszer táblázatkezel alkalmazása, amely a legalapvet bb adatkezelési
problémák megoldására szolgál.
• Adatok sorba rendezése:
Az adatállomány sorba rendezend részének kijelölése után a Data (Adat) legördül menü Sort… (Sorba rendezés)
menüpontjával megjelen ablakban beállítható, hogy mi (melyik oszlop) legyen a sorba rendezés alapja els (Sort
First By ablak), azon belül másod (Sort Next By ablak), majd harmad (Sort Last By ablak) sorban. Minden szint
mellett két kapcsolóval kiválasztható a rendezés módja: növekv (Ascending kapcsoló), vagy csökken (Descending
kapcsoló) sorrendben.
Ha a táblázat els sora az oszlopok megnevezését tartalmazza (fejléc), akkor a Label in first row (Fejléc az els
sorban) kapcsoló bekapcsolásával érhet el, hogy ne vegyen részt a sorba rendezésben.
• Számítások:
A Data (Adat) legördül menü Transform… (Számítás) menüpontjával megjelen ablak Transform equation
(Egyenlet) ablakába kell, az ott szerepl példa alapján, beírni a kívánt számítást, egyenletet, amely a First row (Els
sor) és Last row (Utolsó sor) ablakokban megadott sorok közötti adatokra vonatkozik. A Treat text and empty cells
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as 0.0 (Szöveges és üres cellák értéke 0.0) kapcsoló bekapcsolásával az üres, vagy szöveget tartalmazó cellák 0
értékkel vesznek részt a számításban.
Az egyenlet szerkesztése során használható függvények listája a Functions >> (Függvények) gombbal jeleníthet
meg.
Statisztikai elemzés:
A kijelölt adathalmaz statisztikai tulajdonságairól a Data (Adat) legördül menü Statistics… (Statisztika) menüpontja
segítségével kapunk információt. A megjelen ablakban kiválaszthatók a számítani kívánt statisztikai jellemz k
(Select items to compute lista), melyek a Results (Eredmények) mez Show in window (Külön ablakban)
kapcsolójával külön ablakban, a Copy to worksheet (Munkalapon) kapcsolóval a munkalapon jeleníthet k meg.
Adatok megjelenítése, tematikus térképek

A betöltött adatok alapján a Map (Térkép) legördül menü Thematic Maps (Tematikus térképek), vagy a Maps
(Térképek) eszköztár segítségével készíthetünk tematikus térképet.
Thematic Maps menü

Ábrázolás módja
alap térkép
felületszínezéses ábrázolás
s r ség térkép
kördiagramos ábrázolás
oszlopdiagramos ábrázolás
szimbólum térkép
térbeli ábrázolás
grafikonszimbólumos ábrázolás
vonalvastagság ábrázolás

Maps eszköztár

gombost (Pin) térkép

A következ kben részletesen bemutatjuk az egyes tematikus térképek szerkesztését, megjelenítésének beállítási
lehet ségeit. Számos beállítás, menüpont és kapcsoló a különböz tematikus térképek esetében megegyez , vagy
legalábbis nagyon hasonló, ezért azok csak egyszer kerülnek ismertetésre.
Felület-kitöltéses ábrázolás (Hatch Map)
A felületszínezéses ábrázolás során az alakzatokhoz tartozó és térképen megjeleníteni kívánt adatokat kategóriákba
soroljuk és minden kategóriához színt és/vagy sraffozást rendelünk, ami a megfelel alakzatok új tulajdonsága lesz.
Például Magyarország megyéi a 2001-es népességüknek megfelel en hat kategóriában ábrázolva:
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A menüpont, vagy ikon kiválasztása után megjelen ablakban a következ beállításokat végezhetjük el:
• A Data source (Adatforrás) ablakban adatállományt rendelhetünk az alaptérképhez.
• A Data source columns (Adatoszlopok) mez PID (Els dleges azonosító) ablakában az els dleges azonosítókat, a
Variable (Változó) ablakában az ábrázolandó adatokat tartalmazó oszlopot állíthatjuk be. Az ábrázolandó adatokat a
MapViewer az els dleges azonosító alapján rendeli az alaptérkép megfelel alakzatihoz, ezért fontos, hogy az
alakzatok els dleges azonosítója pontosan megegyezzen az adattáblában található azonosítókkal. Az azonosítókban
ne használjunk közép-európai ékezetes bet ket, mert azokat a tapasztalatok szerint a MapViewer nem ismeri fel.
• A Draw type (Ábrázolás típusa) ablakban kiválaszthatjuk, hogy a felületszínezés az egész alakzatra (pl. megyére)
vonatkozzon (Hatched Area), vagy az alakzathoz rajzolt körre (Hatched Circle), vagy négyzetre (Hatched Square).
Ez alatt, a Wide (Szélesség) ablakban a kör, ill. négyzet mérete állítható be.
• A Data range type (Adat tartomány) mez Number of ranges (Kategóriák száma) ablakában meghatározható, hogy
az adatok, 1-50-ig, hány kategóriába csoportosítva kerüljenek megjelenítésre. Fölötte, a legördül ablakban
kiválasztható az adatok kategóriákba sorolásának módja:
− Equal number (Egyenl számban) menüponttal az adattartomány úgy osztható fel, hogy minden kategóriába
körülbelül ugyanannyi alakzat tartozzon.
− Equal Intervals (Egyenl intervallumokba) menüpont választása esetén az adattartomány egyenl
osztásközökkel kerül kategóriákba sorolásra.
− User Defined (Felhasználó szerint) menüponttal a felhasználó állíthatja be a kategóriák alsó és fels határait, az
Objects in ranges (Alakzat kategóriák) táblázatban a megfelel értékeket tartalmazó cellákra duplán kattintva.
• Az Include „No Data” range (Nincs adat kategória) kapcsolóval „No Data” (Nincs adat) érték kategória, az
Include „All Others” range (Egyéb kategória) kapcsolóval „All Others” (Egyéb) érték kategória választható az
adatkategóriák táblázathoz.
• A Data limits (Adat határok) mez User defined (Felhasználói beállítás) kapcsolójával az aktívvá váló Minimum és
Maximum ablakokban a felhasználó határozhatja meg az ábrázolni kívánt adathalmaz alsó és fels határát.
• A Global data (Minden adat) kapcsoló választása esetén a szoftver az adatoszlop minden adatát figyelembe veszi az
ábrázolás során, az objektumhoz nem tartozókat is (pl. az adatoszlopok végén gyakran szerepl összesítést is).
• Az Objetcts in ranges (Alakzat kategóriák) mez táblázatában a minimum és maximum értékeket, illetve a kategória
színezését tartalmazó cellákra duplán kattintva azok beállításai megváltoztathatók.
S r ségtérkép (Density Map)
Ebben az ábrázolási módban az alakzatokat véletlenszer en elhelyezet pontokkal, vagy körökkel töltjük ki. Az egyes
alakzatokhoz tartozó pontok száma arányos az alakzathoz tartozó, megjeleníteni kívánt értékkel (például Magyarország
megyéinek 2001-es néps r ségével).

A S r ség térkép több beállítása az el z ekben megismertekhez hasonló. Az ett l eltér beállítási lehet ségek:
• A Density (S r ség) mez Dot radius (Pont sugara) ablakában a pontok (körök) nagysága, a Max # of dots (Pontok
maximális száma) ablakában a legnagyobb ábrázolandó értékhez tartozó pontok száma, a Dot value (Pont értéke)
ablakában az egyes pontok által képviselt érték nagysága állítható be. A példában minden egyes pont 3000 f t
szimbolizál.
• A Line and fill (Vonal és kitöltés) négyzetre kattintva a pontok (körök) vonalának és kitöltésének típusa és színe
állítható be.
• A Negative data values (Negatív értékek) mez kapcsolóival a táblázatban esetlegesen el forduló negatív értékek
kezelésének módja határozható meg: az Ignore negative value (Negatív értékek figyelmen kívül hagyása)
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kapcsolóval figyelmen kívül hagyásuk, a Use absolute values (Abszolút érték használata) kapcsolóval abszolút
értékük használata választható.
Kördiagramos ábrázolás (Pie Map)
A Kördiagramos ábrázolás során minden alakzathoz kördiagramot rendelünk, melynek nagysága arányos az alakzat
megjeleníteni kívánt jellemz jének értékével. A kördiagramon belül a megjelenített adatot további bontásban
ábrázolhatjuk. Például a megyék és Budapest népességét a diagram nagysága, ezen belül a férfiak és n k arányát a
diagram szeletei szemléltetik.

A Pie Map új beállítási lehet ségei:
• A Data source columns (Adat oszlopok) mez Variables (Változók) ablakába az ábrázolandó adatoszlopok közé az
Available columns (Felvehet oszlopok) ablakból az Add >> (Hozzáadás) gombbal többet is felvehetünk (osztott
kördiagram), illetve onnan a << Remove gombbal a feleslegesek eltávolíthatók.
• Minden adatoszlophoz tartozó körcikk vonal és kitöltés tulajdonságai az oszlop kijelölése után a Line and fill (Vonal
és kitöltés) gombbal külön beállíthatók.
• A Centroid offset (Eltolás) mez ben beállítható, hogy a kördiagram az alakzat középpontjához képest hogyan
helyezkedjen el: Center (Középen), Left (Bal oldalon), Right (Jobb oldalon), Above (Fent), Below (Lent), User
Defined (Felhasználói beállítás).
• A Pie diameter (Kör átmér je) mez ben az adatok méretéhez igazodó kördiagram átmér jének minimális és
maximális nagysága, vagyis a diagramok nagyságváltozásának széls értéke adható meg.
• A Percentage (Százalék) mez Display percentage (Százalék megjelenítése) kapcsolójával a kördiagram szeleteinek
százalékos értéke jeleníthet meg, a Font… (Bet ) gombbal felnyíló ablakban, pedig a százalék feliratok bet inek
tulajdonságait lehet beállítani.
Oszlop diagramos ábrázolás (Bar Map)
Az alakzatokhoz rendelt oszlop(ok) magassága szemlélteti az alakzat ábrázolni kívánt jellemz jének, jellemz inek
értékét.
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Az oszlopdiagramos ábrázolási mód új beállítási lehet ségei:
• A Diagram minden egyes oszlopára külön beállítható az ábrázolás tartománya, vagyis az oszlop legkisebb (Bar heigh
mez Min ablaka) és legnagyobb (Bar heigh mez Max ablaka) magassága, valamint az oszlop szélessége (Bar
width ablak).
• A Data source columns (Adat oszlopok) mez Proportional across variables (Arány a változók között)
kapcsolójának bekapcsolásával az ábrázolási tartomány minden adatsorhoz tartozó oszlopra egységes lesz (hasonlóan
az oszlopszélesség is egységessé válik).
• A Shaded bar face (Árnyékolás) kapcsolóval az oszlopok térhatású megjelenítése kapcsolható ki/be.
Szimbólum térkép (Symbol Map)
Ebben a megjelenítési módban valamilyen, a felhasználó által tetsz legesen választott szimbólum nagyságával
ábrázolhatjuk adatainkat. Például a megyeszékhelyek lakosságát.
A szimbólum térkép új beállítási lehet ségei:
• A Symbol (Szimbólum) gombra kattintva felnyíló Symbol Properties (Szimbólum tulajdonságai) ablakban a
számítógépen elérhet bet készletekb l (Symbol set) kiválasztható a megfelel szimbólum, beállítható a színe (Color
mez Fill és Line ablaka), valamint mérete (Size ablak).
• A Proportionality (Arányosság) mez kapcsolóival az ábrázolás (a szimbólum méretváltozásának) módja választható
ki: Linear (Lineáris, egyenletes), vagy Square root (Négyzetes)

