
 
 

Szakértő rendszer kifejlesztése vízi közmű objektumok állapot 
értékelésére és a rekonstrukciós stratégia meghatározására 

 
 
 
 

OBJEKTUMKEZELŐ 
Felhasználói kézikönyv 

 

 

 

HC-OBJECT  V 1.0.135 
 

 

2010.11.03. 



HydroConsult  BME VKKT 
 
 

  2. 
C:\HcMir10\Doc\Objektumkezelő\FelhasználóiLeírás\HcMir-FD-ObjektumKezelo.doc 
2010.11.03. 

 

1. Általános ismertető .......................................................................................................................5 

1.1. Működési környezet...............................................................................................................6 
1.2. Kezelőfelület ..........................................................................................................................7 
1.3. Térképi megjelenítés..............................................................................................................7 
1.4. Objektumkezelés....................................................................................................................8 
1.5. Kezdeti adatfeltöltés ..............................................................................................................9 

2. A programcsomag telepítése.......................................................................................................10 

2.1. Az adatbázis szerver telepítése ............................................................................................10 
2.2. Kliens telepítés.....................................................................................................................11 
2.3. Az Objektumkezelő által használt fájlok és elhelyezkedésük .............................................12 
2.4. Konfigurációs fájlok ............................................................................................................12 
2.5. Helyi adatbázis másolat létrehozása ....................................................................................14 
2.6. DEMO adatbátzisra való csatlakozás ..................................................................................15 

3. Felhasználói jogosultságok .........................................................................................................16 

4. Belépés a programba...................................................................................................................17 

5. Általános beállítási lehetőségek..................................................................................................18 

5.1. Adatok újratöltése, frissítése................................................................................................18 
5.2. Helyi adatbázis másolat létrehozása ....................................................................................19 
5.3. Beállítások menüpont ..........................................................................................................20 

5.3.1. Megjelenítés ...............................................................................................................21 
5.3.2. Szűrőfa menük............................................................................................................22 
5.3.3. Felhasználóhoz rendelt települések ............................................................................22 
5.3.4. Adatbetöltés településszűréssel ..................................................................................23 
5.3.5. Figyelő........................................................................................................................24 

6. Az adatok megjelenítése .............................................................................................................25 

6.1. A térképi felület kezelése.....................................................................................................25 
6.2. Grafikus megjelenítés kezelés .............................................................................................29 

6.2.1. A megjelenítés kezelés alapjai ...................................................................................29 
6.2.2. Megjelenítési stílus kezelés ........................................................................................32 
6.2.3. Szövegstílus kezelés ...................................................................................................36 
6.2.4. Objektumtípus tematika .............................................................................................38 

7. Objektumtípus feliratok kezelése................................................................................................39 

7.1. Tematikus térképek nyomtatása...........................................................................................40 
7.1.1. Nyomtató beállítás......................................................................................................40 
7.1.2. Nyomtatás nyomtatási rács használatával ..................................................................41 
7.1.3. Nyomtatás rács használata nélkül...............................................................................43 

7.2. Jelmagyarázat.......................................................................................................................43 
7.3. Táblázatok............................................................................................................................45 

7.3.1. Táblázat stílusok.........................................................................................................45 
7.3.2. Objektumtípusok táblázatainak meghatározása .........................................................46 
7.3.3. Összetett táblázatok meghatározása ...........................................................................46 

8. Az objektumok kezelésének általános jellemzői ........................................................................48 



HydroConsult  BME VKKT 
 
 

  3. 
C:\HcMir10\Doc\Objektumkezelő\FelhasználóiLeírás\HcMir-FD-ObjektumKezelo.doc 
2010.11.03. 

8.1. Objektumok kiválasztása .....................................................................................................48 
8.1.1. Objektumok kiválasztása a grafikus felületen............................................................48 
8.1.2. Objektumok kiválasztása alfanumerikusan ................................................................53 
8.1.3. Az Objektumgyűjtő és használata ..............................................................................54 
8.1.4. Objektumok kiválasztása geometriai relációk alapján ...............................................56 

8.2. Az objektumok általános adatainak kezelése.......................................................................65 
8.2.1. Kiválasztott objektumok.............................................................................................65 
8.2.2. Általános tulajdonságok .............................................................................................66 
8.2.3. Adatszármazás............................................................................................................67 
8.2.4. Adataminősítés ...........................................................................................................69 
8.2.5. Elhelyezkedés.............................................................................................................70 
8.2.6. Geometria ...................................................................................................................71 
8.2.7. Beszúrási pont ............................................................................................................81 
8.2.8. Kapcsolt dokumentumok............................................................................................82 
8.2.9. Képek..........................................................................................................................83 
8.2.10. Kapcsoltadatok ...........................................................................................................83 

8.3. Objektumtípus váltás ...........................................................................................................85 
8.3.1. Objektumtípus váltás kezelése ...................................................................................87 
8.3.2. Objektumtípus váltás indítása ....................................................................................89 

9. Térképi objektumok kezelése .....................................................................................................92 

9.1. A földmérési alaptérkép objektumai....................................................................................92 
9.1.1. Település ....................................................................................................................92 
9.1.2. Közigazgatási terület ..................................................................................................92 
9.1.3. Település rész .............................................................................................................92 
9.1.4. Kerület ........................................................................................................................92 
9.1.5. Terület ........................................................................................................................93 
9.1.6. Házszám .....................................................................................................................94 
9.1.7. Tömb ..........................................................................................................................95 
9.1.8. Földrészlet ..................................................................................................................95 
9.1.9. Építmény ....................................................................................................................96 

9.2. Közmű alaptérkép objektumai .............................................................................................97 
9.2.1. Burkolat ......................................................................................................................97 

9.3. Szakágakhoz kapcsolódó térképi objektumok.....................................................................98 
9.3.1. Talajtani terület lehatárolás ........................................................................................98 
9.3.2. Hidrogeológiai védőövezet.........................................................................................98 
9.3.3. Nyomásövezet ............................................................................................................98 
9.3.4. Nyomásigény övezet ..................................................................................................98 
9.3.5. Fogyasztásmérő leolvasási körzet ..............................................................................98 
9.3.6. Fogyasztási körzet ......................................................................................................98 
9.3.7. Vízgyűjtő ....................................................................................................................98 
9.3.8. Szennyvízterhelési körzet...........................................................................................98 
9.3.9. Szennyező forrás ........................................................................................................98 
9.3.10. Hossz-szelvény vonal .................................................................................................99 

9.4. Derékszögű koordinátamérés.............................................................................................100 
9.4.1. Mérési vonal (alapvonal)..........................................................................................100 
9.4.2. Részletpontok ...........................................................................................................101 

10. Szakági objektumok kezelése ...................................................................................................102 

10.1. Vízellátás ...........................................................................................................................102 
10.1.1. Vezeték.....................................................................................................................103 



HydroConsult  BME VKKT 
 
 

  4. 
C:\HcMir10\Doc\Objektumkezelő\FelhasználóiLeírás\HcMir-FD-ObjektumKezelo.doc 
2010.11.03. 

10.1.2. Akna .........................................................................................................................103 
10.1.3. Fogyasztásmérési hely..............................................................................................104 
10.1.4. Tűzcsap.....................................................................................................................104 
10.1.5. Szakaszoló elzáró szerelvény ...................................................................................105 
10.1.6. Közkifolyó................................................................................................................105 
10.1.7. Visszacsapó szelep ...................................................................................................106 

10.2. Vízelveztés.........................................................................................................................107 
10.2.1. Vezeték.....................................................................................................................108 
10.2.2. Akna .........................................................................................................................109 
10.2.3. Visszacsapó szelep ...................................................................................................109 
10.2.4. Nyomásszabályozó...................................................................................................110 

10.3. Kiszolgáló eszközök ..........................................................................................................111 
10.3.1. Gépjármű ..................................................................................................................112 
10.3.2. Munkagép.................................................................................................................112 
10.3.3. Önjáró munkagép .....................................................................................................113 

11. Rajzi objektumok kezelése .......................................................................................................114 

11.1. Kapcsoltadatok...................................................................................................................115 

12. Eszközök...................................................................................................................................116 

12.1. DXF export ........................................................................................................................116 

13. Navigálás...................................................................................................................................117 

13.1. Cím keresése a térképen ....................................................................................................117 

14. Grafikus eszközök.....................................................................................................................118 

14.1. Ponthoz húzás ....................................................................................................................118 
14.2. Mérések a térképen ............................................................................................................119 

15. Háttérképek ...............................................................................................................................120 

16. Dokumentumok kezelése ..........................................................................................................121 

16.1. A dokumentumok tárolása.................................................................................................122 
16.2. A dokumentumok kezelése................................................................................................123 
16.3. Címkék kezelése ................................................................................................................124 
16.4. Dokumentumok és objektumok összekapcsolása ..............................................................124 

17. FÜGGELÉK .............................................................................................................................126 

17.1. Hogyan lehet ...? ................................................................................................................126 
17.1.1. Hogyan lehet egy objektumtípus megjelenését a térképen megszüntetni? ..............126 
17.1.2. Hogyan lehet egy feliratot eltüntetni a térképről? ....................................................127 
17.1.3. Hogyan lehet egy objektumtípushoz új feliratot készíteni? .....................................127 
17.1.4. Hogyan lehet egy új objektumtípust megjeleníteni a térképen?...............................127 
17.1.5. Hogyan lehet egy objektumtípushoz tematikát készíteni ? ......................................127 

17.2. Fogalom meghatározások ..................................................................................................128 
17.3. Billentyű kombinácós parancsok .......................................................................................131 



HydroConsult  BME VKKT 
 
 

  5. 
C:\HcMir10\Doc\Objektumkezelő\FelhasználóiLeírás\HcMir-FD-ObjektumKezelo.doc 
2010.11.03. 

 

1. Általános ismertető 
Az Objektumkezelő, és vele egy rendszerbe tartozó Hibakezelő program a vízközmű 
állapotértékelő-rekonstrukciótervező szoftvercsomag működéséhez szükséges adatok 
nyilvántartására és karbantartására készült, mára azonban ennél már sokkal átfogóbb képességekkel 
rendelkezik. Az Objektumkezelő egy általános térinformatikai alapú megjelenítő és nyilvántartás 
kezelő alkalmazás. Az Objektumkezelő-vel térbeli kiterjedéssel rendelkező és/vagy térbeli 
elhelyezkedéssel modellezhető objektumok geometriai, topológiai és egyéb tetszőlegesen strukturált 
tulajdonság jellegű adatainak homogén és konzisztens adatbázisban történő tárolása és kezelése 
valósítható meg. Az adatfeltöltés szintjétől függően az Objektumkezelő alkalmas adatok tárolására 
és karbantartására: 

- geometria nélkül, 
- közelítő geometriával (sémaszerűen), 
- teljes és pontos geometriával, 

valamint a 3 kombinációjával.  

Az adatbázisban az egyes objektumokhoz adataik származása és minősége is tárolásra kerül, így 
mindig tudható egy objektumról, hogy annak egyes adatai mennyire megbízhatóak. 

Fontos kiemelni, hogy a geometriai adatok tárolása és kezelése a többi adattal együtt 
relációs adatbázis-kezelő rendszerben történik, így azok tárolásához, illetve 
megjelenítéséhez nincs szükség egyéb rajzi/térinformatikai szoftverre, de szükség 
esetén az adatok exportálhatók ilyen rendszerekbe is ! 

Az Objektumkezelő a geometriai adatokkal rendelkező objektumok esetében képes: 

- 2 dimenziós térképi megjelenítésre, 
- objektumok térképi kiválasztására, 
- geometriai adatok módosítására. 

Az Objektumkezelő akkor is alkalmas az objektumok nyilvántartásra, ha azok geometriai adatai 
nem állnak rendelkezésre. Természetesen ekkor térképi megjelenítésre és kiválasztásra nincs 
lehetőség, az adatok csak alfanumerikus dialóguskezelő felületen érhetők el, és a kiválasztás is 
alfanumerikus adatok alapján történik. 

Az Objektumkezelő különleges tulajdonsága az adatok halmazokban való kezelése. Az adatkezelő 
műveleteket (módosítás, törlés) alapértelmezetten a kiválasztott objektumok halmazán lehet 
elvégezni. Speciális esetnek számít ebből a szempontból, amikor egyetlen objektum van 
kiválasztva. Az adathalmazok kezelését ún. gyűjtők segítik, melyekkel elemi halmazműveletek 
végezhetők (egyesítés, kivonás, metszet). Az objektumok adatainak lekérdezésére alfanumerikus és 
geometriai szűrők állnak rendelkezésre. A szűrések végeredményei gyűjtőkbe menthetők, és így 
ezekkel további halmazműveletek végezhetők. A gyűjtők az alfanumerikus és geometriai szűrőkkel 
kombinálva alapot szolgáltatnak az adatbázis tetszőleges szempontú lekérdezésére! A gyűjtőkbe 
rendezett szűrések eredményei a felhasználók által szabadon tervezhető és konfigurálható módon 
tematikus grafikával megjeleníthetők, illetve ugyancsak szabadon konfigurálható táblázatokba 
rendezhetők.  
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1.1. Működési környezet 

Az Objektumkezelő specialitása, hogy adattárolásra általános relációs adatbázis-kezelő rendszert 
használ, kliens-szerver felépítésben. Ez azt is jelenti, hogy az Objektumkezelő-t alapvetően több 
felhasználós alkalmazásnak terveztük, amely egy központi adatbázisra támaszkodik. A jelenleg 
megvalósított adatbázis kezelő felület ingyenes (OpenSource) PostgresSQL. 

Az igényektől és az esetlegesen adott adatbázis-kezelőtől függően az Objektumkezelő és 
Hibakezelő használható egy, vagy több felhasználós üzemmódban valamint lokális gépen, helyi-, 
vagy nyilvános hálózaton. Nyilvános hálózat esetén a titkosított adatmozgatás megoldása nem az 
Objektumkezelő és a Hibakezelő rendszer feladata. Ha a felhasználó igényli, ennek megoldására 
egyéb technológia igénybevétele szükséges (megfelelő adatbázis-kezelő megfelelő biztonsági 
beállításokkal, magánhálózat, egyéb biztonsági protokollok, stb.) 

A rendszer két fontos és alapvető jellemzője a funkcionális felhasználói jogosultságkezelés és a 
tranzakciók teljes körű naplózása. Mindkét funkcionális jellemző az adatok biztonságának magas 
színvonalú védelmét hivatott szolgálni. 

A HCMIR rendszer működését rendszeradminisztrációs modulok segítik: 

Jogosultságkezelő - Felhasználók jogosulságainak beállítása és kezelése, a HCMIR rendszerben 
működő összes modulra vonatkozóan. Az egyes modulokban a jogosultság 
kezelés funkcionálisan definiált.  

Szótárkezelő  - A HCMIR rendszerben működő modulok általános, nem szervezet 
specifikus kód szótárainak kezelését ebben a modulban oldottuk meg.  

Törzsadatkezelő - Az alkalmazó szervezetre vonatkozó (szervezet specifikus) törzsadatok 
kezelése (partnertörzs, munkavállalók, kontírszámok, cikktörzs, stb.). 

Naplózáskezelő   - A rendszerbe tartozó minden program saját működéséről az adatbázisban 
naplót vezet. A naplóba minden tranzakció, összes releváns adatával 
feljegyzésre kerül. A napló megtekintésére és statisztikai elemzésére ez a 
modul szolgál. 

A HCMIR rendszer már jelenleg számos speciális felhasználói igényeket kielégítő kiegészítő 
modullal is rendelkezik: 

Migráló - A geometriai adatbázis tartalom létrehozásához külön segédszoftvert 
fejlesztettünk ki a munka hatékonyságának növelése céljából. Az AutoCAD 
ARX alkalmazás segítségével DWG formátumú térkép-rajzok szerkesztését-
javítását és adatbázisba való beillesztését (migrálását) lehet elvégezni, 
jelentős emberi munkaerő megtakarítással. A kifejlesztett szoftver nemcsak 
a kezdeti adatfeltöltéskor, hanem a későbbi adatfrissítések alkalmával is 
hatékonyan használható. 

PicRecog - Háttérképek szerkesztésére, georeferálására szolgáló alkalmazás, amely 
scan-nelt képeken a keretek és koordináta feliratok felismerésére is képes. 

Kompozitor - A PicRecog-gal előkészített háttérképek felbontási piramisba rendezése és 
az Objektumkezelő adatbázisába migrálása. 

Hossz-Szelvény - A nyilvántartott objektumokról megadott nyomvonal mentén hossz-
szelvény ábra készítése a keresztező objektumok feltüntetésével. (Fejlesztés 
alatt !) 
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DXF-Export - Az objektumok megjelenítésekor létrejött rajzok DXF formátumban történő 
exportálására készült alkalmazás.  

AppServer - Applikációs szerver alkalmazás az adatbázisban tárolt adatok weben történő 
publikálásához. Az Objektumkezelő vékonykliensen, browser-rel futtatható 
egyszerűsített funkcionalitású változata. (Tesztváltozat megtekinthető a 
http://152.66.18.57/objkez/index.php címen, a belépéshez kérjen jelszót e-
mailben !) 

 

1.2. Kezelőfelület 

A kezelőfelület a Windows operációs rendszerben megszokott ablakos felület. A program többféle 
ablakot használ: 

- grafikus, térképi felületek 
- dialógusablakok 
- táblázatok 

Az objektumok adatainak eléréséhez első lépés a kérdéses objektum(ok) kiválasztása. A kiválasztás 
történhet: 

- Térképen egérrel. Ebben az esetben a kiválasztást tematikus megjelenítések, és térképi 
navigáció (nagyítás, mozgatás) segítik. 

- Alfanumerikus lekérdezés eredményeként kapott objektum halmazból történő választással. 
- Az egyes geometriájával megadott objektumok közötti relációk alapján, úgynevezett 

geometriai szűréssel (pl. tartalmazás). 

Geometriával nem rendelkező, és épp ezért térképi megjelenítéssel sem rendelkező objektumok 
kiválasztása kizárólag alfanumerikus adatataik alapján, alfanumerikus objektumszűrővel lehetséges. 

Az objektumok kiválasztását és a kezelni kívánt objektumhalmazok előállítását ún. gyűjtők segítik, 
melyekbe a kiválasztás eredményeként kapott objektumhalmazokat elhelyezhetjük. A gyűjtőkbe 
való elhelyezés azonban nem csak egyszerű betöltés, hanem halmazműveletek elvégzését is 
lehetővé teszi! A kiválasztott objektumokból a gyűjtőkben halmazok képezhetők és a gyűjtőkben 
tárolt halmazokkal elemi halmazműveletek végezhetők. 

Az objektumok adatainak kezelése alapvetően dialógusablakokban történik. Az Objektumkezelő 
különlegessége ebben a tekintetben, hogy alapértelmezetten egyszerre több objektum adatainak 
módosítására van felkészítve, a speciális eset az, amikor egyetlen objektum adatait kezeljük egy 
dialógusban. 

Az objektumok adatait nem csak térképen, hanem táblázatosan is megjeleníthetjük, és a 
megjelenített adatok táblázatkezelő programba exportálhatók. 

 

1.3. Térképi megjelenítés 

Az objektumok és jellemzőik térképi (grafikus) megjelenítése széleskörűen és rendkívül 
rugalmasan, felhasználói szinten konfigurálható, ez magában foglalja a következőket: 

- az objektumtípusok megjelenítésének alapbeállítása, 
- a megjelenítendő objektumok szűrése alfanumerikus adatok alapján, 
- az objektumtípusok megjelenítésének beállítása tematikák szerint (valamely közös 

tulajdonságuk értéke szerint), 
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- automatikus feliratok készítését az egyes objektumokhoz tulajdonságaik alapján, 
- háttérképek megjelenítése léptékfüggő felbontásban. 

Az objektumtípusok megjelenítése tág határok között állítható be. Az egyes objektumtípusokat: 

- pontként, vagy szimbólumként (ikon), 
- törtvonalként, 
- poligonként, 

jeleníthetjük meg, típustól függően akár egyszerre többféleképpen is. 

Megjelenítési stílusok segítségével a grafikus elemek (pont, vonal, poligon) jellemzőit, megjelenési 
formáját lehet meghatározni. Egy megjelenítési stílusban az előzőekben felsorolt elemekhez (pont, 
vonal, poligon) rajzi attribútumok adhatók meg (színek, méret, pont típus, vonal típus, vonal 
vastagság, ...). 

Az objektumtípusokhoz tematikák készíthetők, amelyek a típus valamely tulajdonsága alapján 
osztályközökre osztják az objektumok kiválasztott halmazát. Az egyes osztályközökhöz tartozó 
objektumok megjelenítése az előre definiált stílusok egy-egy osztályközhöz rendelése alapján 
történik. 

Az objektumtípus jellemzői alapján automatikus feliratok készíthetők. A feliratok készítéséhez 
szövegstílusokat használunk, amelyek a feliratok elhelyezkedési, és megjelenítési tulajdonságainak 
leírására szolgálnak (eltolás, elforgatás, szín, méret, betűtípus, mértékegység, ...). 

Egy komplex térképi megjelenítés alapja a nézet. Egy nézetben elsősorban azt kell megadni, hogy 
mely objektumtípusokat kívánjuk látni. Ezt követően a kiválasztott objektumtípusok mindegyikéhez 
megadható, hogy a megjelenítése milyen stílussal és milyen tematika használatával történjen, 
valamint a nézetben az objektumtípushoz akár több felirat is rendelhető. Specialitása a megjelenítés 
kezelésnek, hogy az egyes objektumtípusokhoz a tulajdonságok alapján összeállított szűrő is 
rendelhető, amivel lehetséges az objektumok csak egy részhalmazának megjelenítése is. 

Az alapmegjelenítés, a tematikák, és a feliratok megjelenítése önmagukban is lépték tartományhoz 
köthetőek, vagyis különböző léptéktartományokban egy-egy objektumtípus más és más módon 
jeleníthető meg. 

Az Objektumkezelő-ben alkalmazott megjelenítéskezelés különlegessége, hogy a nézetek 
felhasználó specifikusak. Vagyis minden felhasználó, önállóan annyi és olyan stílust, nézetet, 
tematikát, feliratot készít és használ, amennyire a hatékony munkához szüksége van. A munka 
megkezdését segíti, néhány alapértelmezett, ún. „közös” nézet, stílus, tematika, és felirat, de a 
megjelenítés lényege, hogy a felhasználók ezekhez hozzá tehetik a saját maguk által készített 
megjelenítési konfigurációkat. 

 

1.4. Objektumkezelés 

Az objektumok geometriai adatai térképen egérrel és dialógusablakok adatbeviteli mezőiben 
alfanumerikusan vehetők fel, módosíthatók, javíthatók, törölhetők. 

Az objektumhoz kapcsolódó attributív adatok alfanumerikusan, dialógusablakokban kezelhetők. Az 
Objektumkezelő különlegessége ebben a tekintetben, hogy alapértelmezetten egyszerre több 
objektum adatainak módosítására van felkészítve, a speciális eset az, amikor egyetlen objektum 
adatait kezeljük egy dialógusban. Természetesen a közös adatmódosításból vannak értelemszerűen 
kimaradó adattípusok (pl. geometria, kapcsolt képek, dokumentumok, stb.). 
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A szakági és térképi objektumok között közvetlen kapcsolatok is megadhatók (címek, az egyes 
objektumok elhelyezkedése, házszámok, mint objektumok, stb.). Ha ezen objektumok geometriai 
adatai is rendelkezésre állnak, a kapcsolatok ellenőrizhetők, sőt ha a geometriai adatok kezdettől 
fogva rendelkezésre állnak, ezekből generálhatók az említett direkt kapcsolatok. 

Az objektumokhoz a felhasználók szabadon rendelhetnek különböző dokumentumokat (szöveges, 
kép, hang, video, stb.). Az objektumokhoz rendelt dokumentumok elhelyezhetők magában az 
adatbázisban és külső tároló helyen egyaránt. 