Térbeli ábrázolás (Prism Map)
A térbeli ábrázolás során a MapViewer az ábrázolni kívánt jellemz t mint magasság értéket rendeli az alakzathoz és így
azt síkból kiemelve, térben jeleníti meg.
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A térbeli hasábos ábrázolás beállítási lehet ségei
General (Általános) fül
• Perspective projection (Perspektív vetítés) kapcsoló: perspektív megjelenítés ki/be kapcsolása.
• A koordináta-rendszert ábrázoló ablak csuszkáival a néz pont (térképre való rálátás) állítható be.
Light and Material (Megvilágítás és anyag) fül
• A Light position angles (Megvilágítás szögei) mez ben az Enable lighting (Megvilágítás) kapcsolóval a
megvilágítás kapcsolható ki/be, az alatta lév ablakokban a megvilágítás (napállás) szögei állíthatók be. A napállást
mutató ábrán a Nap közvetlenül, egérmutatóval is mozgatható.
• A Material (Anyag) mez ben a hasábok anyagi jellemz i állíthatók be:
• A Color method (Szinezés módja) ablakból a felületszínezés módja választható ki:
− Use Interpolated Colors (Színárnyalatok használata): az alul megjelen két (Min, Max) ablakban választhatjuk
ki a legkisebb és a legnagyobb értékhez tartozó színt, a köztes értékekhez pedig a szoftver rendel egy árnyalatot.
− Use Area Fill Colors:
− Use Color Classes (Színosztályok alkalmazása): a felhasználó határozhatja meg a megjeleníteni kívánt színeket
és a hozzájuk rendelt értékeket, beállításai (melyek a Hatch Map beállításaival megegyez k) a Color Classes
(Színosztályok) fül alatt érhet k el.
• Material is emissive (Kisugárzás) kapcsoló: bekapcsolásával a hasábok „sugározzák” ki a hozzájuk rendelt színt,
ebben az esetben a megvilágítás szögének nincs rájuk hatása és nem árnyékolják le egymást.
• White-wash prism walls (Fehér oldalú hasáb) kapcsoló: hasáboldalak színének ki/be kapcsolása.
• Add edges to prisms (Élek megjelenítése) kapcsoló: hasábok éleinek ki/be kapcsolása.
• Use area color as prism edge color (Felület színével egyez szín élek): a felületek és élek színegyezésének ki/be
kapcsolása.
• Edge (Él) ablak: a hasáb éleinek színbeállítása.
Grafikon szimbólumos ábrázolás (Line Graph Map)
A szoftver az adatsorból grafikont készít, úgy hogy annak x tengelyén az adatsor elemeit értékük szerinti növekv
sorrendben veszi fel, y tengelyén pedig az adatsor elemeinek egymáshoz viszonyított értékét ábrázolja. Majd ezt a
szimbolikus diagramot rendeli minden alakzathoz, úgy, hogy a diagram területét az alakzathoz tartozó érték összes
értékhez viszonyított arányában színezi (hasonlóan a kördiagramhoz, csak a szimbólum itt kör helyett stilizált diagram és
annak területén csak egy változó ábrázolható). El nye a kördiagrammal szemben, hogy a grafikon az adatsor értékeinek
eloszlását is mutatja.

Beállításai túlnyomórészt megegyeznek az eddig megismertekkel, újdonságok:
• A Graph size (Grafikon mérete) mez ben a grafikon szélessége (Width kapcsoló), magassága (Graph height
kapcsoló), és ábrázolásának függ leges eltolása (Base height kapcsoló) állítható be.
• A Graph fill (Grafikon kitöltése) gombbal az ábrázolás színe és mintája, a Profile fill (Ábra kitöltése) gombbal a
szimbolikus grafikon színe és mintája adható meg.
Áramlás térkép (Flow Map)
Vonalas alakzatokhoz (pl. közúthálózat, folyóvíz hálózat) kapcsolódó információk (pl. forgalmi adatok, folyó
vízmin sége) megjelenítésére alkalmazható tematikus térkép. Az alakzathoz tartozó értéket az alakzat vonalvastagságával
szemlélteti. Például az egyes vonalszakaszokon naponta közleked „inter” (IC, ICR, IP) vonatok átlagos számát
megjelenít térkép.Csak vonalas alakzatot is tartalmazó alaptérképb l készíthet .
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Beállítások:
A Flow width (Vonalvastagság) mez Min (Legkisebb) és Max (Legnagyobb) ablakában kell megadni az adatábrázolás
tartományának széls értékeit, vagyis a legkisebb és a legnagyobb értékhez tartozó vonalvastagságot.

Jelzések elhelyezése a térképeken (Pin Map)
A Map (Térkép) legördül menü, vagy az Accessories (Eszközök) eszköztár Pin Map… (Gombost ) menüpontja, illetve
ikonja segítségével jelzéseket és feliratokat helyezhetünk el a térképen, az adatállományban tárolt információk alapján.
A megjelen párbeszédablak General (Általános) füle alatti Locating method (Elhelyezés módja) ablakából lehet
kiválasztani a jelzés elhelyezésének módját:
• Coordinate (Koordinátával): Az adatfájlban megadott x és y koordinátái alapján. A koordinátákat tartalmazó
adatoszlopokat az X coordinate és Y coordinate ablakokban kell megadni.
• US 5-Digit ZIP Code (ZIP kóddal): Az Amerikai Egyesült Államokban használt, a mi irányítószámunkhoz hasonló
ún. ZIP kódjával. A kódokat tartalmazó adatoszlopot a Location ID (Elhelyezés azonosítója) ablakban kell beállítani.
• Other Location File (Más fájl alapján): A helyzetet meghatározó adatok más fájlban is lehetnek, melynek az adatokat
tartalmazó oszlopának azonosítóját a Location ID ablakban kell beállítani.
Az Append to existing image (Térképhez kapcsolás) kapcsolóval a jelzések a az aktuális réteg térképére kerülnek, annak
koordináta- és vetítési rendszerét alapul véve az elhelyezésnél.
A Symbol angle (Elforgatás) ablakban beállított szögértékkel a jelzésként elhelyezett szimbólumok forgathatók el.
Ha túl sok a jelzés a térképen, a Symbol freq (Jelzés s r ség) ablakban s r ségüket maximálhatjuk.
A párbeszédablak Labels (Címke) füle alatti beállításokkal feliratot (címkét) rendelhetünk a jelzésekhez:
• A feliratok a Show label (Címke megjelenítése) kapcsolóval jeleníthet k meg.
• A Data source column (Felirat oszlopa) ablakban kell kiválasztani az adatállomány megjeleníteni kívánt elemeit
tartalmazó oszlopát.
• A Label angle (Címke szöge) ablakban a felirat elforgatásának szögét adhatjuk meg.
• A Font… (Bet ) gombbal a címke bet formátumát, a Format… (Számformátum) gombbal számformátumát lehet
beállítani.
• A Position relative to symbol (Jelzéshez viszonyított elhelyezkedés) mez ben a címke jelzéshez viszonyított
elhelyezésének módját lehet beállítani.
A párbeszédablak Classes (Osztályozás) füle alatt a jelzéseket sorolhatjuk osztályokba a hozzájuk tartozó adatok alapján,
hasonlóan, mint a Hatch Map (Felület-kitöltéses ábrázolás) esetében.
Tematikus térképek elemzése
A MapViewer lehet séget biztosít a térképek térinformatikai elemzésére is, mely vonatkozhat a térkép egészére vagy
el re meghatározott részére, részeire. Az elemzés lehet ségei, beállításai az Analysis (Elemzés) legördül menü
menüpontjaival érhet k el.
A térkép elemezni kívánt részének, részeinek kijelölése
• A Define Region (Terület kijelölése) menüpont almenüpontjaiból kell kiválasztani, hogy a térképen mi módon
szeretnénk egy területet elemzésre kijelölni: körrel (By Circle menüpont), négyzettel (By Square menüpont),
téglalappal (By Rectangle menüpont), szabálytalan felülettel (By Area menüpont), vagy egy már létez felületet
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•
•

választunk ki azonosítója segítségével (By Selecting… menüpont). A megfelel menüpont kiválasztása után a terület
a térképen egérrel létrehozható.
Több terület kijelöléséhez válasszuk az Add Regions (Területkijelölés hozzáadása) menüpontot, ekkor újabb terület
kijelölése esetén a korábban létrehozott nem t nik el.
Az Auto Buffer Zone (Pufferterület) menüpont segítségével egy vagy több alakzat körül jelölhetünk ki meghatározott
távolságon belül es területrészt (példánkban a Budapest-Szeged vasútvonal 10 km-es környezetét). Az alakzat(ok)
kijelölése és a menüpont kiválasztása után megjelen párbeszéd ablakban a Create buffer zone around (Pufferterület
készítése alakzat körül) mez kapcsolóival kell meghatározni, hogy milyen típusú alakzat(ok) körül kívánunk
területet kijelölni, a Buffer width (Pufferterület szélessége) ablakban pedig azt kell megadni, hogy mekkora
távolságon belül.

A létrehozott területkijelölések is alakzatok: megjelennek az Objekt Property Managerben (Alakzat tulajdonság kezel )
listájában és az alakzatokhoz hasonlóan szerkeszthet k, tulajdonságaik módosíthatók.
Az összes területkijelölés a Clear Regions (Területkijelölések törlése) menüponttal egyszerre törölhet .
Nyilvántartás a kijelölt terület alakzatairól
Azt, hogy a térképen kijelölt terület milyen alakzatokat tartalmaz és az alakzatokhoz milyen információk, adatok
tartoznak a Records in Regions… (Nyilvántartás a kijelölt területr l) menüpont segítségével tudhatjuk meg.

A menüpont kiválasztásával felnyíló ablak bal fels sarkában a kijelölés által érintett alakzatok száma, alatta a listában az
alakzatok els dleges azonosítója olvasható.
A listában kijelölt alakzathoz tartozó adatok a Details (Részletek) gombbal jeleníthet k meg.
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A kijelölt alakzathoz tartozó adatokról a Copy Record… (Nyilvántartás mentése) gombbal külön ablakban megjelen
jelentés (Report) készíthet , ami ott tovább szerkeszthet (Edit menü), elmenthet , kinyomtatható (File menü).
A Statistics… (Statisztika) gomb segítségével az adatlistában kijelölt adatoszlop (a kijelölést kis háromszög jelzi)
elemeir l külön ablakban megjelen statisztikai jelentést kapunk (a számításban és a jelentésben természetesen csak a
kijelölt terület alakzataihoz tartozó adatok vesznek részt). A jelentés az el z höz hasonlóan szerkeszthet , nyomtatható,
elmenthet .
Az ablakban szerepl alakzatok a Select (Kijelölés), Select All (Mindegyik kijelölése), Deselect (Kijelölés levétele),
Deselect All (Kijelölés levétele mindr l) gombok segítségével a térképen is kijelölhet k, illetve kijelölésük
megszüntethet .
Feltétel szerinti keresés
A Query… (Keresés) menüpont segítségével térképünk (alakzatainak) egy adott feltételnek, vagy feltétel rendszernek
megfelel részét tudjuk megkeresni, kiemelni. A menüpontra kattintva megnyíló párbeszéd ablak Where (Feltétel)
ablakába kell a keresés feltételét írni. A feltétel MapViewer számára „érthet ” formában való megszerkesztésére szolgál:
• a Variable (Változó) ablak, ahonnan az alakzatokhoz tartozó adatbázis azon oszlopát (vagyis az alakzat azon
tulajdonságát) tudjuk kiválasztani (dupla kattintással) amire a feltétel vonatkozik;
• az Operator (M velet) ablak, ahonnan az alkalmazható matematikai és logikai m veleteket lehet dupla kattintással
kiválasztani;
• és a Function (Függvény) ablak, ahol az alkalmazható függvények listájából választhatunk.
A Query (Keresés) mez els ablakában kell megadni, hogy mi történjen azokkal az alakzatokkal, melyekre a feltétel
teljesül: legyenek kijelölve (Select menüpont), csak azok látszódjanak (Show menüpont), tulajdonságaik változzanak meg
(Apply properties to menüpont). Ha ez utóbbit választjuk, akkor az új tulajdonságok a Properties (Tulajdonságok) mez
Line/fill (Vonal/minta) és Symbol (Szimbólum) gombjaival állíthatók be.
A Query mez középs ablakában kell beállítani, hogy milyen típusú alakzat(ok)ra vonatkozzon a keresés.
Végül a harmadik ablakban lehet kiválasztani, hogy a térkép mely részén történjen a keresés, illetve kiemelés: az el z leg
létrehozott pufferzóna törzsterületén (Buffered Areas: annak, vagy azoknak az alakzatoknak a területe, mely(ek) körül a
pufferzónát létrehoztuk), a pufferzóná(k)ban (Buffer Zones), a más módon kijelölt területeken (Regions), vagy a térkép
egészén (Map).
A már szükségtelen, vagy rossz keresési feltételt a Clear Where Edit Box (Keresési feltétel törlése) gombbal törölhetjük.
Az Include boundaries that partially touch the specified zones (Érvényes a kijelölt területek által érintet alakzatokra is)
kapcsoló bekapcsolásával a feltételvizsgálatot azokra az alakzatokra is kiterjeszti a szoftver, melyek nincsenek teljes
terjedelmükkel a pufferzónán, vagy a vizsgálatra kijelölt területen belül.
Az Applay action to all layers (Minden rétegre érvényes) kapcsoló bekapcsolásával a vizsgálat az összes rétegre
kiterjeszthet .
Például emeljük ki felületkitöltéssel azokat a megyéket, melyek (teljes területükkel) Szolnok megye 100 km-es
környezetébe esnek és népességük 2001-ben 200000 és 400000 f között volt.