Az Objektumkezelő különleges tulajdonsága az adatok halmazokban való kezelése. Az adatkezelő 
műveleteket (módosítás, törlés) alapértelmezetten a kiválasztott objektumok halmazán lehet 
elvégezni. Speciális esetnek számít ebból a szempontból, amikor egyetlen objektum van 
kiválasztva. Az adathalmazok kezelését ún. gyűjtők segítik, melyekkel elemi halmazműveletek 
végezhetők (egyesítés, kivonás, metszet). Az objektumok adatainak lekérdezésére alfanumerikus és 
geometriai szűrők állnak rendelkezésre. A szűrések végeredményei gyűjtőkbe menthetők, és így 
ezekkel további halmazműveletek végezhetők. A gyűjtők az alfanumerikus és geometriai szűrőkkel 
kombinálva alapot szolgáltatnak az adatbázis tetszőleges szempontú lekérdezésére! A gyűjtőkbe 
rendezett szűrések eredményei a felhasználók által szabadon tervezhető és konfigurálható módon 
tematikus grafikával megjeleníthetők, illetve ugyancsak szabadon konfigurálható táblázatokba 
rendezhetők.  

 

1.5. Kezdeti adatfeltöltés 

Az Objektumkezelő alkalmazásához nagytömegű adat kezdeti feltöltésére is szükség van. A kezdeti 
feltöltés módját a nyilvántartandó adatok jelenlegi tárolási jellege és minősége határozza meg. A 
kezdeti feltöltés módja lehet: 

- Segédprogramok alkalmazása az áttöltéshez  
Ez abban az esetben használható megoldás, ha az adatok már rendelkezésre állnak ismert, 
vagy pontos leírással rendelkező digitális formában. Szükséges, hogy az adatok megfelelő 
minőségűek és megfelelően strukturáltak legyenek (explicit meghatározott kapcsolatok az 
objektumok között, az értékek hihető tartományban legyenek, a tartalom naprakész legyen, 
stb.). Ilyen esetben általában a migráláshoz kevés emberi munkára van szükség. 

- Segédprogramok alkalmazása az áttöltéshez és adattisztításhoz  
Ez abban az esetben használható megoldás, ha az adatok már rendelkezésre állnak ismert, 
vagy pontos leírással rendelkező digitális formában, az adatok minősége azonban nem felel 
meg a követelményeknek. Ebben az esetben az előzőhöz képest - a konkrét helyzettől 
függően - nagyobb mértékű emberi közbeavatkozásra, munkára lehet szükség. 

- Teljes adatfeltöltés segédprogramok használatával  
Az adatok egyáltalán nem állnak rendelkezésre digitális formában, vagy annak formátuma 
kezelhetetlen. Az adatfeltöltés gyorsítására ebben az esetben is rendelkezésre állnak 
segédprogramok, ennek ellenére nagy az emberi munkaerőigénye. 

Természetesen egy-egy felhasználónál a három módszer az adottságoktól függően keveredhet. 

A kezdeti adatfeltöltés módja minden felhasználónál egyedi értékelést és döntést kíván. 

A rekonstrukciós projekt keretében a kezdeti adatfeltöltéshez, a különböző forrásokból származó 
adatok javításának, áttöltésének megkönnyítésére kifejlesztésre került a HcMirMigralas.ARX nevű 
AutoCAD kiegészítő program. 
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Ez az alkalmazás minden olyan térkép javítására, áttöltésére alkalmas, amely AutoCAD alatt 
megnyitható. 

A térképek adatbázisba történő bevitelének lépései: 

− Személyi, szoftver, hardver feltételek megteremtése. 
− A szükséges térképek összegyűjtése (digitális, papír). 
− Térképek aktualizálása. 
− Rajzi struktúra kialakítása. 
− Digitalizálás (papír alapú térképek esetén). 
− Adatbázis szerver telepítése, indítása. 
− Rajzi struktúra megadása az ellenőrzést, javítást, illetve áttöltést végző szoftvernek. 
− Digitális rajzok topológiai hibáinak javítása. 
− Magassági adatok feltöltése (2D-s rajzok esetén, amennyiben ezeket szöveges formában 

tartalmazza). 
− Javított térképek áttöltése az adatbázisba. 

A szoftver felhasználói dokumentációja letölthető a projekt FTP szerveréről. 

 

2. A programcsomag telepítése 
Az Objektumkezelő egy kliens-szerver architektúrájú alkalmazás. A telepítés ennek megfelelően két 
fő részből áll: 

− Adatbázis kezelő (adatbázis szerver) telepítése. 

− Kliens programok telepítése, alkalmazói munkahelyenként. 

Jelenleg alkalmazható adatbázis kezelő szoftverek: 

− PostgresSQL (ingyenes !) 

− ORACLE 

 

2.1. Az adatbázis szerver telepítése 

Az adatbázis kezelő telepítése és konfigurálása, illetve az adatbázis létrehozása képezi a telepítés 
első fázisát. Ehhez egy szerver számítógépet kell a hálózaton kijelölni, vagy létrehozni, melynek 
kapacitása (CPU, HDD), a várható adatmennyiség függvénye. Erre általános specifikációt nem 
tudunk adni, mindig a konkrét telepítési helyszín határozza meg a minimálisan szükséges 
feltételeket. Speciális esetben az is előfordulhat, hogy mind az adatbázis kezelő, mind a kliens 
ugyanazon a gépen fut. A másik véglet, amikor az adatbázis kezelő egy lokális hálózaton 
helyezkedik el, és a kliens szoftvert pedig egy attól akár több száz km-re, de gyors WAN-on 
elérhető számítógépen futtatjuk. 

Az adatbázis kezelő telepítésével és konfigurálásával jelen dokumentációban nem foglalkozunk, 
arról külön felhasználói leírás szól, amely letölthető a projekt FTP szerveréről. 
(HcMirPostgreSqlKonfiguralas.pdf) 
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2.2. Kliens telepítés 

A telepítés második fázisában fel kell mérni a várható alkalmazói munkahelyek számát és 
ellenőrizni kell a hálózat sávszélességet. Amennyiben a sávszélesség 1 Mbps-nél kisebb, a 
legegyszerűbb távoli asztal kapcsolat alkalmazásával biztosítani a megfelelő feltételeket. A hálózati 
sávszélesség igény csökkentésére lehetőség van a geometriai adatbázisrész lokális telepítésére is! 

Az Objektumkezelő futtatásához a következő fájlokra van szükség: 
objektumkezelo.exe W2000,XP, Vista, W7 32 bites kliens program 
objektumkezeloDx.exe W2000,XP, Vista, W7 32 bites kliens program, DirectX használatával 
pgsKapcsolodas.cfg Az ObjektumkezelőObjektumkezelőObjektumkezelőObjektumkezelő számára megadja az adatbázis kezelő eléréséhez szükséges 

adatokat. 
Amennyiben nincs ilyen fájl, akkor a lokálisan telepített adatbázis kezelőt keresi. Ha 
nem talál működő adatbázis kezelőt hibajelzéssel leáll. 

objektumkezelo.cfg Az ObjektumkezelőObjektumkezelőObjektumkezelőObjektumkezelő számára megadja a lokális működési környezet legfontosabb 
jellemzőit. Lásd később részletesen. 

PostgreSQL DLL fájlok  
comerr32.dll  

krb5_32.dll  
libeay32.dll  

libiconv-2.dll  
libintl-2.dll  

libpq.dll  
ssleay32.dll A PostgreSQL adatbázis kezeléséhez szükséges általános programkód. 

Raszter grafika és képkezelés  
FreeImage.dll  

FreeImagePlus.dll  

Az EXE fájlokat lehet lokálisan, de lehet fájlszerveren is tárolni. A kliens működéséhez szükséges 
DLL-eket pedig mindig az exe fájlok mellé kell másolni. 

Lokális telepítés esetén, a kliens gépen egy könyvtárat kell 
létrehozni, és ebbe kell az EXE fájlt, a CFG és DLL fájlokat 
bemásolni. Az asztalon létrehozott parancsikon a létrehozott 
könyvtárra és benne a megfelelő EXE fájlra mutat, és egyben 
ez is az indítás helye is. 

A több, hálózatban használt kliens esetében karbantartás, 
szoftver frissítés szempontjából egyszerűbb és praktikusabb 
megoldás a fájlszerveren való tárolása az EXE és DLL 
fájloknak. Ebben az esetben is a kliens gép asztalán kell 
létrehozni egy ikont az Objektumkezelő indításához, melynél a 
cél a hálózati meghajtón található az EXE fájl, míg az indítás 
helye egy lokális mappa, amelyben a CFG fájloknak és egyéb a 
lokális működési környezethez tartozó fájloknak kell lennük.  

A telepítés befejeztével az Objektumkezelő indítható. 
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2.3. Az Objektumkezelő által használt fájlok és elhelyezkedésük 
 

A program abban a könyvtárban amelyben az objektumkezelo.exe található keresi: 

 helyiMinta.db – helyi adatbázis készítéséhez szükséges adatbázis fájlt, 

 HcDxfExport.exe – DXF exportáláshoz szükséges programot. 

Az objektumkezelo.exe könyvtára alatti sugo könyvtárban keresi a 

 SumatraPDF.exe 

fájlt, ami egy segédprogram a PDF kiterjesztésű dokumentum fájlokban rögzített felhasználói 
leírások megjelenítéséhez. A sugo/objektumkezelo könyvtárban keresi a  

 HcMir-FD-ObjektumKezelo.pdf  

felhasználói leírást tartalmazó fájlt.  

Működés: Amennyiben a felhasználó gépén már van program társítva a pdf fájlokhoz (Pl. 
AdobeReader), akkor azzal a programmal nyitja meg a HcMir-FD-ObjektumKezelo.pdf fájlt. Ha 
nincs, akkor a  SumatraPDF.exe-t használja. 

Az aktuális (indító) könyvtárban keresi: 

 pgsKapcsolodas.cfg, és  

 objektumkezelo.cfg fájlokat. 

Az aktuális (indító) könyvtárban hozza létre: 

 Az aktuális helyi adatbázis exportot. 

 A dxf exportálás eredményét. 

 

2.4. Konfigurációs fájlok 

Az Objektumkezelő-höz két konfigurációs fájl tartozhat: 

pgsKapcsolodas.cfg 

objektumkezelo.cfg 

A pgsKapcsolodas.cfg  fájl a kliens program számára megadja az adatbázis szerver elérésének adatait: 

 

Az alkalmazott kulcsszavak: 

Kulcsszó Tartalom Megjegyzés 
port Az adatbáziskezelő által használt kommunikációs port.  
dbname Az adatbázis neve.  
user Az adatbáziskezelőhöz használt felhasználói név.  
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Kulcsszó Tartalom Megjegyzés 
password Az adatbáziskezelőhöz használt jelszó.  
sslmode Az adatbáziskezelőben beállított titkosítási mód.  

Ezt a fájlt az adatbázishoz való kapcsolódásra nem csak az Objektumkezelő, hanem a többi a 
rendszerhez tartozó program is használja! 

Az objektumkezelo.cfg fájlt azonban már kizárólag csak az Objektumkezelő használja. Ennek tartalma 
jelenleg a következő: 

 

A sorok elején található # jel a parancssor kommentár jellegére utal, vagyis nem értelmezi az így 
kezdett sort parancsként a program. Egyébként az egyes parancssorok és a bennük használt 
kulcsszavak jelentései a következők: 

 
Parancssor Kulcs-

szó 
Tartalom Megjegyzés 

adatbazis port Az adatbáziskezelő által használt 
kommunikációs port. 

 dbname Az adatbázis neve. 
 user Az adatbáziskezelőhöz használt 

felhasználói név. 
 password Az adatbáziskezelőhöz használt jelszó. 
 sslmode Az adatbáziskezelőben beállított 

titkosítási mód. (nem használjuk!) 

Az adatbázis elérése szerepelhet a pgsKapcsolodas.cfg, vagy az 
objektumkezelo.cfg fájlokban. Ha mindkét fájl létezik és az 
objektumkezelo.cfg fájlban szerepel a szükséges sor, akkor ebből a 
fájlból veszi az elérést, ellenkező esetben a pgsKapcsolodas.cfg 
fájlból, ha ez a sor sem szerepel, akkor alapértelmezésben a 
következő módon próbál az Objektumkezelő kapcsolódni: 
host=127.0.0.1 port=5432 dbname=hcmir10 user=hcmir10 

helyi adatbazis  A központi adatbázisban található adatok 
egy részéről lokális másolat készíthető.  

A kommunikáció gyorsítására. 

maximalis helyi 
geometria letoltes 

 Amennyiben a központi és helyi 
adatbázis közötti szinkronizáció során a 
megadottnál több elem letöltésére lenne 
szükség akkor megáll a program és 
hibajelzést ad. Várakozási idő limitálása.  

Ilyen esetekben célszerű központilag újra elkészíteni a a lokálisan 
használt adatbázis másolatot és újra telepíteni.   

hatterkep eleres  A háttérképeket tartalmazó helyi 
könyvtár elérésése. 

A térkép hátterében megjelenítendő képeket speciálisan előkészített 
formában és szerkezetben a kliens gépen, egy lokális könyvtárban 
lehet elhelyezni a megjelenítés gyorsítása, a hálózati sávszélesség 
kímélése céljából. 

maximalis hatterkep 
memoria 

 A háttérképek betöltéséhez 
felhasználható memória maximális 
értéke. 

Ha a háttérképek betöltése közben ezt az értéket meghaladja a 
memóriaigény, akkor az aktuálisan bent lévő képek közül azokat, 
amelyek nem látszanak az aktuális megjelenítésben, kitörli a 
memóriából, egészen addig, amíg a minimális háttérkép memória 
értéket el nem éri.  
A képek megjelenítését lassítja, ha azokat a megjelenítéshez 
háttértárról kell beolvasni, ezért lehetőség szerint minél több képet 
tart a program a memóriában. (Ennek korlátja a 32 bites operációs 
rendszerek esetében egy program számára rendelkezésre álló 2 Gb 
virtuális memória !) 

minimalis hatterkep 
memoria 

 A háttérképek betöltéséhez 
felhasználható memória minimum. 

Értelem szerűen amennyiben, van megjelenítendő háttérkép 
minimálisan ennyi memóriát a tároláshoz mindig biztosítunk. A 
képek megjelenítése gyorsabb, ha a memóriából kell megjeleníteni, 
mintha előtte még háttértárról is be kell tölteni. 

kapcsolt dokumentum 
eleres kod 

  Még nincs használatban ! 

trace  Ha meg van adva, és értéke be vagy BE, 
akkor idő adatokat gyűjt a program 
futásáról az objektumkezelo.trace fájlba. 

Minden újraindításkor üríti az előző adatokat. 
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Parancssor Kulcs-
szó 

Tartalom Megjegyzés 

nyomtatas info  Ha meg van adva, és értéke be vagy BE, 
akkor , akkor nyomtatáskor 
hibakereséshez információkat ír a 
printInfo.log fájlba. 

A nyomtatás során fellépő, esetleges memóriahibák kiszűrésére és 
az ellenőrzés lehetőségének biztosítására. Nyomtatási hiba esetén 
kérjük ezt a fájlt e-maiben elküldeni, a hiba szöveges leírásával 
együtt ! 

A későbbiekben a program fejlesztése kapcsán további konfigurációs paraméterek megjelenése 
várható! 

 

2.5. Helyi adatbázis másolat létrehozása 

Távoli, kis sávszélességű kliens munkahelyek esetében az adatátviteli terhelés csökkentése 
érdekében az adatbázis egy olyan részéről, amelynek változékonysága általában nem jelentős, 
viszont nagy tömeget képviselnek (geometriai adatok) lokálisan másolatból lehet ezeket az adatokat 
beolvasni. A lokálisan használható adatbázis másolat egy fájl. Ezt a fájlt célszerűen olyan helyen 
kell elkészíteni, ahol nagy sávszélesség áll rendelkezésre, majd az elkészült fájlt kell kivinni a távoli 
munkahelyre és ott a munkakönyvtárba telepíteni. Természetesen nem szabad megfeledkezni az 
objektumkezelo.cfg fájlban a megfelelő parancssor beállításról sem (lásd 2.4. pontban). 

A helyi adatbázis fájl az Objektumkezelő megfelelő funkciójával hozható létre. Jelenleg az 
Objektumkezelő-ből indítható. A főablaknak kell aktívnak lenni, ekkor a ctrl+shift+x    
billentyűkkel indítható, vagy a Program->Helyi adatbázis létrehozása menüpontjával. A működés 
a feltétele, hogy a helyiMinta.db nevű fájl a program indítási könyvtárában legyen (ahol az 
objektumkezelo.cfg is van, és ahova a log fájlokat írja a program). Az adott könyvtárra írási 
jogosultság szükséges, mert itt hozza létre a funkció a  helyiExport_dátumTidőpont.db néven a feltöltött 
helyi adatbázist. 

Az előzőkben leírt módon létrehozott helyi adatbázis fájt el kell juttatni a használni kívánt gépre. Itt 
olyan helyre kell másolni, hogy a felhasználónak jogosultsága legyen írni a fájlt. Az adott gépen 
lévő objektumkezelo.cfg fájlban meg kell adni az elérését (lásd: 2.4. pontban). A fájlt át lehet nevezni. 
Ha nincs cfg fájl, vagy nincs benne az adott sor, vagy ki van kommentezve (#), akkor nem használja 
az Objektumkezelő a helyi adatbázist.  

Ha be van állítva, akkor az Objektumkezelő a geometria adatokat innen veszi, nem tölti le az eredeti 
adatbázisból. Ha olyan geometriaazonosítót talál, ami nincs a helyi adatbázisban, akkor 
megpróbálja automatikusan frissíteni a helyi adatbázist. Ekkor figyelembe veszi a cfg fájlban 
megadott maximalis helyi geometria letoltes értéket. Ha az itt megadott értéknél több geometriát 
kellene letölteni, akkor nem tölti le. Ekkor két lehetőség van: az értéket megnövelni (kiírja, hogy 
hányat szeretne letölteni), vagy újra létrehozni a helyi adatbázist, és újra eljuttatni a cél gépre. Az 
érték megnövelésénél figyelembe kell venni, hogy kis sávszélesség esetén a frissítés sokáig tart.  

A cfg fájlban beállított értékeket a program csak az induláskor olvassa, módosítása után újra kell 
indítani az Objektumkezelő programot.  

Ha véletlen olyan helyi adatbázis fájl van megadva, ami nem a hozzátartozó eredeti adatbázisból 
lett exportálva, figyelmeztetés után nem indul el az Objektumkezelő. 
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2.6. DEMO adatbátzisra való csatlakozás 

Az Objektumkezelő kipróbálásához egy minta adatbázis üzemeltetünk a BME Vízi Közmű és 
Kötnyezetmérnöki Tanszék egy szerverén. Ennek az adatbázisnak az eléréséhez csupán egy 
szélessávú internet kapcsolatra van szükség, valamint a lokális hálózat tűzfalán az 5432-os port 
megnyitására. 

A kliens telepítése ebben az esetben is megegyezik a 2.2. pontban leírtakkal, csupán a 
pgsKapcsolodas.cfg fájl tartalma más: 

host=152.66.18.57 port=5432 dbname=Demo user=hcmir10 sslmode=prefer 

Az adatbázisba való belépéshez  

a jelszó: q 

a password: q 

A használathoz ezen kívül még szükséges a megfelelő futtatási környezet lokális telepítése is, lásd 
az előzőekben! 
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3. Felhasználói jogosultságok 
Az Objektumkezelő használata felhasználói jogosultsághoz kötött. A felhasználó jogultságok 
beállítására és kezelésére egy külön rendszeradminisztrációs modul a Jogosultságkezelő    szolgál. 

A felhasználói jogosultságok rendszere funkcionális megközelítésű. Ennek megfelelően a HCMIR 
rendszer minden egyes moduljához és a modulokban megvalósított funkciócsoportokhoz 
jogosultságok kötődnek. Ezek a jogosultságok az Objektumkezelő esetében a következők: 

 
szakági objektumok megtekintése az engedélyezett szervezeti egységekhez és objektumtípusokhoz tartozó 

szakági objektumok megjelenítése térképen, adataik megjelenítése 
dialógusokban 

új szakági objektum létrehozása 
geometriai adatok nélkül 

az engedélyezett szervezeti egységekhez és objektumtípusokhoz tartozó 
szakági objektumok létrehozása dialógusokban 

új szakági objektum és geometriai 
adatainak létrehozása 

az engedélyezett szervezeti egységekhez és objektumtípusokhoz tartozó 
szakági objektumok létrehozása dialógusokban, a geometria megadása 

szakági objektumok adatainak 
módosítása geometriai adatok 
kivételével 

az engedélyezett szervezeti egységekhez és objektumtípusokhoz tartozó 
szakági objektumok módosítása dialógusokban 

szakági objektumok és geometriai 
adataik módosítása 

az engedélyezett szervezeti egységekhez és objektumtípusokhoz tartozó 
szakági objektumok módosítása dialógusokban, a geometria megadása, 
módosítása 

szakági objektumok törlése az engedélyezett szervezeti egységekhez és objektumtípusokhoz tartozó 
szakági objektumok törlése (ha nincs rájuk hivatkozás) 

térképi objektumok megtekintése az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó térképi objektumok 
megjelenítése térképen, adataik megjelenítése dialógusokban 

új térképi objektum létrehozása 
geometriai adatok nélkül 

az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó térképi objektumok létrehozása 
dialógusokban 

új térképi objektum és geometriai 
adatainak létrehozása 

az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó térképi objektumok létrehozása 
dialógusokban, a geometria megadása 

térképi objektumok adatainak 
módosítása geometriai adatok 
kivételével 

az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó térképi objektumok módosítása 
dialógusokban 

térképi objektumok és geometriai 
adataik módosítása 

az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó térképi objektumok módosítása 
dialógusokban, a geometria megadása, módosítása 

térképi objektumok törlése az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó térképi objektumok törlése (ha 
nincs rájuk hivatkozás) 

rajzi objektumok megtekintése az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó rajzi objektumok megjelenítése 
térképen, adataik megjelenítése dialógusokban 

új rajzi objektum és geometriai 
adatainak létrehozása 

az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó rajzi objektumok létrehozása 
dialógusokban, a geometria megadása 

rajzi objektumok és geometriai 
adataik módosítása 

az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó rajzi objektumok módosítása 
dialógusokban, a geometria megadása, módosítása 

rajzi objektumok törlése az engedélyezett objektumtípusokhoz tartozó rajzi objektumok törlése (ha 
nincs rájuk hivatkozás) 

Ezen kívül létezik egy speciális jogosultság is, amely az objektumok létrehozását és karbantartását 
két szintűvé teszi. Ez az „előzetes – külön jogosultsággal” jogosultsággal rendelkező felhasználó olyan 
objektumokat hozhat létre, módosíthat és törölhet, amelyeknél az Objektum állapot, vagy szakági 
objektumok esetén a Működési állapot tulajdonság értéke előzetes – külön jogosultsággal. Ez az 
objektumtulajdonság lehetővé teszi, hogy az objektumok és adataik létrehozását és kezelését két 
szinten oldjuk meg egy előzetes és egy végleges szinten. 

Megjegyzendő, hogy az objektumlekérdezéseket, -szűréseket is ennek figyelembevételével kell 
megoldani ! Vagyis, ha csak a végleges objektumokat akarjuk látni, kiválasztani, akkor az 
előzetesek kiszűréséről külön kell gondoskodni ! 
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4. Belépés a programba 
Az Objektumkezelő indítása után a következő ablak jelenik meg: 
 

 

 

A belépéshez meg kell adni a Felhasználó nevét és a Felhasználó jelszavát  

Negatív eredmény esetén a következő üzenet jelenik meg: 
 

 
 

Az OK gomb megnyomása után a név és/vagy a jelszó javítható, majd a Felhasználó ellenőrzése 
gombbal megismételhető az ellenőrzés. A belépésre a próbálkozás korlátlan számban 
megismételhető, de hibás ellenőrzés esetén a következő ellenőrzési kisérlet ideje mindig növekszik. 
A Mégsem gombra kattintva a belépés megszakítható. Ekkor a következő üzenet jelenik meg: 

 

 

 

Sikeres belépés esetén megjelenik az Objektumkezelő térképi felülete. 

 

A Beállítások módosítása belépés előtt kapcsolót bekapcsolva a térképi felület megjelenése előtt az 
Objektumkezelő modul beállításai dialógusa jelenik meg. Lásd később az 5. pontban. Az ebben 
történő - program indulás előtti - módosítások a program folytatása során már életbe lépnek, a 
program ezen beállítások szerint indul el. 
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5. Általános beállítási lehetőségek 
A különböző beállítási lehetőségek felhasználónként kerülnek elmentésre, vagyis az egyes 
felhasználók módosításai nincsenek hatással más felhasználók beállításaira. 