Keresés adott környezeten belül
A kijelölt objektum(ok) adott távolságon belüli környezetében a Query within Range (Keresés adott környezeten belül)
menüpont segítségével tudunk alakzatokat kijelölni, kezelni.
A menüpont választásával megjelen párbeszédablak a feltétel szerinti keresés ablakához hasonló beállításokra ad
lehet séget, azzal a különbséggel, hogy itt nincs keresési feltétel, valamint a keresés környezetét a távolság harmadik
ablakba való beírásával kell megadni. A keresés távolsága az alakzat középpontjától számítódik.
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Távolságmérés a térképen
Távolságmérésre a Measure Distance (Távolságmérés) menüponttal megjelen eszközt használhatjuk, melynek ikonja a
Drawings (Rajzolás) eszköztárban található.
A menüpont vagy ikon kiválasztása után, a megváltozott egérmutatóval térképen kijelölt távolság (útvonal) hossza a
képerny re kiíródik.
Utazás távolsága
A Distance of Travel (Utazás távolsága) menüponttal két, vagy több alakzat (középpontjainak) egymástól való távolsága
határozható meg.

A megjelen ablakban bal oldali listájából kell az Add>> (Hozzáadás) gombbal azokat az alakzatokat kiválasztani,
melyek a feltételezett utazás állomásai lesznek. A kiválasztott alakzatok a jobb oldali listába kerülnek, ahonnan a
szükségtelenek a <<Remove (Eltávolítás) gombbal vehet k ki.
Fontos a kiválasztott alakzatok sorrendje, mivel az állomások egymásutánja meghatározza az útvonalat.
Állomások sorrendjének megváltoztatása: a kijelölt alakzat (állomás) a Move Up (Eggyel el re) gombbal a listában
el bbre, a Move Down (Eggyel hátra) gombbal hátrább sorolható.
Az így összeállított útvonalról a Calculate (Számítás) gomb megnyomása után jelentés (Report) készül, amely többek
között tartalmazza:
− az állomások nevét (els dleges azonosítóját), és ha az Append Coordinates after location (Koordináták
megjelenítése) kapcsolót kipipáltuk, az egyes alakzatok középpontjainak koordinátáit
− az egyes alakzatok közötti távolságot a térkép koordináta- és vetületi rendszerében
− az útvonal hosszát a térkép koordináta- és vetületi rendszerében
Azt, hogy a távolság- és koordináta értékek hány tizedes pontossággal jelenjenek meg a jelentésben, a Decimal digits of
distance and coordinates (Tizedesjegyek száma) mez ben állíthatjuk be.
A Trace the journey (Útvonal jelölése) kapcsoló kipipálásával az útvonal a térképen is megjelenik.
A térkép végs formába öntése
Miután megszerkesztettük a tematikus térképet, szükség esetén beállítottuk a koordináta- és a vetítési rendszerét, már csak
a végs formába öntése maradt hátra (cím, méretarány, jelmagyarázat hozzárendelése stb.).
Az ábrázolt adatok térképre írása (Post Data)
Esetenként szükség lehet arra, hogy az egyes alakzatokhoz tartozó értékek számszer leg is megjelenjenek a térképen. Ezt
a Map (Térkép) legördül menü Post Data… (Adatok kiírása) menüpontjával, vagy az Accessories (Kellékek) eszköztár
Post Data ikonjával felnyíló ablakban lehet beállítani:
A Variables (Változók) ablakba kell a megjeleníteni kívánt értékeket tartalmazó oszlopot, oszlopokat felvenni.
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A Position (Elhelyezés) mez kapcsolóival a felirat helyzetét lehet beállítani: a Centroid (Alakzat középpontjához
visszonyítva) kapcsolóval a feliratok az alakzat középpontjához kapcsolva, a Data coordinates (Adatok mint koordináták)
kapcsolóval a kapcsoló alatti ablakokban beállított adatoszlopok elemei által meghatározott koordinátához kapcsoltan
kerülnek megjelenítésre.
A Position offset (Eltolás) mez ben a feliratok alakzatok középpontjához visszonyított elhelyezkedését lehet módosítani.
A Font (Bet ) gombbal elérhet ablakban a felírat bet inek tulajdonságait,
A Format… (Formátum) gombbal megnyíló ablakban a felirat számformátumát lehet beállítani.

Alakzat középpontjának áthelyezése
El fordulhat, hogy a tematikus térképre kiíratott értékek feliratai vagy a tematikus térkép szimbólumai közül néhány
egymásba ér, részben fedik egymást. Ilyenkor jó lenne azokat kicsit arrébb tenni. Azonban ezt közvetlenül nem tudjuk
megtenni, mivel elhelyezkedésük a hozzájuk tartozó alakzat középpontjához (centroid) igazodik. Ezért a kérdéses alakzat
középpontját kell áthelyezni, ami a Boundary (Körvonal) legördül menü Move centroids (Középpontok áthelyezése)
menüpontjával lehetséges. Az alakzat kijelölése után a menüpontot kiválasztva a képerny n megjelenik az alakzat
középpontját jelöl szálkereszt, ami a megváltozott egérmutatóval szabadon elmozgatható.
Térképi rácshálózat (Graticule)
A térképen való tájékozódást, eligazodást segíti a Map (Térkép) legördül menü Graticule… (Rácshálózat) menüpontja,
vagy az Accessories (Eszközök) eszköztár Graticule ikonja segítségével beállítható térképi rácshálózat. Ha a térkép
földrajzi koordináta-rendszerben van, akkor ez megegyezik a földrajzi fokhálózattal.
A rácshálózat (fokhálózat) beállításai:
Show (Megjelenítés) kapcsolók: hosszúsági, függ leges (Longitude (X)) és szélességi, vízszintes (Latitude (Y)) vonalak
megjelenítése.
Start (Kezd ) ablakok: els megjelenítend vonalak koordinátái.
End (Végs ) ablakok: utolsó megjelenítend vonalak koordinátái.
Increment (Növekmény) ablakok: rácsvonalak távolságának megadása.
Line properties (Vonal tulajdonságai): rácsvonalak tulajdonságainak beállítása.
Place graticule under map (Térkép alatt) kapcsoló: rácsvonalak térkép alá rajzolása.
Auto graticule range (Automatikus rácsozás) kapcsoló: rácsvonalak automatikus beállításokkal való megjelenítése.
Label… (Felirat) gomb: rácsvonalak feliratozásának beállításai:
Show start label, Show end label (Els és utolsó vonal feliratozása) kapcsolók: els és utolsó vonal feliratainak
megjelenítése.
Labeled freqency (Feliratok gyakorisága): feliratozott rácsvonalak gyakorisága (pl. minden második).
Offset to graticule edge (Eltolás a vonalhoz képest): felirat vonaltól való távolságának megadása.
Format… (Számformátum) gomb: felirat számformátumának beállítása (ua. mint a Post Data esetében).
Font… (Bet formátum) gomb: felirat bet típusának és tulajdonságainak beállítása.
Defaults (Alapértékek) gomb: alapértelmezett beállításokhoz való visszatérés.
Clear (Törlés) gomb: rácsvonalak és beállításaik törlése.
Méretarány, vonalas mérték (Scale, Scale bar)
A térkép elengedhetetlen része a méretarány és/vagy vonalas mérték.
A térkép méretarányát a Map (Térkép) legördül menü Scale… (Méretarány) menüpontjával felnyíló ablakban lehet
beállítani.
Az X scale (X irányú méretarány) és Y scale (Y irányú méretarány) mez ben megadható, hogy egy egység a lapon
(térképen) mekkora távolságnak feleljen meg az alapfelületen, vagy, hogy a lap, amelyen a térképet elkészítettük milyen
széles és hosszú.
A Fit to page (Laphoz igazítás) kapcsolóval a térképet a szerkeszt laphoz méretezhetjük.
A Proportional XY scaling (Egyez XY méretarány) kapcsolóval az X és Y irányú méretarány azonosságát tudjuk
biztosítani.
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A méretarányt szemléltet vonalas mértéket a Map (Térkép) legördül menü, vagy az Accessories (Eszközök) eszköztár
Scale Bar (Vonalas mérték) menüjével (ikonjával) felnyíló ablakban lehet igényeinknek megfelel en megformázni:

A Description (Felirat) mez ablakába a vonalas mértékhez kapcsolódó feliratot lehet beírni (célszer a térkép
méretarányát beírni), az Above scale bar (Vonalas mérték fölé) kapcsolóval pedig azt a vonalas mérték fölé írathatjuk ki
(alaphelyzetben az alá íródik).
A Unit type (Mértékegység) mez ablakából a vonalas mérték mértékegységét választhatjuk ki, ha a térkép földrajzi
koordinátarendszerben van, minden más esetben a mértékegység az alaptérkép mértékegységével fog megegyezni.
A Cycle spacing (Osztásköz) ablakban a vonalas mérték osztásközeinek méretét, a Number of cycles (Osztásközök
száma) ablakban osztásközeinek számát határozhatjuk meg. A First cycle with subdivision (Els osztásköz
továbbosztása) kapcsolóval az els osztásközt tudjuk további részekre osztani, melyek számát a Number of subdivision
(Alosztásközök száma) ablakban lehet megadni.
A Labels (Feliratok) mez Angle (Szög) ablakában a vonalas mérték osztásaihoz tartozó feliratok vonalas mértékkel
bezárt szögét, a Format… (Számformátum) gombbal számformátumát lehet beállítani.
A Show parallel true to scale kapcsolóval a vonalasan mértéken megjeleníthet , hogy a térkép vetítési rendszeréhez
igazodva melyik szélességi kör, vagy Y koordináta alapján készült (melyik szélességi körön, vagy Y koordináta mentén
igaz). Vetítési rendszer nélküli, földrajzi koordinátarendszer térkép esetében a térkép középpontján áthaladó szélességi
kör, ismeretlen (vagy meg nem adott) koordinátarendszer térkép esetében a térkép középpontjához tartozó Y koordináta
mentén igaz a vonalas mérték.
A Properties (Tulajdonságok) mez ben a Line (Vonal) gombbal a vonalas mérték vonaltípusát, a Font… (Bet ) gombbal
feliratainak tulajdonságát lehet beállítani.
A Default scale bar size (Alapértelmezett vonalas mérték) kapcsoló segítségével a vonalas mérték képerny n való
átméretezése után is vissza lehet térni az eredeti beállításhoz.
A több helyen is el forduló Above scale bar (Vonalas mérték fölé) kapcsolóval az adott (alapértelmezésben a vonalas
mérték alá kerül ) feliratot lehet a vonalas mérték fölé helyezni.
Észak jel
Hasonlóan a méretarány valamilyen formában való megjelenítéséhez, az észak jel is a térkép része.
Rajzoljunk egy pontot, majd változtassuk meg annak tulajdonságait (Properties): a szimbólumkészletben (Symbol set)
keressünk olyan karakterkészletet, amely tartalmaz nyilat, vagy irányrózsát és azt válasszuk ki. Helyezzük el és
méretezzük a szimbólumot tetszés szerint, majd forgassuk (Rotate) a helyes irányba és írjuk fölé, vagy köré az égtájakat.
(Néhány szimbólumkészlet tartalmaz kész észak jeleket is, azonban azok égtájai angol kezd bet ikkel szerepelnek, ami
egy magyar feliratozású térképen furcsán hat.)
Kivágás, levágás
Ha a teljes térkép csak egy részét szeretnénk láttatni, akkor a Map (Térkép) legördül menü Limits… (Körülhatárolás)
menüpontjával megjelen ablakban koordinátáival (xMin, xMax, yMin, yMax) adhatjuk meg a megjelenítend
térképrészt, kivágást. A kivágás nem módosítja sem a térkép koordináta- és vetítési rendszerét, sem méretarányát.
A Use data limits kapcsolóval térhetünk vissza az eredeti beállításhoz.
Jelmagyarázat
A tematikus térkép semmitmondó megfelel jelmagyarázat nélkül, ami a Map (Térkép) legördül menü, vagy az
Accessories (Kellékek) eszköztár Legend… (Jelmagyarázat) menüpontjával, illetve ikonjával rendelhet a térképhez.
A Jelmagyarázat beállítási lehet ségei:
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A Title (Cím) ablakba a jelmagyarázat címét, a Subtitle (Alcím) ablakba alcímét lehet megadni.
A Frame style (Keret formája) mez kapcsolóival a jelmagyarázat keretét választhatjuk ki: téglalap (Rectangle kapcsoló),
lekerekített téglalap (Rounded kapcsoló).
Az Order (Sorrend) mez kapcsolóival a jelmagyarázat kategóriáit emelked (Ascending kapcsoló) vagy csökken
(Descending kapcsoló) sorrendben jeleníthetjük meg.
A samples (kategóriák) ablakban a jelmagyarázat kategóriáinak számát határozhatjuk meg. A Hatch Map ez az ablak
hiányzik (hiszen a kategóriák száma adott), helyette két kapcsolót találunk: a No space between samples (Ikonok
folyamatosan) kapcsoló bekapcsolásával a jelmagyarázat ikonjai folyamatosan, hézag nélkül; a No edge on samples
(Keret nélküli ikonok) kapcsolóval az ikonok keret nélkül jeleníthet k meg.
A jelmagyarázat a térkép jelkészletében bekövetkez esetleges változásokat (kés bbi módosításokat) automatikusan
követi (frissül), mindaddig, amíg az Unlink from map (Nincs frissítés) kapcsolóval el nem választjuk a térképt l. A
térképt l elválasztott jelmagyarázat el nye, hogy részekre szedhet és egyes részei külön-külön módosíthatók (például
törölhet a kerete, kijavíthatók az automatikusan megjelen angol „to” feliratok stb.).
Az elkészült tematikus térkép:
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Mentés, exportálás
Az elkészült tematikus térképet természetesen szeretnénk meg rizni, esetleg más alkalmazások számára hozzáférhet
formátumba hozni. Erre a File (Fájl) legördül menü Save As… (Mentés másként), illetve Export… (Exportálás)
menüpontja szolgál.
Térkép mentése
A Save As… (Mentés másként) menüpont kiválasztásával megjelen ablakban, a mentés helyének és a fájl nevének
megadása után, a térképet ún. MapViewer fájlként (.gsm) tudjuk elmenteni. Azonban az ilyen formátumban mentett
térképet csak a MapViewer tudja megnyitni és csak néhány (els sorban Golden Software) alkalmazás képes felismerni
(importálni). Ha a térképet más szoftverrel szeretnénk tovább szerkeszteni (pl. képszerkeszt szoftverrel) vagy
felhasználni (pl. MS Word), akkor célszer exportálni.
Exportálás
Az Export… (Exportálás) menüpont kiválasztásával a „Mentés másként” ablakhoz hasonló ablak jelenik meg. A mentés
helyét és a fájl nevét itt is a szokásos módon kell megadni.
Eltérések:
• A Fájl típusa mez legördül listájából több fájlformátum közül választhatjuk ki a célnak legmegfelel bbet. Például
Word dokumentumba való beillesztéshez egy képformátumot (Windows Picture (.wmf), Windows Bitmap (.bmp)
stb.).
• A Selected objects only (Csak a kiválasztott alakzatokat) kapcsoló kipipálása esetén lehet ség van a térkép el re
kiválasztott (kijelölt) alakzatainak exportálására.
Leggyakrabban a térkép képként való exportálására van szükség, ezért ezt nézzük meg kicsit részletesebben. A Windos
Picture (.wmf) formátumon kívül bármelyik képformátumot választjuk, a gomb megnyomása után egy újabb ablak nyílik
meg, ahol néhány beállítást elvégezhetünk.