A beállítások egy része a program indításakor közvetlenül is elérhető a bejelentkező dialógusból 

 

a Beállítások módosítása a belépés előtt checkbox-ban elhelyezett pipával. 

Ez hasznos lehet, olyan esetben, amikor nem emlékszünk arra, hogy milyen beállításokkal fejeztük 
be legutóbb a munkát. 

Az általános beállítások néhány további funkcióval együtt a Program menüpontból érhetők el: 

 

 

5.1. Adatok újratöltése, frissítése 

Az Objektumkezelő használata során szükségessé válhat a kódszótárak, törzsadatok menet közbeni 
módosítása. Az elvégzett módosítások végrehajtását követően azonban külön kell gondoskodni 
arról, hogy a megváltozott adatokról az Objektumkezelő is tudomást szerezzen. Ugyanis a működés 
meggyorsítása érdekében, a kommunikáció minimalizálása céljából az Objektumkezelő minden, 
számára aktuálisan szükséges adatot a kliens gép memóriájába letölt az adatbázisból. A 
rendszeradminisztrációs segédprogramokkal (Törzsadatkezelő, Szótárkezelő, Jogosultságkezelő) a 
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szükséges módosításokat az adatbázisban végezzük el, ahonnan az Objektumkezelő-nek az adatokat 
frissíteni, illetve újratöltenie kell. Az újratöltés automatikusan nem történik meg, tehát pl. egy 
jogosultsági beállítás módosításának érvényre juttatásához a jogosultságok újratöltése szükséges. 

A frissítési lehetőségek a Program->Adatok újratöltése menüpontból érhető el ! 

 

 

5.2. Helyi adatbázis másolat létrehozása 

Távoli, kis sávszélességű kliens munkahelyek esetében az adatátviteli terhelés csökkentése 
érdekében az adatbázis egy olyan részéről, amelynek változékonysága általában nem jelentős, 
viszont nagy tömeget képviselnek (geometriai adatok) lokálisan elhelyezett másolatból lehet ezeket 
az adatokat beolvasni. A lokálisan használható adatbázis másolat egy fájl. Ezt a fájlt célszerűen 
olyan helyen kell elkészíteni, ahol nagy sávszélesség áll rendelkezésre, majd az elkészült fájlt kell 
kivinni a távoli munkahelyre és ott a munkakönyvtárba telepíteni. Természetesen nem szabad 
megfeledkezni az objektumkezelo.cfg fájlban a megfelelő parancssor beállításról sem (lásd 2.4. 
pontban). 

A helyi adatbázis fájl az Objektumkezelő megfelelő funkciójával hozható létre. Jelenleg az 
Objektumkezelő-ből indítható. A főablaknak kell aktívnak lenni, ekkor a ctrl+shift+x    
billentyűkkel indítható, vagy a Program->Helyi adatbázis létrehozása menüpontjával. A működés 
a feltétele, hogy a helyiMinta.db nevű fájl a program indítási könyvtárában legyen (ahol az 
objektumkezelo.cfg is van, és ahova a log fájlokat írja a program). Az adott könyvtárra írási 
jogosultság szükséges, mert itt hozza létre a funkció a  helyiExport_dátumTidőpont.db néven a feltöltött 
helyi adatbázist. 

Az előzőkben leírt módon létrehozott helyi adatbázis fájt el kell juttatni a használni kívánt gépre. Itt 
olyan helyre kell másolni, hogy a felhasználónak jogosultsága legyen írni a fájlt. Az adott gépen 
lévő objektumkezelo.cfg fájlban meg kell adni az elérését (lásd: 2.4. pontban). A fájlt át lehet nevezni. 
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Ha nincs cfg fájl, vagy nincs benne az adott sor, vagy ki van kommentezve (#), akkor nem használja 
az Objektumkezelő a helyi adatbázist.  

Ha be van állítva, akkor az Objektumkezelő a geometria adatokat innen veszi, nem tölti le az eredeti 
adatbázisból. Ha olyan geometria azonosítót talál, ami nincs a helyi adatbázisban, akkor 
megpróbálja automatikusan frissíteni a helyi adatbázist. Ekkor figyelembe veszi a cfg fájlban 
megadott maximalis helyi geometria letoltes értéket. Ha az itt megadott értéknél több geometriát 
kellene letölteni, akkor nem tölti le. Ekkor két lehetőség van: az értéket megnövelni (kiírja, hogy 
hányat szeretne letölteni), vagy újra létrehozni a helyi adatbázist, és újra eljuttatni a cél gépre. Az 
érték megnövelésénél figyelembe kell venni, hogy kis sávszélesség esetén a frissítés sokáig tart.  

A cfg fájlban beállított értékeket a program csak az induláskor olvassa, módosítása után újra kell 
indítani az Objektumkezelő programot.  

Ha véletlen olyan helyi adatbázis fájl van megadva, ami nem a hozzátartozó eredeti adatbázisból 
lett exportálva, figyelmeztetés után nem indul el az Objektumkezelő. 

 

 

5.3. Beállítások menüpont 

Az Objektumkezelő adatbázisában szinte korlátlan méretben és terjedelemben helyezhetők el 
objektum adatok (geometria és attributív adatok), azonban ezek megjelenítése a rendelkezésre álló 
memória címzési korlátok miatt 32 bites operációs rendszer esetében maximum 2 Gb. Ezért 
lehetőség van az adatbázisból település sorosan szűrve betölteni adatokat. Ez azért is praktikus, 
mivel egy-egy szervezeti egység korlátozott számú településen szolgáltat és nem szükséges a teljes 
működési terület összes adatának egyszerre történő betöltése a kliens munkahelyen. 

A menüpontra való kattintással egy 4 fülű dialógus ablak ugrik fel. Az egyes dialógusokban a 
következő beállítási lehetőségek adottak: 

− Megjelenítés: A program melyik nézettel induljon, illetve a háttérképek betöltésre 
kerüljenek, vagy sem. 

− Szűrőfa menük: Egyedileg felépített adatlekérdezési menetrendek, melyeket a főmenü 
Felhasználó nevű elemébe lehet itt beemelni. 

− Felhasználóhoz tartozó települések: A bejelentkezett felhasználó mely települések adatait 
fogja kezelni. 

− Szűrő objektumok: A bejelentkezéskor mely települések, vagy településrészek adatai 
kerüljenek betöltésre. 
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5.3.1. Megjelenítés 

 

Lépésenkénti frissítés grafikus megjelenítéskor 

A grafikus ablak tartalmának újrarajzolása nagyobb, vagy több település, bonyolultabb, 
összetettebb nézet esetén hosszabb ideig is eltarthat. Ilyen esetekben mintegy mutatván, 
hogy hol is tart a program minden egyes megjelenítési egység (objektumtípusok) 
felrajzolását követően frissül a grafikus ablak és nem csak a teljes rajzolás befejeztével. 
Egyébként a fő ablak alsó státusz sorának bal szélén látható egy mezőben kiírva, hogy éppen 
melyik objektumtípus kirajzolása folyik. 

 

A program indításakor megjelenítendő nézet 

 A legördülő listából kiválasztható a program következő indításakor megjelenítendő nézet. 
Megadható az is, hogy az utoljára kiválasztott nézettel, illetve hogy nézet kiválasztás nélkül 
induljon a program. 

 

Háttérképek megjelenítése 

A programban a háttérképek megjelenítését egy eszköz gomb ( ) segítségével lehet ki-be 
kapcsolni. A checkbox jelöléssel a gombot bekapcsolt állapotba lehet tenni, míg a jelölés 
törlésével kikapcsolt állapotba. 

Ez azért lehet hasznos, mert a háttérképek megjelenítése memóriaigényes művelet lehet, ha 
sok települést egyszerre háttérképekkel jelenítünk meg, és elfogyhat a memória. Ilyenkor a 
program indítása közben érdemes kikapcsolni a háttérképek megjelenítését és csak olyan 
nagyításban visszakapcsolni, ahol már egyszerre kevesebb kép kerül fel a képernyőre. 
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5.3.2. Szűrőfa menük 

 

A baloldali listában találhatók az előre definiált szűrőfák. Ezek közül egyet, vagy többet lehet 
kiválasztani és a középen található nyilakkal jelzett gombokat használva lehet az egyes elemeket a 
jobboldali ablakba mozgatni, illetve vissza. A jobboldali ablakban található szűrőfák, mint 
funkciók, a program főmenüjében található Felhasználó menüelembe töltődnek be és innen 
gombnyomásra indulnak el. 

Egy-egy szűrőfa indításához általában legalább egy referencia elem kijelölése szükséges. Például a 
házszámhoz történő tűzcsap keresés esetében legalább egy házszám kijelölése szükséges ahhoz, 
hogy eredményt kapjunk. 

 

5.3.3. Felhasználóhoz rendelt települések 

 

Az Objektumkezelő-be az adatok betöltése település sorosan történik. Ez azért szükséges mert egy 
nagy kiterjedésű pl. megyei, vagy regionális vízmű esetében a konkrét munkahelyen nem feltétlenül 
szükséges és nem is célszerű az adatbázisban található összes település adatát minden 
felhasználóhoz betölteni. Általában elegendő csupán néhány településre koncentrálni, azokra, 
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amelyekkel a konkrét felhasználó ténylegesen is jogosult az adatok kezelésére Ezért már a 
belépéskor be lehet állítani, hogy a felhasználó mely településekkel foglalkozhat. 

A bal oldali listában felsorolt települések közül lehet a >> jel segítségével jobb oldalra átmozgatni 
azokat a településeket, amelyeknek kezelésére a felhasználónak jogosultsága van, vagy amelyekkel 
foglalkozni kíván. A <<  nyíllal értelemszerűen a visszamozgatás történik. 

 

5.3.4. Adatbetöltés településszűréssel 

 

A ténylegesen betöltendő települések kiválasztása ebben a dialógusban történik. A baloldali listában 
a felhasználóhoz rendelt településeket láthatjuk, amelyek közül a betöltendőket a jobboldali listába 
kell átvinni a >> nyíl segítségével. A jobboldali listából településnév a << nyíllal távolítható el. 

Az Objektumkezelő indítása szűréssel checkbox-ot ha nem pipáljuk ki, akkor az adatbázisban 
található összes település adatai betöltésre kerülnek. Ezzel érdemes vigyázni, mert: 

− lassíthatja a program működését; 

− könnyen memória túlcsorduláshoz vezethet, aminek hatására a program leáll. 

  

Szűrőhöz nem rendelt objektumok betöltése 

Elsősorban az adatbázis feltöltésének időszakában előfordulhat, hogy az újonnan generált 
objektumokhoz elfelejtik megadni a szűrő objektumot (település, településrész,…). Ezek 
betöltést lehet itt kierőszakolni, amivel lehetővé válik a szűrő objektum hozzárendelés. 

Összes, Szervezet, Felhasználó rádió gombok 

Összes - A program adatbázisába alapértelemezésben be van töltve Magyarország 
összes településének neve (település objektumok geometria nélkül). Ha ez a 
nyomógomb van bekapcsolva, akkor a listába feljön az összes magyarországi 
település neve. 

Szervezet - A program adatbázisában beállítható, hogy mely települések tartoznak a 
programot felhasználó szervezethez, gazdasági társasághoz. 

Felhasználó - A felhasználóhoz az 5.3.2. pont szerint hozzárendelt települések, település 
részek. 
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5.3.5. Figyelő 

 

Az Objektumkezelő és más egyazon számítógépen futó külső programok között lehetőséget 
biztosítunk kommunikációra. A parancsra várakozó és parancsfeldolgozó funkció indítása a 
Program->Beállítások menüből lehetséges. Illetve a baloldali eszköz oszlopban is megtalálható az 
indító/leállító gomb. 

Alapértelmezés szerint ez a funkció bekapcsolt állapotban van ! 

A portszám, amin a program figyeli a bejövő parancsokat, felhasználónként adható meg. Mivel egy 
számítogépen egy portszámon egy alkalmazás figyelhet csak, ezért egy felhasználó több példányban 
elindított Objektumkezelő alkalmazása közül csak egy képes külső parancsokat fogadni. Ha több 
felhasználónál is ugyanaz a portszám van beállítva, akkor több felhasználó által elindított 
Objektumkezelő alkalmazásokra is igaz az előző állítás. 
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6. Az adatok megjelenítése 
Az objektumkezelő az általa kezelt adatbázisban tárolt objektumadatokat többféle formában képes 
megjeleníteni: 

− tematikus térképi formában a program főablakában; 

− táblázatokban; 

− adatkezelő dialógusukban, ahol az objektumokhoz rendelt geometriai és attributív adatok 
bevitelére, módosítására van lehetőség; 

Az első két megjelenítési módot a 6. fejezetben, míg a harmadikat külön fejezetekben tárgyaljuk. 

 

6.1. A térképi felület kezelése 

A modul főablaka a térképi, szakági és rajzi objektumok grafikus megjelenítését tartalmazza. 

 
 

Az aktuális tartalom függ a felhasználóhoz tartozó aktuális beállításoktól. 

A felhasználó beállításai illetve a felhasználóhoz rendelt nézetek beállításai határozzák meg, hogy 

− mely településekhez tartozó objektumok jelennek meg; 
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− mely objektumtípusok jelennek meg; 
− a térképre kerülő (térképi és szakági) objektumok milyen formában jelennek meg, 

A főablak ad lehetőséget az  

− az objektumok kiválasztására a térképi megjelenítés alapján, 
− az Objektumkezelő modul egyes funkcióinak használatára a menürendszeren és 

eszközsorokon keresztül, 
− az objektumok geometriai adatainak módosítására grafikusan (egérrel). 

 
A térképi felület kezelését segítik a Nézet->Grafikus megjelenítés kezelés menüpontjai: 

 
 
valamint a következő eszközsor: 

 
 

 
Balról jobbra haladva az egyes ikonok, mezők jelentése: 

1.  Újrarajzolás: A főablak teljes tartalmának frissítése, újra rajzolása.  

2.  Teljes nagyítás: az aktuálisan betöltött teljes térképi tartalom megjelenik az ablakban. A 
Teljes nagyítás aktiválása közben, a Ctrl billentyű nyomva tartása esetén újraszámolja a teljes 
befoglaló téglalapot. Ennek akkor van jelentősége, ha objektumok törlődtek a teljes rajz szélső 
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részeiről. Hatékonysági okokból közvetlenül az objektumok törlésénél nincs automatikus 
újraszámolás. 

3. Ablakra nagyítás: az egérrel két kattintással kijelölt ablakra nagyítás 

4.  Nagyítás: az előtte lévő szövegmezőben megadott értékkel nagyítja a rajzot. 

5.  Kicsinyítés: az előtte lévő szövegmezőben megadott értékkel kicsinyíti a rajzot. 

6. Százalékos nagyítás: az előtte lévő szövegmezőben megadott százalékos értékkel 
nagyítja a rajzot. 

7.  Százalékos kicsinyítés: az előtte lévő szövegmezőben megadott százalékos értékkel 
kicsinyíti a rajzot. 

8.  Előző nagyítás: a megelőző nagyítási beállításokon lépked vissza egyesével. 

9.  Következő nagyítás: a következő nagyítási beállításokon lépked előre egyesével. 

10.  Nagyítás mentése: az aktuális nagyítási állapot elmenthető, majd később visszaállítható: 
 

 
 

11.  Vonszolás: bekapcsolt állapotban a bal egérgombbal is "vonszolható" a képernyő tartalma. 

12.  A következő szövegmezőben az állítható be, hogy az ablak "soronkénti" görgetésénél 
hány világkoordinátabeli egységgel mozduljon el az ablak tartalma az adott irányba. 

13. A következő három nem módosítható szövegmezőben sorra a következő információk jelennek 

meg:  
− az egérkurzor aktuális pozíciója világ koordinátarendszerben 
− a térképi tartalom közelítő méretaránya 
− a kiválasztott rajzi elemek száma, és típusa 

14.  Megjelenítési egység: a későbbiekben a megjelenítés kezelésnél szó lesz arról, hogy 
megadható, hogy a megjelenített objektumok egyes méret adatai milyen megjelenítési egységgel 
kerüljenek rajzolásra. Ezen eszközgomb három féle állapotú lehet. Kiszürkített, inaktív 
állapotánál minden elem a megjelenítés kezelésnél, hozzá megadott megjelenítési egységgel 
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kerül rajzolásra. Kikapcsolt állapotban minden elem "világ", míg bekapcsolt állapotban 
"képernyő" megjelenítési egységet használ. 

15.  Lépték intervallum ellenőrzés: ugyancsak a megjelenítés kezelésnél szó lesz arról, hogy 
megadható, hogy egy objektum mely léptékintervallumok között jelenjen csak meg a 
képernyőn. Kikapcsolt állapotánál a megjelenítés kezelésben megadott értékektől függetlenül 
minden objektum megjelenik a képernyőn. 

16.  Háttérképek megjelenítésének bekapcsolása. Vigyázat, csak akkor látszanak a 
háttérképek, ha a sokszögek kitöltése ki van kapcsolva ! 

17.  Háttérképek kereteinek megjelenítése. Megmutatja, hogy az aktuális nézetben hová esnek 
háttérképek. 

18.  Betűtípus választás: a felíratok betűtípusa adható meg. Jelenleg az összes felirat egyfajta 
betűtípussal jelenik meg, ez a típus adható meg a felbukkanó dialógusablakban. A stílus (dőlt, 
kövér) és méret megadásának nincs hatása, mivel az a megjelenítés kezelésnél adható meg. 

19.  Alapértelmezett betűtípus: a feliratok betűtípusát visszaállítja a program alapértelmezett 
betűtípusára. 

20.  Felirat forgatás: bekapcsolt állapotánál a feliratok a hozzájuk megadott szöggel elforgatva 
jelennek meg, míg kikapcsolt állapotnál minden szöveg vízszintesen jelenik meg. A vízszintes 
szövegek megjelenítése lényegesen gyorsabb. 

21.  Csak vékony vonalak: A megjelenítendő összes vonalat 0-ás vonalvastagsággal rajzolja 
meg. Ezzel a beállítással a megjelenítés gyorsasága jelentősen növelhető ! 

22.  Nincs sokszög kitöltés: A megjelenítendő összes poligont kitöltés nélkül rajzolja meg. 
Ezzel a beállítással a megjelenítés gyorsasága jelentősen növelhető ! 

23.  Automatikus frissítés, újrarajzolás: Nézetkezeléskor, adatmódosításkor nem minden 
esteben szükséges a teljes rajz azonnali újrarajzolása, ami egyébként is jelentős időt vehet 
igénybe, ezért lehetőséget biztosítottunk ennek a szolgáltatásnak a ki- és bekapcsolására. 

A térképi felület kezelésénél a mindezeken kívül a következő egérfunkciók használhatók: 
- Az egér görgőjének, vagy középső gombjának nyomva tartásával vonszolható a 

képernyő tartalma,  
- Az egér görgőjével nagyítani és kicsinyíteni lehet, úgy hogy az egérkurzor pontja egy 

helyben marad. 
- Ha az egér görgő mozgatása közben a CTRL gombot lenyomva tartjuk, akkor a nagyítás 

mezőben megadott szorzóval kicsinyít, illetve nagyít (az ábrán, esetünkben 4 szeres). 
Egyébként pedig a nagyítás-kicsinyítés sebességét a százalékos nagyítás mezőben 
megadott szorzóval végzi (az ábrán, esetünkben 10 %). 
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6.2. Grafikus megjelenítés kezelés 
Az objektumok grafikus felületen történő megjelenítését az Nézet->Megjelenítés kezelés menüpont 
segítségével: 
 

 

illetve a következő eszközsorral lehet kezelni: 

 
 
 

6.2.1. A megjelenítés kezelés alapjai 
Alapfogalmak: 

1. Nézet: összefogja egy megjelenítés beállításait. A felhasználó mindig egy nézetet választ ki 
ahhoz, hogy az általa kívánt megjelenítést elérje. Részei: 

− Az egyes (térképi, szakági és rajzi) objektumtípusok grafikus, térképszerű 
megjelenítésének beállításai  



HydroConsult  BME VKKT 
 
 

  30. 
C:\HcMir10\Doc\Objektumkezelő\FelhasználóiLeírás\HcMir-FD-ObjektumKezelo.doc 
2010.11.03. 

 

Ennek részei: 

o Objektum típus kiválasztás 

o Megjelenítési stílus kiválasztás, az objektumtípushoz. 

o Az egyes objektumtípusoknál szűrőt használhatunk a megjelenítendő objektumok 
körének korlátozására. 

o A beállított szűrés negációja is beállítható. 

o Az egyes objektumtípusok tematikus megjelenítési beállításai - objektumtípus 
tematika 

− Az egyes objektumtípusokhoz feliratok rendelhetők. Egy objektum típushoz akár több 
is. 
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o Az objektumtípushoz előzetesen hozzákapcsolt felirat tartalmak kiválasztása - 
objektumtípus felirat  

o A grafikus felületen megjeleníthető feliratok megjelenítési beállításai – szöveg stílus 

o Akárcsak a geometria megjelenítésénél, a szöveg feliratnál is lehetőség van szűrésre, 
a szűrés negációjára és tematizálására. 

o A feliratokat az objektumokhoz rendelt beszúrási pontokhoz lehet rendelni. Egy 
objektumhoz több beszúrási pont, illetve többféle beszúrási pont típus is rendelhető. 
Itt azt a beszúrási ponttípust kell megadni amihez a megadott felirat tartozik. 

− Végül a nézetben megjelenítendő raszteres háttérképek kategóriája – háttérkép 
kategória 

 

 

2. Stílus: a stílus egy konkrét megjelenítési beállítás, ami megadja, hogy az egyes rajzi elemek 
(pont, vonal, terület) hogyan nézzenek ki. Egy stílus mindhárom típusú rajzi elemhez megadja a 
megjelenítési tulajdonságokat, ezáltal nem okoz az sem problémát, hogy egyes objektumtípusok 
többféle rajzi megjelenítéssel is rendelkezhetnek. 

3. Objektumtípus tematika: egy objektumtípus egy kiválasztott adatára vonatkozóan 
osztályközöket definiálunk , megadható hogy az egyes osztályközökbe sorolt objektumok 
milyen stílussal jelenjenek meg. 

4. Objektumtípus felirat : egy adott objektumtípus egy, vagy több adatához megadja, hogy 
milyen szövegstílussal jelenjen meg.  

5. Szövegstílus: egy felirathoz megadja a megjelenítés tulajdonságait. 

6. Megjelenítési egység: a stílus és szövegstílusnál megadható tulajdonság, amely azok 
mérettulajdonságainak megadásához tartozik. Az Objektumkezelő program kétféle megjelenítési 
egységet használ: 

− világ: ebben az esetben az egyes mérettulajdonságok (pont méret, vonalvastagság, 
betűméret) a világkoordináta rendszer mértékegységében (általában méter) adott. Ez azt 
jelenti, hogy nagyítás-kicsinyítés esetén az adott méret változik (pl. nagyításkor nő a 
felirat magassága) 
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− képernyő: ebben az esetben az egyes mérettulajdonságok a képernyő 
koordinátarendszerében adottak (általában miliméter). Nagyítás-kicsinyítés esetén az így 
megadott mérettel rendelkező tulajdonságok állandóak. 

 
A nézet, stílus, szövegstílus, tematika, felirat mindig egy felhasználóhoz tartozik, minden 
felhasználó csak a saját beállításait tudja módosítani, törölni, csak saját maga számára tud újat 
létrehozni. Szükség esetén más felhasználó beállításai átvehetők. 
A stílus és szövegstílus beállításainál lehetőség van arra, hogy a felhasználó egyes 
tulajdonságokhoz ne adjon meg értéket (szövegmező esetén üresen kell hagyni, lista és combopanel 
esetén a * null érték *  sort kell választani). Ebben az esetben a stílus vagy szövegstílus 
használatakor ezen tulajdonságok esetén alapértelmezett értékek kerülnek felhasználásra. Az 
alapértelmezett értékek a program jelenlegi verziójában a programba beépített értékek, de a későbbi 
verziókban az alapértelmezett értékek is felhasználónként kerülnek megadásra. 
 