A Width (Szélesség) és Height (Magasság) ablakban a kép kívánt méretét adhatjuk meg képpontban (pixel) vagy
képpont-s r ségben, a Dots per inch (Képpont incsenként) mez Horizontal (Vízszintesen) és Vertical (Függ legesen)
ablakaiban. A Maintain aspect ratio (Rögzített méretarány) kapcsolóval a kép függ leges és vízszintes méretének
egymáshoz viszonyított aránya rögzíthet .
Tömörített képformátum esetén az Automatic compression (Automatikus tömörítés) kapcsolóval a kép automatikus
tömörítését választhatjuk vagy a Quality (Tömörítés mértéke) ablakban megadhatjuk a tömörítés mértékét, az eredeti kép
min ségéhez viszonyított százalékos formában.
Figyelem, képként való exportálás során csak a térkép látható alakzatai kerülnek mentésre!
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MICROSTATION
A MicroStation GeoGraphics a MicroStation program alatt fut, mint annak egy integrált alkalmazása, megtartva annak
saját funkcióit.
A MicroStation GeoGraphics integrált CAD/GIS megoldás, fejlett raszter és vektor funkciókkal, tervez k és alkalmazásfejleszt k részére egyaránt. Könnyen kezelhet adatbázis-felülettel és térelemz funkciókkal b víti ki a MicroStation
szabványos adatgy jt - és szerkeszt eszközeit. A MicroStation GeoGraphics jól illeszkedik a MicroStation/J felületéhez,
biztosítva a földrajzi információk bevitelét, kezelését, elemzését és megjelenítését a MicroStation környezeten belül. A
térképészeti projektek nagy részénél alkalmazkodni kell a felhasználói igényekhez, ezért a MicroStation GeoGraphics épp
annyira alkalmazásfejleszt felület, mint végfelhasználói termék. Nyílt szerkezete számos térképészeti funkcióval szolgál,
amelyek segítségével a felhasználó b vítheti a szoftver adta lehet ségeket, egyéni alkalmazásokat készíthet különböz
hardver- és operációs rendszerekre. A MicroStation olyan ipari szabvány, mely képes a legkülönböz bb térképészeti
projektek grafikus adatainak létrehozására és kezelésére. A GIS technológia biztosítja a döntéshozatalhoz, tervezéshez,
problémamegoldáshoz szükséges térelemzéseket. A GIS az egymáshoz kapcsolódó grafikus és szöveges adatok
kezeléséhez olyan eszközöket biztosít, amelyek lehet vé teszik az intelligens térbeli adatokban tárolt összefüggések
vizsgálatát. Bár a CAD és GIS rendszerek általában azonos információtípusokat kezelnek, mégis önálló, egymástól
független technológiákként kezelték ket eddig.
A MicroStation GeoGraphics a MicroStation fejleszt inek els olyan térképészeti terméke, mely a legjobb CAD és GIS
elemeket egyesíti a hatékonyság és rugalmasság megtartása mellett. Ahogy a MicroStation a számítógépes tervezést
integrált mérnöki felületté fejleszti, a MicroStation GeoGraphics a MicroStation környezetét átfogó GIS környezetté
alakítja. A MicroStation GeoGraphics lehet vé teszi, hogy a felhasználó a mérnöki és térképészeti alkalmazásokat egy
platformon egyesítse, kihasználva a munkacsoportok, az átjárhatóság és az adat-konzisztencia adta lehet ségeket többféle
hardver-platform és operációs rendszer között.
A MicroStation GeoGraphics alapja a térképi objektumokra épül tervezés, amelynek segítségével a felhasználó az
adatokat a róluk alkotott hétköznapi fogalmak szerint kezelheti. A térképi objektum az adat logikai nevének, grafikus
szimbolikájának, adatbázis-attribútumainak és a felhasználó által meghatározott módszereknek az együttese. Ezek a
metódusok vagy m veletek meghatározzák a térképi objektumok létrehozásához, módosításához, kezeléséhez használható
eszközöket, tartalmazhatnak tetsz leges kombinációban MicroStation parancsokat, MicroStation BASIC parancsfájlokat,
MicroStation Development Language (MDL) programokat, vagy JAVA alkalmazásokat. A térképi objektumok a Feature
Manager tömör és intuitív felületén elérhet eszközökkel kezelhet k. A térképi objektumokra épül - tervezés kib víti a
rétegek szerinti elkülönítési lehet séget, mivel megengedi egy rajzi rétegen több különböz térképi objektum elhelyezését
is. Az ilyen típusú megjelenítés módot ad a felhasználónak arra, hogy intuitív módon vezérelje a térképi objektumok
megjelenítését. A térképi objektumok a megjelenítés idejére az alapvet grafikus definícióik megváltoztatása nélkül
átszimbolizálhatók. A MicroStation GeoGraphics Feature Group segédletével a térképi objektumok hierarchikusan
csoportosíthatók, ezzel megkönnyítve összetett térképi objektum-készletek kezelését. Különböz , egybevágó térképi
objektumoknál (pl.ha a városhatár és a közigazgatási határ egybeesik), egy fizikai el fordulás több logikai térképi
objektum-definícióhoz is kapcsolható, megakadályozva ezzel az adatok duplikálását.
A MicroStation GeoGraphics térképkezel rendszere megkíméli a felhasználót a térképek fizikai kezelését l, egyszer
kijelöléssel elérhet vé teszi a térképkönyvtárakat. Egy általános kulcstérkép, aktív térbeli index és a részeket kezel
rendszer segítségével a felhasználó gyorsan megtalálhatja és el hívhatja az egyes térképeket. Így a fájlszervezés részletes
ismerete nélkül kezelheti a nagy, bonyolult térképkönyvtárakat. A MicroStation GeoGraphics használható a MicroStation
dokumentumkezel jével, a ProjectWise termékkel, ami a projekt-információkhoz többfelhasználós elérést és azok
adatvédelmét biztosítja.
A MicroStation GeoGraphics szerkeszt és érvényesít eszközkészlettel rendelkezik, amivel a felhasználó a geometriai
problémákat gyorsan azonosíthatja és javíthatja. Ezzel biztosítja az adatkonzisztenciát, és az elemzési m veletek pontos
eredményét. A duplikált és hasonló körvonalak, a hiányzó lezárások, metszéspontok, túlnyúló vonalak, töredékek
megkeresésére és javítására szolgáló eszközöket tartalmaz, amelyek figyelembe veszik a felhasználó által megadott
t réseket. Ezek az interaktív eszközök a hibákról és problémákról azonnali visszacsatolást adnak a felhasználónak az
adatbevitelkor, a képi kapcsolat elvesztése nélkül. A szerkeszt m veletek visszavonhatók, ha a t rési beállítások rossz
eredményeket okoznak. Külön geometriai megjelenít eszközök szolgálnak a topológiai problémák meghatározására. A
MicroStation GeoGraphics számos eszköze nem csak intelligenssé teszi a létez adatokat, de a már meglév intelligenciát
is megnöveli. Ezt az intelligenciát a meglév CAD térképekhez a térképi objektumokat hozzárendel eszközökkel
kapcsolhatjuk, egy mozdulattal alkalmazhatjuk a térképi objektumok definícióit egy fájl összes elemére. A szövegvezérelt
adatbáziskezel eszközök lehet vé teszik a szövegelemek és az új, vagy már létez adatbázis-információk társítását. A
MicroStation GeoGraphics kiszámolja és tárolja a térképi objektumok méretét, a poligonok területét és kerületét. Az
IGES, DXF, DWG és CGM importáló eszközökkel a felhasználó az adatok széles skáláját használhatja a MicroStation
GeoGraphics környezetben. Az interaktív szerkeszt és érvényesít eszközökkel a felhasználó gyorsan azonosíthatja és
megoldhatja a geometriai problémákat.
Az interaktív lekérdezés szerkeszt segítségével a felhasználó lekérdezheti az adatbázist, megkeresheti a társított térképi
objektumokat a térképkönyvtárban.
A MicroStation GeoGraphics számos b vítéssel rendelkezik, amelyek jelent sen növelik a MicroStation küls
adatbázisokkal végzett munkájának hatékonyságát. Egy interaktív lekérdezésépít (Query Builder) segítségével a
felhasználó lekérdezheti az adatbázist és megkeresheti a társított térképi objektumokat a térképkönyvtárban. A
MicroStation GeoGraphics SQL kezel je lehet vé teszi a térképi objektumokhoz társított adatbázis-információk
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keresését, megjelenítését és szerkesztését. A MicroStation adatbáziskezel eszközei, beleértve a MicroStation/J ODBClehet ségeit, biztosítják a felhasználó számára, hogy kapcsolatokat hozzon létre a térképi objektumok és számos
adatbázis-típus (pl. Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix) között, és ezeket kezelje.
Az átfed m veletek, mint a poligonok metszete vagy uniója lehet vé teszik az adatrétegek közti összefüggések
felfedezését. Sok rendszer használ speciális kódolást az objektumok közti térbeli összefüggésekhez, amit topológiának
neveznek. A legtöbb rendszer a topológiai összefüggéseket az adatmodell állandó részeként tárolja, ezért változások
esetén ezt újra számolja. A topológia tárolására a MicroStation GeoGraphics a topológiai összefüggéseket menet közben
számolja, így az adat sosem avul el. Az igény szerinti topológia eszközei lehet vé teszik, hogy a felhasználó pontokat,
vonalakat és poligonokat tartalmazó virtuális rétegeket hozzon létre. Ezeken a topológiai rétegeken történnek a térbeli
m veletek, pl. metszetek, uniók képzése, szomszédosság-vizsgálat, amik SQL lekérdezésekkel sz rhet k. A MicroStation
GeoGraphics zónakészít eszközeivel a felhasználó megvizsgálhatja a térképi objektumok közti közvetlen
összefüggéseket. Képkezel eszközeivel a MicroStation GeoGraphics számos képtípus (légi fényképek, m holdképek,
szkennelt térképek és rajzok) kezelésére alkalmas. Lehet vé teszi bináris, szürkeárnyalatos és színes képek kezelését,
amelyek kiegészíthetik a vektoros térképeket, illetve a digitalizálás hátterét alkothatják.
A MicroStation GeoGraphics segédletei TIFF, CIT, és COT formátumú képek importját és exportját támogatják. A képi
adatok többféle kimeneti eszközzel plottolhatók. A képek kiegészíthetik a vektoros térképeket, illetve a digitalizálás
hátterét alkothatják.
Az adatvezérelt tematikus eszközökkel a felhasználó különféle térképeket készíthet. Ezek az eszközök adatbázisattribútumokon keresztül vezérlik az elemek újraszimbolizálását, a területkitöltést és mintázást. Lehet ség van
automatikus adatosztályozásra és jelmagyarázat-készítésre. A MicroStation GeoGraphics jegyzetel eszközeivel
adatbázis-információkból szöveges címkék készíthet k. Felhasználói beállításokkal határozhatjuk meg és helyezhetjük el
a címkéket. A térképkészítésnél a MicroStation alaplehet ségei kézenfekv vé váltak. A pontos grafikus környezet
lehet vé teszi a felhasználó számára a fejlett térképi objektumok kezelését, nyomdai min ség bet típusok használatát,
egyéni vonalstílusok készítését, és saját cellakönyvtárak létrehozását.
Ezek az eszközök a MicroStation plottolási lehet ségei mellett (pl. plottolási újraszimbolizálás, el kép, kombinált
raszter/vektor plottolás) a jó min ség térképek készítését segítik el . A MicroStation GeoGraphics általános célú
térinformatikai alkalmazás, tervezésénél alapelv volt, hogy testreszabható, továbbfejleszthet legyen. A MicroStation
GeoGraphics számos testreszabó eszköze a kevésbé gyakorlott felhasználó számára is elérhet . A munkafelületek és
eszköztárak segítségével gyorsan kialakítható a speciális feladathoz, vagy egy projekt-fázishoz megfelel környezet. A
Session Save (Munkafázis elmentése) m velettel meg rizhetjük és újra el hívhatjuk a munkához kapcsolódó
információkat, csatolt fájlokat, nézet-definíciókat, megjelenítési beállításokat. A MicroStation BASIC-kel a különböz
MicroStation GeoGraphics eszközöket munkafolyamat-specifikus alkalmazásokban is használhatjuk. A MicroStation
BASIC makrórögzít eszközével egyszer en és hatékonyan készíthetünk BASIC parancsfájlokat, az ismétl d eljárások
lépéseinek felvételével. Így BASIC programozási gyakorlat nélkül is létrehozhatunk hasznos programokat. A makrókhoz
jellemz ikonokat készítve el hívásukat megkönnyíthetjük. A BASIC fejleszt környezethez szerkeszt , hibakeres ,
fordító és párbeszédablak-épít is tartozik. A tematikus térképészeti funkciók lehet vé teszik az adatbázis-vezérelt
újraszimbolizálást, a jegyzetelést és az automatikus adatosztályozást. Másik új lehet ség a MicroStation-ben az OLE
automatizáció.
A MicroStation GeoGraphics átadhatja a funkcióit más OLE-vezérelt alkalmazásoknak egy fejleszt környezet (pl.
Microsoft Visual Basic) segítségével. Így a MicroStation GeoGraphics funkciókat más OLE automatizációs vezérl is
felügyelheti, pl. Microsoft Excel táblázatok, vagy Microsoft Access adatbázis. Az új OLE automatizációs lehet ség
megengedi, hogy a felhasználó a MicroStation GeoGraphics vezérlését más programokon keresztül (pl.táblázatok)
végezze.
A MicroStation GeoGraphics tartalmazza a teljes MDL könyvtárt, ezzel biztosítja a fejleszt k részére az alapvet grafikus
és térbeli feldolgozó funkciók elérését. A MicroStation GeoGraphics számos funkciója a beépített eszközkészlet
segítségével íródott, éppúgy, ahogy a MicroStation több része is MDL-ben készült. Az MDL fejleszt környezete
segítségével az alkalmazások kihasználhatják a MicroStation GeoGraphics el nyeit. A MicroStation GeoGraphics a
fejleszt k részére a benne készült alkalmazások környezetbe illeszked szerkezetével biztosítja az alkalmazások közti
kompatibilitást (1. táblázat).
1. táblázat Nyílt ipari szabványos fejleszt környezet elemei
Adatbázisok
Oracle
Sybase
Informix
Ingres
Access
ODBC
SQL Server

Adatformátumok
DGN
IGDS
DXF
DWG
CGM
MGE
TIF
CIT/COT
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Fejleszt Eszközök
MicroStation Development Language
(MDL)
MicroStation BASIC
Windows OLE/DDE
User command-ok
Visual Basic
MicroCSL
C/C++
SQL
JAVA

A tervez és elemz mérnökök és a szakágak sokáig különböz technológiákat alkalmaztak a hasonló feladatok
elvégzésére. Hiányzott az integrált CAD/GIS alkalmazás. A felhasználó-specifikus alkalmazások és szoftverek hiányának
következtében a GIS elszigetelt technológia maradt. A vállalati szint követelményeket és helyi megoldásokat kezel GIS
szoftver ára túl magas volt. A Bentley kifejlesztett egy GIS szoftvert, amely megoldja ezeket a problémákat. Ha
megnézzük a MicroStation GeoGraphics alapvet tulajdonságait, láthatjuk, hogy ez a GIS megoldás a felhasználó és az
ipar követelményeinek megfelel en készült.
MicroStation GeoGraphics
Adatkezelés
Vektoros térképeinkhez tetsz leges formátumú raszteres adatokat társíthatunk (légifénykép, rfelvétel, scannelt térkép,
stb.). Ezeket természetesen együtt is megtekinthetjük a képerny n, illetve kinyomtathatjuk nagyformátumú plotterrel is.
Rendkívül hatékony és kényelmes újdonság a különböz DGN állományokban tárolt térképek kezelésénél, hogy ezentúl
nem szükséges az egyes állományokat külön-külön kezelni, mivel azt a program automatikusan elvégzi. Folyamatosan
figyeli az aktuális képerny tartományt és az egyes referencia állományokat annak megfelel en kapcsolja (attach) az aktív
DGN-hez, vagy szünteti meg a kapcsolatot (detach), hogy a megjelenítés szempontjából szükség van-e arra a térképre
vagy sem.
A jelleg alapú tervezés grafikus és nem grafikus tulajdonságok definiálását teszi lehet vé a térkép összes objektuma
részére. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a különböz elemekhez ún. jellegeket határozunk meg, amiben definiálhatjuk
az adott objektum általános tulajdonságait, pl. folyó objektum esetében, hogy minden folyót kék, vastag vonallal jelölünk
a térképen. Itt adhatjuk meg azt is, hogy melyik táblázatban szerepelnek az attribútum adatok (pl. hossz, vízhozam) stb.
Ez a fajta tervezés túllép a hagyományos, rétegeken alapuló tervezésen, megjelenítésen. A jellegek megjelenítése lehet vé
teszik az objektumok újra szimbolizálását az alap grafika definíciója alapján, és a jelleg definíciók tartalmazhatnak csatolt
parancsokat, utasításokat is.
A különböz típusú adatok eltér helyeken tárolódnak. A földrajzi adatok (elhelyezés, tájolás, alak, méret) egy térképben,
a jellegek (elem definíciója, név, réteg, szín, vonalvastagság stb.) a jellegtáblázatban, az utasítások az utasítás táblázatban
és a földrajzi adatokhoz rendelt attribútum adatok a felhasználói táblázatokban.
A különböz jellegeket csoportokba kapcsolhatjuk a felhasználás megkönnyítéséhez a Settings/ Feature Groups menüpont
segítségével.
A MicroStation GeoGraphics kétféle módon tudja megjeleníteni az adatokat: rétegek és jellegek alapján. Ha aktiválunk
egy réteget a MicroStation 63 rétege közül, akkor az ezen a rétegen lév elemek megjelennek, ha a jelleg módot
választjuk a megjelenítéskor, akkor megjelennek az aktivált jelleg elemek, függetlenül a rétegt l, amelyen találhatóak,
olyan megjelenéssel (szín, vastagság stb.), amit a jellegek definiálásánál megadtunk.
A MicroStation GeoGraphics az összes kezelt adatot egy úgynevezett "projektben" tárolja (1. ábra). Az adatok lehetnek
DGN állományok, adatbázis táblák, digitális képek és egyéb kiegészít adatok.
P r o j ekt
Kat e gó r i á k