6.2.2. Megjelenítési stílus kezelés 
A stílus adatai a következő dialógus segítségével állíthatók be: 

 
 
A dialógus bal oldala a módosítani/törölni kívánt stílus kiválasztására, az egyes tevékenységek 
indítására szolgál, valamint itt állíthatók a stílus általános adatai is. A jobb oldalon, külön lapokon a 
pont, vonal, és terület típusú rajzi objektumok stílus tulajdonságai állíthatók. 

A listában láthatók az aktuális felhasználóhoz tartozó stílusok. Egy sort kiválasztva a listából, a 
kiválasztott stílus adataival töltődnek fel a dialógusablak mezői. 

A dialógusban a következő funkcionalitás áll rendelkezésre: 

1. Új elem mentése: az aktuálisan kitöltött adatokkal új stílust hoz létre. 

2. Módosítások mentése: az aktuálisan kiválasztott stílus adatait módosítja a kitöltött adatoknak 
megfelelően. 

3. Elem törlése: törli az aktuálisan kiválasztott stílust. A törlésre csak abban az esetben van 
lehetőség, ha az adott stílusra sehol nem történik hivatkozás. Ellenkező esetben figyelmeztető 
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üzenetet kapunk. Ha a törlés engedélyezett, a tényleges törlés előtt még egy megerősítő üzenetet 
ad a program. 

4. Kiválasztás törlése: a stílus kiválasztó listában törli a kiválasztást, és alapértelmezett értékekkel 
tölti fel az adatmezőket. Új stílus létrehozása esetén lehet hasznos, ha a felhasználó az 
adatmezők kitöltését "tiszta lappal" akarja kezdeni. 

5. Módosítások elvetése: a kiválasztott stílus eredeti adataival tölti fel az adatmezőket. Az 
adatmezőkben végzett változtatások elvesznek. 

 

6.2.2.1. A stílus általános adatai 

1. Név: az adott stílus neve 

2. Megjelenítési egység: az adott stílus összes mérettulajdonsága az itt megadott megjelenítési 
egységet használja. 

3. Minimum léptéktényező: Ha a nagyítás (1/léptéktényező) az itt megadott határnál nagyobb, 
akkor az ezzel a stílussal megjelenített objektumok nem jelennek meg. 

4. Maximum léptéktényező: Ha a kicsinyítés (1/léptéktényező) az itt megadott határnál kisebb, 
akkor az ezzel a stílussal megjelenített objektumok nem jelennek meg. 

 

6.2.2.2. A pont típusú rajzi objektumok stílus tulajdonságai 

 

1. Típus: a pont megjelenítésének típusa. Ezek lehetnek egyszerűbb típusok: 
− nincs megjelenítés 
− pont 
− kör 
− négyzet 
− x 
− kereszt 

Illetve lehet szimbólum, melynek két fajtája lehet: 



HydroConsult  BME VKKT 
 
 

  34. 
C:\HcMir10\Doc\Objektumkezelő\FelhasználóiLeírás\HcMir-FD-ObjektumKezelo.doc 
2010.11.03. 

− belső: a programba alapértelmezésben benne lévő képek. 
− külső: a felhasználó által megadott bitmap típusú fájlok. 

2. Eltolás - képernyő: az objektum beszúrási pontjától a megjelenítés eltolható vízszintes és 
függőleges irányba is. Itt az eltolás képernyő megjelenítési egységben értelmezett értékei 
adhatók meg. 

3. Eltolás - világ: Itt az eltolás világ megjelenítési egységben értelmezett értékei adhatók meg. 

4. Méret - képernyő: a megjelenítés méretén pont esetében általában a befoglaló négyzet méretét 
értjük, szimbólumok esetén (ezeknek a vízszintes és függőleges méreteik különbözőek is 
lehetnek) a magasságot. Itt a méret képernyő megjelenítési egységben értelmezett értékei 
adhatók meg. 

5. Méret - világ: Itt a méret világ megjelenítési egységben értelmezett értékei adhatók meg. 

6. Vonaltípus: itt bizonyos típusú (kör, négyzet, x, kereszt) pontmegjelenítésekhez használandó 
vonalak típusa állítható be: 

− nincs megjelenítés 
− normál 
− szaggatott 
− pontvonal 

7. Vonalvastagság - képernyő: az előzőekben beállított típusú vonalak vastagsága képernyő 
megjelenítési egységben. 

8. Vonalvastagság - világ: a vonalak vastagsága világ megjelenítési egységben. 

9. Szín: A pontok megjelenítéséhez használt pont illetve vonalak színe. 

10. Kitölt ő szín: zárt típusú pontmegjelenítéseknél (kör, négyzet) megadható a belsejüket kitöltő 
szín. 

11. Kitölt ő minta típus: zárt típusú pontmegjelenítéseknél (kör, négyzet) megadható a belsejüket 
kitöltő mintázat, ezek különböző irányú vonalazások lehetnek. 

12. Belső szimbólum típus: itt kiválasztható a programba beépített szimbólumok közül, hogy 
melyikkel jelenjen meg a pont. 

13. Külső szimbólum típus: itt adható meg, hogy mely külső szimbólumot használja a pont 
megjelenítésére a program. A külső szimbólumokra a nevükkel lehet hivatkozni. 
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6.2.2.3. A vonal típusú rajzi objektumok stílus tulajdonságai 

 

1. Vonaltípus: itt a vonal típusú rajzelemekhez használandó vonalak típusa állítható be. 

2. Vonalvastagság - képernyő: az előzőekben beállított típusú vonalak vastagsága képernyő 
megjelenítési egységben. 

3. Vonalvastagság - világ: a vonalak vastagsága világ megjelenítési egységben. 

4. Szín: a vonalak megjelenítésének színe. 

 

6.2.2.4. A terület típusú rajzi objektumok stílus tulajdonságai 

 
 

1. Vonaltípus: itt a területek körvonalának megrajzolásához használandó vonalak típusa állítható 
be. 
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2. Vonalvastagság - képernyő: az előzőekben beállított típusú vonalak vastagsága képernyő 
megjelenítési egységben. 

3. Vonalvastagság - világ: a vonalak vastagsága világ megjelenítési egységben. 

4. Vonalszín: a körvonalt alkotó vonal színe. 

5. Kitölt őminta típus: a területek belsejét kitöltő mintázat, ezek különböző irányú vonalazások 
lehetnek. 

6. Szín: a területek belsejét kitöltő minta színe. 

7. Kitölt őszín szükséges: a területek belsejének kell-e háttérszín. Ha nem, akkor a terület belseje 
átlátszó, nem takarja el az alatta lévő objektumokat. 

8. Kitölt őszín: a területek belsejének háttérszíne. 
 

6.2.3. Szövegstílus kezelés 
A stílus adatai a következő dialógus segítségével állíthatók be: 

 
 
A dialógus bal oldala a módosítani/törölni kívánt szövegstílus kiválasztására, az egyes 
tevékenységek indítására szolgál, valamint itt állíthatók a szövegstílus általános adatai is. A jobb 
oldalon a szöveg típusú rajzi objektumok stílus tulajdonságai állíthatók. 
 

6.2.3.1. A szövegstílus általános tulajdonságai 
A szövegstílus általános tulajdonságai megegyeznek a geometria megjelenítéshez használt stílusok 
általános tulajdonságaival. 
 

6.2.3.2. A szöveg típusú rajzi objektumok stílus tulajdonságai 

1. Eltolás - képernyő: az objektum beszúrási pontjától a megjelenítés eltolható vízszintes és 
függőleges irányba is. Itt az eltolás képernyő megjelenítési egységben értelmezett értékei 
adhatók meg. 
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2. Eltolás - világ: Itt az eltolás világ megjelenítési egységben értelmezett értékei adhatók meg. 

3. Méret - képernyő: a szöveg magassága. Itt a méret képernyő megjelenítési egységben 
értelmezett értékei adhatók meg. 

4. Méret - világ: Itt a méret világ megjelenítési egységben értelmezett értékei adhatók meg. 

5. Betűk súlya (0-1000): Gyakorlatiag a betű rajzolásakor alkalmazott vonalvastagság mértékét 
lehet megadni. A betűk vastagságának mértéke. 

6. Dőlt betük : Normál, egyenes állású és dőlt betűk között lehet választani. 

7. Aláhúzott szöveg: Szöveg aláhúzás ki- és bekapcsolása. 

8. Áthúzott szöveg: Szöveg áthúzás ki- és bekapcsolása. 

9. Vízszintes szövegigazítás: A beszúrási ponthoz képest balra, jobbra, középre. 

10. Függőleges szövegigazítás: A beszúrási pontból az elforgatási szöggel húzott egyeneshez 
képest az alapvonalra, az alapvonal fölé,illetve alá. 

11. Szín: A betűk színének beállítása. 

12. Objektum színe: A felirat színe megegyező legyen az objektum aktuális színével, vagy a 
betűhöz megadott színnel legyen megrajzolva. 

13. Csak ha az objektum látható: A felirat láthatóságának megadása. Csak ha látszik az objektum 
is, vagy mindig. 

14. Pont iránnyalnál szükséges: Pont iránnyal megjelenítésű objektumok esetén, ha az 
objektumhoz nincs beszúrási pont megadva, akkor a pont koordinátáit figyelembe véve 
megjeleníti az objektumot.  

15. Pontnál szükséges: Pont megjelenítésű objektumok esetén, ha az objektumhoz nincs beszúrási 
pont megadva, akkor a pont koordinátáit figyelembe véve megjeleníti az objektumot. 

16. Elforgatási szög: A felirat vízszinteshez képesti elforgatási szöge. 
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6.2.4. Objektumtípus tematika 

 

Az egyes objektumtípusok valamely adatára vonatkozóan a geometriai megjelenítés tematizálható. 
A tematika definíciója során általában a kiválasztott attributum értékkészletére osztályközöket 
határozunk meg, és az egyes osztályközökhöz különböző megjelenítési stílusokat rendelünk. 

Az ábrán látható dialógus baloldalán felül láthatók a már definiált tematikák. Alatta történik az 
objektumtípus és a hozzá tartozó adat kiválasztása. 

A dialógus jobboldalán felül az osztályközök listája látható növekvő sorrendben. Minden esetben az 
alsó határt kell megadni, tehát az utolsó osztályköz felülről nyitott. 

A lista alatt az egyes osztályközökhöz rendelhető adatok kitöltésére, megadására, módosítására van 
lehetőség. 

A dialógusban nem csak folytonos, hanem diszkrét értékekből álló értékkészletek (azonosítók) 
alapján is lehetséges a tematika megadása. Erre az Adat és Alsó határ mezők mellett található >> 
jelű gombok adnak lehetőséget. A gomb megnyomására az adathoz tartozó értékkészlet egy listában 
jelenik meg, amiből az aktuális érték kiválasztható. 
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7. Objektumtípus feliratok kezelése 

 

Ebben a dialógusban lehet megadni, hogy az egyes feliratok adattartalma mi legyen. Ehhez először 
meg kell határozni, hogy a felirat mely objektumtípus adatait tartalmazza. Ezt követően, a dialógus 
jobb oldalán látható listába kell összegyűjteni, hogy milyen adatok illetve szöveg kerüljön kiírásra.  

Fontos megjegyezni, hogy az itt felsorolt adatok egy egysoros feliratot fognak alkotni. Ha több 
sorba akarjuk felírni az adatokat, akkor azt csak külön-külön összerendelésekkel lehet megoldani. 
Vagyis ugyanahhoz az objektumhoz több különböző tartalmú feliratot is megadhatunk és ezek 
pozícióját egymáshoz képest a megjelenítési stílusuk különbözőségével lehet biztosítani. 
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7.1. Tematikus térképek nyomtatása 

 

A nyomtatáshoz az ábrán látható menük és eszközsorok állnak rendelkezésre. Nyomtatni kétféle 
módszerrel lehet nyomtatási rács használatával, illetve anélkül. Mindkét esetben a nyomtatás 
lépései a következők: 

1. Nyomtató kiválasztása és a nyomtatási formátum beállítása (papírméret, papír orientációja, 
fekvő, álló, stb.) 

2. Nyomtatás léptékének beállítása. 

3. Nyomtatandó rajzterület kijelölése. 

4. Nyomtatás. 

Felhívjuk a figyelmet, arra, hogy a nyomtatás fájlba történő irányítása WINDOWS szinten 
támogatott. Különösen nagyméretű rajzok esetén ajánlott ezt a lehetőséget használni főleg 
papírtakarékossági okokból. 