T ér kép e k

J elle g e k

Fel h a sz ná ló i -, r e nd sze r t áb láz ato k

P ar an c so k

1. ábra Microstation Projekt felépítése
A munka során ezeket az állományokat a MicroStation GeoGraphics önnállóan kezeli, a felhasználónak nem szükséges
betéve ismernie a projekt felépítését. A különböz térképi objektumok logikai csoportjait kategóriák szerint tárolja.
Ilyenek lehetnek például a kataszteri adatok, úthálózat, víhálózat, topográfia, elektromos hálózat, stb. A kategóriák tovább
részletezhet k saját jelleggel rendelkez térképi objektumokra (feature). Ez a jelleg feleltethet meg a térképi rétegnek
azzal az igen jelent s különbséggel, hogy a MicroStation GeoGraphics nem korlátozza a felhasznált features számát.
Gyakorlatilag végtelen számú features hozhatunk létre és ezeket tetszés szerint csoportosíthatjuk, lehet vé téve a
leghatékonyabb szelektálást az objektumok között (2. ábra).
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2. ábra A features csoportosítása
A features logikailag kapcsolódnak az egyes grafikus elemekhez és nem fizikailag, így ugyanazon grafikus elemhez
számtalan jelleget társíthatunk. Például, ha egy földrészlet egyik határa egyben belterülethatár és egy épület egyik oldala,
akkor ezek a features ugyanahhoz a vonalhoz kapcsolódnak, így nem kell három vonalat létrehoznunk és tárolnunk az
állományban hanem csak egyet három jelleggel társítva. Ezzel az eljárással jól struktúrált térképeket hozhatunk létre.
Természetesen a különböz featureshez eltér színt, vastagságot és vonaltípust rendelhetünk. Az egyidej megjelenítés
estén szabadon definiálhatjuk a megjelenítési sorrendet az azonos grafikus elemhez rendelt featuresnél. A features
csoportosítása teljesen szabadon történhet, ugyanaz a jelleg több kategóriában is szerepelhet.
Az általunk kitalált featureset akár különböz DGN állományokban tárolt grafikus elemekhez is társíthatjuk. Ennek
köszönhet en nincs szükség az elképzelt adatstruktúra kialakításakor a DGN állományok fizikai átalakítására
(rétegcserékre, konverziókra). Természetesen a featureskel végzett m veletek során a program automatikusan a megfelel
DGN állomány megfelel elemét veszi el .
A DGN állományok fizikai struktúrálására, elhelyezésére vonatkozóan nincs semmilyen megkötés. Ez különösen akkor
igen fontos tulajdonság, amikor a térinformatikai adatbázisban használt térképek nem egységesek, különböz forrásból
származnak és nagy tömeg átalakításuk költséges megoldásnak bizonyulna, nem beszélve a lehetséges adatvesztésr l. Az
általunk megalkotott struktúrában szerepl featureshez nem csak réteget, színt, vastagságot és vonaltípust rendelhetünk,
hanem bármilyen Bentley MicroStation m veletet, vagy programot (MDL,UCM, Basic).
Az alábbt felsorolt lépések egy projekt elkészítésének lehetséges lépései. Természetesen ez csak egy minta, rengeteg ett l
eltér módon is végre lehet hajtani ezt a feladatot és a sorrend sem feltétlenül kell, hogy ugyanez legyen.:
Alaptérkép(ek) elkészítése vagy meglev digitális térkép(ek) felhasználása
Adatbázis elkészítése
ODBC kapcsolat elkészítése
MicroStation GeoGraphics projekt létrehozása
Kategóriák, jellegek létrehozása
Alaptérkép(ek) /*.dgn/ átmásolása a dgn alkönyvtárba, a kategóriáknak megfelel kiterjesztéssel
A térképek alakjának regisztrálása
Kulcstérkép létrehozása
Geometriai és topológiai tisztítás, javítások (ez a lépés történhet az egész folyamat elején is)
A MicroStation rajzi elemek hozzákapcsolása a MicroStation GeoGraphics jellegekhez
Topológia létrehozása
Az egyedi elemekhez hozzákapcsoljuk a megfelel Access beli elemet Database/ SQL Manager-ben (pl. Tisza)
Szöveges elemek hozzákapcsolása az adatbázishoz: Database/ text/ DB join vagy text/ DB insert
A centroidokhoz hozzákapcsoljuk a hozzá tartozó határvonalakat: Associate linkages/ centroid
boundary
Felületelemek létrehozása: Create areas, attach activ feature, associate linkages/ centroid
area
Területek, kerületek kiszámítása, adatbázishoz írása: Database/ area/ perimeter update
Tematikus térképek és térbeli elemzések készítése
Topológia
Egy térinformatikai projekt létrehozása csak megfelel min ség térképi alapra lehetséges. Az elkerülhetetlen geometriai
és topológiai ellen rzésekre és javításokra számos eszközt biztosít a MicroStation GeoGraphics (3. ábra).

3. ábra Topológia építés ikonsora
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Ezen eszközök segítségével rendkívül gyorsan és biztonságosan:
• kisz rhet k a duplikált (átfed ) vonalak,
• kisz rhet k a hasonló vonalak,
• kisz rhet k a fölösleges vonaldarabkák,
• kiegyenesíthet k a digitalizált vonalak,
• beszúrhatók töréspontok a vonalmetszésekhez,
• kijavíthatók a nem záródó alakzatok,
• levághatók a vonaltúlnyúlások.
Egy igen jól alkalmazható segédeszköz a Rainbow masking azaz Szivárvány maszkolás. Ennek kideríthet k a topológia
ellen rzése során az esetleges térképi hibák. Minden grafikus elemet ideiglenesen átszínez egy egyedi színnel, így azonnal
láthatóvá válik, hogy a vonalak mett l meddig tartanak és az egyes területek önálló szakaszokkal határoltak-e.
Adatbázis kapcsolat biztosítja a grafikus elemek hozzárendelését az adatbázis rekordokhoz. Közvetlen kapcsolat
létesíthet Oracle, Informix, Sybase, RIS adatbázisokkal, valamint ODBC-n keresztül Access, dBASE, Excel, Foxpro
adattáblákkal és Text fájlokkal. A kapcsolatok létesítése után a felállított térinformatikai adatbázis lekérdezése egyszer
módon végezhet . Az összetett lekérdezéseket a Lekérdezés Épít (Query Builder) SQL parancsnyelv segítségével
készíthetjük el. A leválogatás eredményeként kigy jtött adatbázis információk párbeszédablakokban jelennek meg,
melyek formáját (esetleg tartalmát) szabadon változtathatjuk, mindenféle fejleszt i munka nélkül, teljesen grafikusan.
A MicroStation GeoGraphics a tematikus térképezési m veletre a tematikus újraszimbolizáló (Thematic resimbolisation)
eszközt biztosít. Az L-tér példájában a különböz méret telkek elhelyezkedésér l készítettünk egy tematikus térképet. Az
egyes tartományok, a tartományokhoz rendelt színek szabadon definiálhatók és a jelmagyarázat egyetlen gombnyomással
El állítható (4. ábra).

4. ábra Tematikus térképez alkalmazása
A Projektépít Varázsló (Project Setup Wizard) a Windows-os varázslókhoz hasonlóan egy automatikusan m köd
m veletsor, mely végigvezet minket a Térinformatikai projekt felállításának útján. Természetesen ez is egy teljesen
grafikus felület, mint azt már megszokhattuk.
MicroStation GeoGraphics 7.1-es verzió újdonságai
A Bentley fejleszt mérnökei a közelmúltban mutatták be a MicroStation GeoGraphics program legújabb, 7.1-es verzióját.
A széles körben elterjedt térinformatikai (GIS) szoftver több lekérdez funkcióval b vült, valamint együttm ködik a
nagyobb hálózatok menedzselésére kifejlesztett ProjectWise termékkel. Újdonság a GeoDefiner alkalmazás, mely a
különféle koordináta-rendszerek használatát könnyíti meg. Az alábbiakban a f bb változásokat tekintjük át
A hálózati analízis és modellezés funkciókkal a lineáris elemekb l álló hálózatok elemzése végezhet el. A hálózat
elemeihez irányt és kapacitást rendelhet a felhasználó (5. ábra).
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5. ábra Hálózatelemz eszköz felülete
Meghatározó vizsgálati lehet ségek:
• Legrövidebb út (Shortest Path): A hálózat elemein keresztül megkeresi bármely két pont közti legrövidebb utat.
• Sugárirányú keresés (RadialSearch): Létrehozza azon élek hálózatát, melyek a kiinduló ponttól a hálózat elemein
haladva adott távolságon belül találhatók.
• Követés-el re (Trace forward): Létrehozza azon elemek hálózatát, amelyek a kiindulópontból haladási irány
szerint elérhet k.
• Követés-vissza (Trace back): Létrehozza azon elemek hálózatát, amelyek a kiindulópontból haladási iránnyal
ellentétesen elérhet k.
•
A MicroStation GeoDefiner a MicroStation GeoCoordinator egyszer sített változata a MicroStation GeoGraphics alatt. A
program segítségével egy térképet saját koordinátarendszerrel láthatunk el, így a kés bbiekben bármely pontjának
földrajzi hosszúságát és szélességét leolvashatjuk.
• Meglév grafikus elemekhez koordináta-értékeket rendelhetünk.
• Üres fájlban illeszt pont-párokkal definiálhatjuk két eltér koordinátarendszer kapcsolatát.
• A Referencia kiválasztása (Select Reference) funkcióval a kiválasztott referenciaállomány koordinátarendszerét
átemelhetjük az aktív állományba.
• Koordináta-címkéket helyezhetünk el a munkaállományba vagy a referenciába.
A legújabb MicroStation GeoGraphics együttm ködik a Bentley ProjectWise programjával, így lehet vé válik nagyobb
térinformatikai projektek teljes dokumentum-állományának, illetve térképeinek, adattábláinak menedzselése.
Ebben a verzióban lehet vé vált az adatok elérése nézetb l a VSQL lekérdez segítségével (Oracle Views támogatása), a
találatok elmentése egyesített lekérdezés esetén, a Frissítés (Update) lehet sége a formokon, valamint a táblázatos
formátumú adatmegjelenítés (6. ábra).

6. ábra Logikai lekérdezési lehet ség SQL parancsok alapján
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Ha szükség van rá, a pontok és vonalak beszúrási pontját (X,Y) hozzáf zhetjük az adatbázishoz (Load Origin), a kijelölt
vonalakat egyesíthetjük vonallánccá (Connect Linear), továbbá a vonal számított hosszát beilleszthetjük az adatbázis
"hossz" (length) mez jébe (Load Line Length).
A projekt megnyitásakor visszatérhetünk egy korábbi állapothoz az Elmentett állapot (Saved Session) funkcióval, mely az
alábbi beállításokat tartalmazza:
• Map Manager
• Display Manager
• MicroStation GeoGraphics beállításai
A Saved Session segítségével rögzíthetjük például, mely térképek voltak bekapcsolva, milyen jellemz k (Features)
látszottak, mely adattáblákat kapcsoltuk az állományokhoz.
MicroStation GeoGraphics iSpatial Edition
Kétségtelenül a térinformatika jöv jét (esetenként már a jelenét is) képviseli az Oralce Spatial adattárolási technológiája,
mely egységesen képes a térképi-grafikus és a leíró-attribútum adatok tárolására. Ez az adattárolási technika kiküszöböli a
térinformatikai adatbázisok kett s tárolását (rajzi állományokban és adatbázis táblákban), mely jelent sen megnehezíti az
adatok karbantartását és széleskör megosztását.
A MicroStation GeoGraphics térinformatikai rendszer legújabb verziója az iSpatial Edition ennek a legújabb adattárolási
lehet ségnek a beépítésével biztosítja a térinformatikai projektek számára, hogy OpenGIS konform adatok a megszokott
MicroStation GeoGraphics eszközökkel tárolhatók és szerkeszthet k legyenek (7. ábra).

7. ábra A nyitott térinformatikai szabványokon nyugvó iSpatial Edition
A MicroStation GeoGraphics iSpatial Edition az Oracle 8i -t és annak térbeli kiterjesztését használja a MicroStation
GeoGraphics features és a hozzájuk kapcsolt attribútum-adatok egyazon adatbázisban történ együttes tárolására és
visszakeresésére. Minden elemtípus az OpenGIS Simple Feature Modellelje (SFM) szerint definiált, és az Oracle
kiterjesztést támogatja (8. ábra).

8. ábra A MicroStation GeoGraphics felhasználók a már megszokott eszközöket is megtalálhatják és külön funkciók is
segítik a meglév ODBC adatbázisok konvertálását Oracle Spatial-be.
A térinformatikai adatok tárolásának módja továbbra is szabadon megválasztható. A rendszer lehet vé teszi a hibrid
adattárolást is a hagyományos DGN+RASZTER+RDBMS és az Oralce Spatial tárolási technika párhuzamos
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alkalmazásával. Bármely OpenGIS kompatibilis szoftverrel létrehozott és Oracle Spatial-ben tárolt térinformatikai
adatbázis a MicroStation GeoGraphics iSpatial Edition szoftverrel lekérdezhet és szerkeszthet . A lekérdezést követ en
a térképi objektumok GeoGraphics jellegként viselkednek (9. ábra).

9. ábra A vízszintes és magassági adatokat együtt tárolhatjuk az Oracle adatbázisban és kezelhetjük a MicroStation
GeoGraphics iSpatial Edition-nel.
Raszteres állományok kezelése MicroStation Descartes programmal

A MicroStation-t hagyományosan a vektoros (vonalas) rajzi m veletek számára találták ki. A raszteres grafikák
(fényképek, szkennelt állományok) a Descartes segítségével hasznos kiegészít i lehetnek a vektoros állományoknak,
mivel lehet vé válik a kétféle állománytípus egyidej használata (hibrid rendszerek).
A MicroStation Descartes könny vé teszi a (légi-) fényképsorok, hibrid állományok kezelését, a képek menet közbeni
frissítését, és még sok mindent, mellyel a képfeldolgozás hatékonysága jelent sen megn .
Ha a MicroStation Descartes a dcartes munkakörnyezetet használja, akkor a MicroStation és a Descartes menürendszere
összeolvad, ezáltal használata jelent sen egyszer södik. Például a Descartes eszköztárai a hagyományos módszeren felül
elérhet k a MicroStation Tools > Image almenüjéb l is (10. ábra).

10. ábra Raszteres szerkeszt ikonsor a Decartes programban
Az Image Manageren belül négy kiemelt eszközkeret van, ezek az Image Manager Tools menüjének els négy elemét
adják. Sorban: Image Main, Edit, Prepare, Convert to Vector. Ezek a képfeldolgozás négy f fázisa köré csoportosítva
segítik az eligazodást.
A MicroStation Descartes segítségével végrehajtható módosítások és utasítások legtöbbje kizárólag az aktív képre
vonatkozik. Egyszerre csak egyetlen kép lehet aktív, melyet az ablakban és az Image Managerben is kiválaszthatunk. Az
aktív képt l függetlenül akár több másik állományt is kijelölhetünk, melyeket például egyszerre kapcsolhatunk ki. A kép
állapotáról az Image Manager listája informál (2. táblázat).
2. táblázat Image Manager lista
Állapot

Az Image Managerben Keret a nézetben

Kiválasztva

Kép neve

folyamatos vonal

Aktív és kiválasztott

Kép neve

folyamatos vonal és piros szaggatott

Aktív, nem kiválasztott

Kép neve

piros szaggatott

Nem aktív, nincs kiválasztva Kép neve

semmi
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Minden kép megjelenítése ablakonként változhat, mely kiterjed a kép ki- és bekapcsolására, a rétegekre, s t még a
kontrasztra és a világosságra
A MicroStation Descartes ún. projekt állományban tárolja el a rajzzal kapcsolatos legfontosabb beállításokat.
Tartalmazza:
• a betöltött raszterfájlokat megjelenítési ablakok szerint,
• a betöltött raszterfájlok megjelenítésének beállításait,
• beállításokat és paramétereket,
• a megnyitott párbeszéd paneleket és eszköztárakat az eredeti pozícióikkal.
Mivel ezen adatok folyamatosan változhatnak, ezért a Projektek automatikus mentése funkció alaphelyzetben ki van
kapcsolva.
A MicroStation Descartes sokféle raszteres formátumot támogat.
Olvasásra és írásra: *.hmr, *.tif, geotif, *.cot, **.cal, .cit, *.tg4, *.rle, *.p, *.a, *.pcx, *.rgb, *.tga, *.jpg, *.rs, *.bmp.
Csak olvasásra: *.bum, *.int, *.rlc
A program legoptimálisabban a .hmr formátumot kezeli, mely az általánosan elterjedt TIFF formátum speciális változata.
Hasonlít az újabban elterjedt GEOTIFF formátumhoz, mert lehet ségünk van a georeferenciával rendelkez képek
kiegészít adatait tárolni az állományon belül. A képek konvertálásával kapcsolatos összes beállítást egy helyen, a Batch
Conversion pontban találjuk meg (11-12. ábra).

11. ábra A kép konvertálással kapcsolatos Batch Conversion

12. ábra A Clean Up eszköztár segítségével megtisztíthatjuk szkennelt állományainkat a "háttérzajoktól". A m veletet
alkalmazhatjuk az egész állományra, vagy annak egy részére is
A MicroStation Descartes tartalmazza a gyors képtranszformációs eszközöket, melyekkel az állományok meghatározott
geometria szerint átalakíthatóak. Két eleme, a Local Transform és az Image Transform eszköztár az Image Manager Tools
menüjéb l érhet el. El bbi jellemz en a képtartalom egy részének forgatására, tükrözésére, stb. szolgál, utóbbi az egész
transzformálására, melynek eredménye rendszerint egy új állomány lesz (13. ábra).
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13. ábra Képtranszformációs ikontár
Az Újramintázás (Resampling) nevéhez méltóan új állományt hoz létre, mely a megfelel transzformációval keletkez
képet mutatja. Ennek képpontjai a kiválasztott számítási algoritmussal jönnek létre (14. ábra).. A program a következ
algoritmusokat kínálja fel: Legközelebbi szomszédság, Bilineáris interpoláció, Cubic Convolution.
A vektoros elemek megrajzolásában nagyon gazdag m veleti készlet támogatja a felhasználót (15. ábra).

14. ábra Képtranszformációs lehet ségek

15. ábra Pont, vonal, poligon, ív, kör görbe szerkesztési lehet ségek
Microstation kezelése
Indítás után a microstation manager jelenik meg melynek segítségével kiválasztjuk a szükséges fájlokat. A szoftver
mindig megnyitott állománnyal dolgozik ezért legalább egy állományt meg kell nyitni vagy létre kell hozni. A létrehozás
els lépéseként egy állományban meg kell adni a paramétereket. Ez még nem tartalmaz adatokat csak a rajzi
környezetet(seed fájl) amelynek adatai bemásolódnak a kés bbi rajzi állományba (16. ábra).
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16. ábra Microstation fájlmanager
A munkakörnyezet beállítása után megjelen f ablak három része: a parancsablak(command window); a paletták; a
nézetablakok. Ezek közül a két utóbbi rugalmasan változik.
A microstation több ablakot is tud rugalmasan kezelni amelyek segítségével a különböz rajzi területek külön is
szemlélhet ek, illetve 3D esetén a nézet elforgatható. A m veleteket parancssorból és ikonsorból(paletták) tudjuk
meghatározni. A paletták aktiválása azok levételével történik. Ezután az abban foglalt m veletek kiválasztással
indíthatóak. A kiválasztott m velett l függ en párbeszédsorok jelennek meg.
Amennyiben a main paletta valamely m veletsorával többféle feladatot is el kívánunk végezni célszer az ikonsort
leemelni a windowsban szokott módon (17. ábra).

17. ábra Microstation rajzi pallettája
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18. ábra A paramétereket tartalmazó magfájl (seed fajl) beállítása
A main palettából nyíló alpellettákon mindig az éppen kiválasztott parancs látható. Az 19. ábrán a program indulásalor
megjelen alapállapotot láthatjuk. A továbbiakban a Microstation alap programjában biztosított m veleti lehet ségeket
tekintjük át táblázatos formában.

19. ábra A program indításakor megjelen ikonsor és azok hatásai
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20. ábra Egyenesek szerkesztése

21. ábra Keret (Fence) szerkesztése

22. ábra Poligonok szerkesztése

23. ábra Ivek szerkesztése
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24. Körök és ellipszisek szerkesztése

25. ábra Görbék szerkesztése

26. ábra Szövegek szerkesztése
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27. ábra Pontok szerkesztése

28. ábra Cellák szerkesztése

29. ábra Letörések (fillets) szerkesztése
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30. ábra Elemkezelés

31. ábra Rajzi elem változtatása

32. ábra Rajzi elemek módosítása

33. ábra Rajzi elemek összekapcsolása
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34. ábra Rajzi elemek szétkapcsolása

35. ábra Nézet beállítások

36. ábra 3D Beállítások

37. ábra 3D grafikus alapelemek
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38. ábra 3D szabadformájú felületek

39. ábra 3D felületek módosítása

40. ábra Hajlított felületek
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41. ábra 3D nézet beállítások

42. ábra Küls koordináta rendszerek (ACS)

43. ábra Méretezés

44. ábra Szögméretezés
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45. ábra Lineáris méretezés

46. ábra Vegyes méretezés

47. ábra Lineáris méretezés

48. ábra Mérések
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49.ábra Többvonalas csatlakozás

50. ábra Mintával végzett kitölttés

51. ábra Referencia fájlok
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52. ábra Nem Grafikus információk Csatlakoztatása

53.ábra Adatbázis kezelés

54. ábra Elemkapcsolat
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3. táblázat Leggyakrabban használt parancsrövidítések

Digitalizálás a MicroStation Descartes program segítségével.
Szükség van egy Magyarország térképre, amin fel vannak tüntetve a megyehatárok.
1) Szkenneljük be Magyarország megyetérképét! (megyek.jpg)
2) Nyissuk meg a MicroStation Descartes-t egy tetsz leges dgn fájllal!
3) A File/ New/ Design menüben írjuk be fájlnévnek a megyek.dgn-t, válasszuk ki az alkönyvtárat, ahová menteni
akarjuk, majd válasszuk ki a seed fájlt! (maradhat a kijelölt seed2d.dgn)
4) A File/ Open/ Image menüben válasszuk ki a megyek.jpg-t, és kapcsoljuk be a Place interactively-t!
5) Két ellentétes sarokpontjával adjuk meg azt a téglalapot, ahova elhelyezzük a képet!
6) Transzformáljuk be a képet a megfelel helyre!
- ki kell választani, mihez akarunk transzformálni, lehet ez rkereszthálózat, geodéziai alappontok stb., attól
függ en, mi áll rendelkezésre, és milyen pontosságra van szükségünk
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a)

b)
c)

jelen esetben nem volt szükség nagy pontosságra, így a transzformációhoz a kereten kívül megrajzolt 60 km –
es aránymértéket használtuk
Állítsuk be a Settings/ Design File/ Working Units értékeit:
master units : m, sub units : cm
100 cm per m, 10 pos units per cm
Kattintsunk a File/ Save Settings menüpontra!

Rajzoljunk egy vízszintes 60000 m-es vonalat!
Válasszuk a Tools/ Image/ Image Transform menüt!

d)
e)

Kattintsunk a Warp Image ikonjára!
Válasszuk ki a megfelel transzformációt! (Helmert 2 pontos, Similtude 2p, affine 3p, projective 4p) Ez esetben
a similtude-t. (move, rotate, scale = elmozdít, forgat, méretarányt vált)
f)
Azonosítsuk a transzformálni kívánt képet! (kattintás a kép területén)
g) Jelöljük meg az els képpontot (aránymérték 0 osztása), majd a megfelel rajzi pontot (60 km-es rajzolt vonal
eleje), válasszuk ki a második képpontot (aránymérték 60 km-es osztása), majd a megfelel rajzi pontot (60 kmes rajzolt vonal vége)!
Ezek után a kép bekerül a megfelel helyre, most jöhet a tényleges digitalizálás.
7) El ször keressük meg a megyehatárokat a képen és rajzoljuk meg az 1-es rétegre, 5-ös színnel, line elemtípussal,
majd a 2-es rétegre feliratozzuk a megyéket. 6-os színnel, a 3-as rétegre a vízrajzot rajzoljuk meg (Duna, Tisza,
Balaton), 1-es színnel, line string típussal, végül a 4-es rétegre a megyeszékhelyek helyezzük!
Ezzel készen is van a kiindulásként szolgáló design fájl (megyek.dgn).

55. ábra Az elkészült, bedigitalizált megyetérkép

85

Hogy a MicroStation GeoGraphics különböz funkcióit (mint pl. a kulcstérkép használata, kategóriák megkülönböztetése)
bemutassuk az eddig elkészült térképet több különböz fájlba másoljuk át. Külön fájlban lesz a vízrajz (Duna, Tisza,
Balaton) és a megyék is két fájlban lesznek, lesz egy kelet és egy nyugat fájl.
A több fájl használata nem mindig szükséges, kivéve azt az esetet, amikor a nagyon sok információ szükségessé teszi az
adatok több különböz térképen történ tárolását, vagy a projekt természete megköveteli ezt a szerkezeti formát. Pl. ha
külön kategória a vízrajz és a megyék, akkor a két különböz kategóriához tartozó adatokat külön térképen is kell
ábrázolni, mint ebben a példában is.
Példaképpen leírjuk a vizrajz.dgn elkészítését MicroStation-ben:
1) Megyek.dgn elmentése más néven, vizrajz.dgn-ként
2) 3-as réteg (amin a vízrajz található) kikapcsolása
3) A többi réteg tartalmának törlése

56. ábra Microstation rétegkacsolója
4) 3-as réteg visszakapcsolása
Hasonlóképpen lehet elkészíteni a kelet.dgn és a nyugat.dgn fájlt, csak itt a törlés kicsit más, mivel nem kell az egész
réteget kitörölni, hanem csak egy részt.
Az így elkészült fájlok a követez ek:
vizrajz.dgn; nyugat.dgn; kelet.dgn
Most, hogy kész vannak a feladathoz az alap rajz fájlok, elkészíthetjük a használni kívánt Acces adatbázist is .
El ször meg kell határoznunk az adatbázis alapszerkezetét, hogy milyen táblákra van szükségünk, ezekben milyen
attribútum adatokat kívánunk tárolni. Nem szükséges rögtön az összes mez t meghatározni, a táblákat lehet kés bb is
b víteni a szükséges oszlopokkal. Fontos, hogy minden táblának legyen MAPID és MSLINK oszlopa.
A második gyakorlatban létrehozzuk a projektünkhöz tartozó adatbázist, a térképi objektumoknak megfelel táblákkal:
megyék, székhelyek, folyók, tavak.
1) Hozzuk létre a C:\ geomatika alkönyvtárat!
2) Nyissuk meg az Access-t és hozzuk létre az el bbi alkönyvtárba a megyek Access adatbázist!
3) Készítsük el a következ táblákat! Figyeljünk, hogy a táblák elmentése után megkérdezi t lünk a program, hogy
akarunk-e els dleges kulcsot létrehozni (Do you want to create a primary key now?), erre mondjunk nemet!
Tábla: megyek

Tábla: szekhelyek

MEZ
MSLINK
MAPID
nev
terulet
kerulet
MEZ
MSLINK
MAPID
nev
lakos

TIPUS
AutoNumber
Number
Text
Number
Number
TIPUS
AutoNumber
Number
Text
Number

MÉRET
Integer
25
Double
Double
MÉRET
Integer
15
Long integer
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INDEXED
Yes (no duplicates)
No
INDEXED
Yes (no duplicates)
No
-

Tábla: folyok

Tábla: tavak

4)

MEZ
MSLINK
MAPID
nev

TIPUS
AutoNumber
Number
Text

MÉRET
Integer
15

INDEXED
Yes (no duplicates)
No
-

MEZ
MSLINK
MAPID
nev
terulet
kerulet

TIPUS
AutoNumber
Number
Text
Number
Number

MÉRET
Integer
15
Double
Double

INDEXED
Yes (no duplicates)
No
-

Töltsük fel a következ adatokkal a székhelyek, folyók és tavak táblákat!
szekhelyek tábla
név
Gy r
Tatabánya
Szombathely
Veszprém
Székesfehérvár
Zalaegerszeg
Kaposvár
Szekszárd
Pécs
Budapest
Salgótarján
Eger
Miskolc
Nyíregyháza
Szolnok
Debrecen
Kecskemét
Szeged
Békéscsaba
folyók tábla:

tavak tábla:

lakos
127236
73239
83694
64622
108070
61520
68862
35897
163367
1775203
46167
59992
175744
112909
78504
210784
104568
159133
65217

nev
Duna
Tisza

nev
Balaton
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Az adatbázis hozzáférés konfigurációja
Ebben a pontban beállítjuk a MicroStation GeoGraphics-ot, hogy kezelni tudja az adatbázisunkat. El ször egy
ODBC adatforrást kell létrehozni az el bb elkészült megyek.mdb alapján, majd a gyakorlat második felében a
GeoGraphics-ot úgy kell konfigurálni, hogy képes legyen ezt felhasználni és hozzákapcsolni a projekthez.
1) Az elkészült megyek.mdb adatbázishoz ODBC kapcsolatot kell készíteni.
a) Sajátgép
Vezérl pult
ODBC (Data Sources)32
b) User DNS
Add
c) Microsoft Access Driver (*.mdb)
befejezés
d) Data source name: „megyek”
e) Database: select
c:\ Geomatika\ megyek.mdb (ill. az aktuális adatbázis alkönyvtár)
f) OK
g) OK

57. ábra Adatbázis kapcsolat létrehozása
A MicroStation GeoGraphics konfigurációja, hogy ODBC adatforrással tudjon dolgozni.
h) Kattintsunk jobb egérgombbal a MicroStation GeoGraphics ikonján és válasszuk a tulajdonságok menüpontot!
i) A parancsikon fülön belül írjuk be a cél helyére a következ ket, ha nincs beírva!
C:\WIN32APP\ustation\USTATION.EXE -wugeograph –wdodbc
j) OK
Projekt létrehozása
Ebben a gyakorlatban létrehozzuk a projektet, amivel kés bb majd dolgozni fogunk. Itt kell megadni a projekt leend
nevét, és a hozzá kapcsolandó ODBC adatforrás nevét. A MicroStation GeoGraphics a projekt létrehozásakor
automatikusan elkészíti a már említett rendszertáblákat és legyártja a projekt alkönyvtárrendszerét.
1) Nyissuk meg a MicroStation GeoGraphics-ot egy tetsz leges rajzfájllal!
2) Hozzunk létre egy új projektet!
a) Project
New
b) Name: megyek
a projekt neve
User Login: ODBC kapcsolat adatforrása, az el bb létrehozott megyek

58. ábra Projektbeállítás
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c)

Create
Megj.: Megjelenik egy üzenet, hogy az MSCATALOG tábla nem létezik, és ezért az adatok kapcsolása a
földrajzi elemekhez nem lehetséges. Az üzenet után nyomjunk OK-t és a program létrehozza az adott táblát az
adatbázisunkon belül, akárcsak a többi rendszertáblát
d) A seed (vagy minta) fájl legyen a seed2d.dgn
e) OK
Ellen rizzük a rendszertáblák létrejöttét!
Nyissuk meg az Access-t a megyek.mdb-vel!
Ellen rizzük a rendszertáblák létrejöttét!

59. ábra Rendszertáblák
megyek.mdb
Felhasználói táblák:
Rendszertáblák:
megyek category
szekhelyek
feature
folyok maps
tavak mscatalog
msforms
ugcategory
ugcommand
ugfeature
ugjoin_cat
ugmap
ugtable_cat
A létrehozott alkönyvtárrendszer helyességének ellen rzése.
Nyissuk meg a C:\ Geomatika\ megyek alkönyvtárat és ellen rizzük, hogy egyezik-e az alábbi könyvtárrendszerrel!

60. ábra A létrejött könyvtárak
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Miel tt folytatnánk a munkát, zárjuk be az adatbázist (lépjünk ki az Access-b l) és lépjünk ki a Project setup menüb l is,
amiben a projekt létrehozásakor voltunk, ha eddig nem tettük meg!
Projekt megnyitása
Ebben a gyakorlatban megpróbáljuk megnyitni az el z gyakorlatban a Project Setup menüben létrehozott projektünket.
Ha nincs megnyitva a MicroStation GeoGraphics, nyissuk meg bármelyik rajzfájllal!
Project
Open
Megnyílik a Project Open ablak, ezt töltsük ki az alábbi módon:

61. ábra Projekt megnyitás
1)

Vagyis a Directory mez be írjuk be a C:\ Geomatika\ megyek alkönyvtárat! (ezt tehetjük a Browse (= tallózás)
gombbal is) Ez a projekt f könyvtára.
2) A Database Login mez be írjuk be az ODBC kapcsolat nevét, a megyek-et, és kapcsoljuk be a Database Connect és
Database Load mez ket. Így kapcsoljuk hozzá az adatbázisunkat a projekthez.
3) Az Options menüpontban kapcsoljuk be, ha korábban nem voltak bekapcsolva, a Work Map, Map Manager és Key
Map mez ket.
4) OK
Megj.: Megjelenik egy hibaüzenet, hogy „No rows found for category”, vagyis nincsenek sorok a category
táblában. Ennek következményeként nem tudjuk megnyitni a projektet. Ez annak köszönhet , hogy csak akkor lehet
megnyitni egy projektet, ha már definiáltuk a szerkezetét, vagyis legalább egy kategóriát megadtunk már.
5) Kétszer OK
A MicroStation megnyit egy üres munkatérképet (work.dgn), mint minden projekt megnyitásakor.
Ezek után létrejött a projektünk szerkezete. Minden projekt elemei kategóriákba és azon belül featuresbe tartoznak.
El ször meg kell tervezni az adataink alapján, hogy milyen kategóriákra lesz szükségünk, és ezen belül milyen jellegekre.
Ahhoz, hogy jobban át tudjuk látni, mit is takarnak a kategóriák és jellegek, nézzük meg a MicroStation GeoGraphics
mintaprojektjének, a Mytown-nak a felépítését!
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