 

7.1.1. Nyomtató beállítás 

A nyomtató beállítása mindig az első lépés egy konkrét nyomtatás megkezdésekor. Ez a beállítás 
meghatározza a konkrét papírméretet és a papír orientációját, tájolását (álló, fekvő), ami a lépték 
beállítással együtt az alapja a nyomtatandó tartalom kijelölésének. Ezt a beállítást a megszokott 
windows felületen lehet elvégezni, ahol ki lehet választani a nyomtatót, a papírméretet, a papír 
tájolását. 
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7.1.2. Nyomtatás nyomtatási rács használatával 

A nyomtatandó tartalom kijelöéséhez ebben az esetben az ún. nyomtatási rácsot használjuk, ami 
nem más, mint egy a megjelenítés léptékének megfelelően a képernyőre rajzolt keret, ami a 
kiválasztott papírméretnek, tájolásnak és léptéknek megfelelően mutatja, hogy mekkora tartalmat 
lehet a beállításokkal kinyomtatni, mekkora terület fér rá a papírra.  
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A beállítások a Nyomtatási rács eszközsor, vagy menü segítségével végezhetők el. Az eszközsor, 
illetve a menü részei sorrendben: 
 
Nyomtatási rács beállítás ... – fejlesztés alatt. Később itt lehet most még nem használható 
beállításokat kezelni. 
 
Lépték – itt adható meg a kívánt lépték. Vagy a listáról választással, vagy beírással. A beírás 
formátuma a következő lehet: 1 : xxx, vagy elég csak az xxx forma is. 
 
Nyomtatási rács megjelenítése – ha be van kapcsolva, akkor a képernyőn megjelenik az aktuális 
nyomtató beállításhoz és az adott léptékhez tartozó lapméret. 
 

 
Csak akkor használható, ha van megadva érvényes lépték. Ha előzőleg még nem volt bekapcsolva 
rács, akkor az aktuális képernyő bal alsó sarkában jelenik meg, egyébként az utoljára beállított 
helyen. Mindig a rács bal alsó sarkát helyezi a megjegyzett helyre, ennek akkor van jelentősége, ha 
a lépték, vagy a nyomtató beállítások változnak. 
 
Nyomtatási rács vonszolása – bekapcsolt állapotban a rács a fő egérgomb (alapértelmezésben a bal) 
nyomva tartása mellett a rács elmozgatható a térképen. Csak akkor használható, ha a rács 
megjelenítése be van kapcsolva. 
 
Sarokba mozgatás – a nyomtatási rácsot a bal alsó sarokba mozgatja. Kényelmi funkció, hogy ha 
'elveszik' (aktuálisan nem látható területre kerül) a rács a térképen, akkor könnyen a képernyő 
látható részére lehessen hozni, ne kelljen keresgélni. Csak akkor használható, ha a rács 
megjelenítése be van kapcsolva. 

Sarokpont koordinátái - a nyomtatási rács bal alsó sarokpontjának a 'világ' koordinátáit mutatja. 
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Nyomtatás – a rács által mutatott területet nyomtatja. Figyelem: ha közvetlenül a nyomtatás előtt a 
megjelenő dialógusban a lapméret, vagy a lap orientációja megváltozik, akkor nem a megfelelő 
léptékben kerül nyomtatásra a kijelölt terület. Ennek elkerülése végett a lapméret és orientáció 
beállítását érdemes előre elvégezni a Nyomtatás eszközsor Nyomtató beállítás gombjára megjelenő 
dialógusban. Természetesen csak akkor lehet nyomtatni, ha van megjelenített rács. 

 

7.1.3. Nyomtatás rács használata nélkül 

 

Nyomtatni nyomtatási rács használata nélkül is lehet. Ebben az esetben az aktuális ablak, illetve a 
teljes rajzi terület nyomtatására van lehetőség.  

Ebben a metódusban az első lépés az aktuális ablak nagyításának beállítása megadott léptékűre, 
a legördülő lépték listából való választással. Itt megadható, hogy az aktuális ablakot úgy 
nagyítsa/kicsinyítse a középpontot megtartva, hogy az aktuális ablak nyomtátása esetén a nyomtatás 
léptéke a megadott legyen. 

Teljes rajz nyomtatása: A beállításnál kiválasztott méretű papírra nyomtatja a teljes rajzot. Ebben 
az esetben a lépték a rajzlap méretétől függ, vagyis olyan lépték kerül beállításra, hogy a rajz a 
kiválasztott papírméreten pont elférjen. 

Aktuális ablak tartalmának nyomtatása: A beállításnál kiválasztott méretű papírra nyomtatja az 
ablak tartalmát. Ebben az esetben a lépték a rajzlap méretétől függ, vagyis olyan lépték kerül 
beállításra, hogy a rajz a kiválasztott papírméreten pont elférjen. 

 

7.2. Jelmagyarázat 

A grafikus képernyőn megjelenő kiválasztott nézethez tartozó Jelmagyarázat a  Nézet 
����Jelmagyarázat menüből indítható. 
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Maga a jelmagyarázat egy grafikus ablak, amelyben az egyes objektumtípusok megjelenítési 
beállításának mintái láthatók: 
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7.3. Táblázatok 

 

 

7.3.1. Táblázat stílusok 
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7.3.2. Objektumtípusok táblázatainak meghatározása 

 

 

 

7.3.3. Összetett táblázatok meghatározása 

 

Több objektumtípus adatainak egyetlen táblázatban való összefoglalására szolgálnak az összetett 
táblázatok. Ennek megfelelően az összetett táblázat egyszerű (egyetlen objektumtípus adatat 
tartalmazó) táblázatokból épül fel a megfelelő megjelenítési hierarchia meghatározásának 
megfelelően. 

A kezelő dialógusban – az ábrán látható módon – lehet az összetartozó egyszerű (objektumtípus 
szerinti) táblázatokat egymáshoz rendelni. A fenti példa eredménye az alábbi táblázat: 
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8. Az objektumok kezelésének általános jellemzői 
Az objektumok kezelése a programban azzal az alapelvvel készült, hogy egyszerre több objektum 
adatait közösen egyetlen dialógusban, egyetlen gombnyomásra lehessen azonos adattartalommal 
módosítani.  

Az objektumok adatainak kezelésére két fajta dialógust dolgoztunk ki. Az egyik, az egyszerűbbik, 
jelenleg térképi és rajzi objektum esetén kettő, szakági objektum esetén három füllel. Itt olyan 
adatokat kezelhetünk, amelyek a kiválasztott objektum típusától függetlenül minden objektum 
esetében létezhetnek.  

A másik típusú dialógusból annyiféle van, ahány objektumtípust aktuálisan képes kezelni a 
program. Ezeken általában legalább három fül van, és a harmadiktól kezdve az objektumtípus 
specifikus adatok kezelésére van lehetőség. 

Az Objektumkezelő specialitása, hogy a javításokat, módosításokat, törléseket, egyszóval az 
adatkezelést mindig az objektumok egy kiválasztási halmazára végezzük el. Ennek speciális esete, 
amikor a kiválasztási halmaz egyetlen elemből áll. Tehát, ha egyetlen objektummal akarok 
foglalkozni, akkor azt az egyet szabad csak a kiválasztási halmaznak tartalmaznia. 

Ezután az adatok módosítása, javítása mindig a teljes halmazra történik, ezért látható sokszor az 
objektumok adatkezelő dialógusainak adatkezelő mezőiben *különböző értékek* felirat. Ez azt 
jelenti, hogy a kiválasztott objektumok adott attribútuma az egyes objektumok esetében különböző 
értékeket vett fel. Amennyiben ezt valamilyen értékkel felülírjuk és módosítjuk/javítjuk, akkor a 
kiválasztott objektumok mindegyikénél ez az attribútum a megadott értéket veszi fel. Az adatbázis 
frissítése ebben az esetben az összes kiválasztott objektumra vonatkozóan egy tranzakcióban 
hajtódik végre. (Vagyis, ha egyet nem sikerül módosítani, akkor az összes eredeti állapotban 
marad.) 

Az objektumok törlése jelenleg fizikai törlést jelent (mivel az objektumok módosítása naplózásra 
kerül, szükség esetén a törölt objektumok tulajdonságai visszakereshetők), és a törlés is egy 
tranzakcióban történik. A törlés meghiúsulhat, ha az adatbázisban valamilyen hivatkozás van 
valamely törlendő objektumra. 

 

8.1. Objektumok kiválasztása 

Az adatkezelés alapgondolatához kapcsolódóan … 

 

 

8.1.1. Objektumok kiválasztása a grafikus felületen 
Az objektumok grafikus felületen történő kiválasztásának módját az Objektum menüpont alatti 
menükkel: 
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illetve a következő eszközsorral lehet kezelni: 
 

 
 

1. Kiválasztási mód: azt adja meg, hogy hány grafikusan megjelenő objektum választható ki 
egyszerre. 

• nincs kiválasztás (az eszközsorgomb szürke állapota): ebben az esetben nem 
választható ki objektum a felületen. Ekkor az egérkurzor egyszerű kereszt. 

• egyszeres kiválasztás (az eszközsorgomb kikapcsolt állapota): ebben az esetben mindig 
csak egy objektum kerül kiválasztásra. Újabb objektum kiválasztása esetén az előzőleg 
kiválasztott objektum kiválasztása megszünik. Ekkor az egérkurzor kiválasztó kereszt. 

• töbszörös kiválasztás (az eszközsorgomb bekapcsolt állapota): ekkor (az objektumtípus 
és rajzi objektumtípus beállítások figyelembevételével) több objektum is kiválasztható 
az ablakban. Ekkor az egérkurzor kiválasztó kereszt. Ebben az esetben az egérgombok 
működése a következő: 

� Egy objektumra kattintva az objektum bekerül a kiválasztott objektumok közé. 
� A Ctrl  billentyű lenyomása közben történő kattintás kiveszi az objektumot a 

kiválasztott objektumok közül. 
� Olyan területen kattintva, ami nem tartalmaz kiválasztható objektumot, a 

program többszörös kiválasztás állapotba kerül (ezt a kurzor megváltozása 
jelzi). Ekkor az egeret jobbra húzva az adott ponttól, és kattintva, a kiválasztási 
ablakban teljesen belül lévő összes kiválasztható objektum a kiválasztottak 
közé kerül. Az egér balra húzása esetén a kiválasztási ablakban teljesen belül 
lévő, és az ablakkal metszett objektumok is a kiválasztottak közé kerülnek. 



HydroConsult  BME VKKT 
 
 

  51. 
C:\HcMir10\Doc\Objektumkezelő\FelhasználóiLeírás\HcMir-FD-ObjektumKezelo.doc 
2010.11.03. 

� A Ctrl  billentyű lenyomásával és az előző pontban megadott módon, a 
kiválasztási ablak által megadott objektumok kikerülnek a kiválasztott 
objektumok halmazából. 

� A Shift billentyű lenyomása közben történő kattintás mindenképp töbszörös 
kiválasztási állapotot indít el, és az előző két pontban leírtaknak megfelelően 
működik. Ez a lehetőség akkor hasznos, ha a kiválasztási ablak sarka egy 
kiválasztható objektumra esik. 

A kiválasztási módok között átkapcsolva az előzőleg kiválasztott elemek száma az új módnak 
megfelelően változhat.  
 
Duplán kattintva egy objektumon a kiválasztási módtól függetlenül mindig az adott objektum  
típusának megfelelő adatdialógus jelenik meg, melyben a kiválasztott objektum adatai jelennek 
meg. 
 
A kiválasztott objektumok a képernyőn beszúrási és fogópontjaikkal jelennek meg: 
 

 
 

2. Kiválasztás törlése: az összes objektum kiválasztását megszünteti. 

3. Objektum dialógus: a kiválasztott elemekre meghívja az általános objektumkezelő dialógust. 
Fontos megjegyezni, hogy ebből a dialógusból háromféle van. Az egyik a szakági objektumok, 
a másik a rajzi objektumok, a harmadik a térképi objektumok kezelésére szolgál! Ennek 
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megfelelően az eszköztáron is három ikon van külön a szakági, külön a rajzi és külön a térképi 
objektumoknak. 

4. Objektum dialógus típusonként: a kiválasztott elemekre meghívja az adott objektum 
típusának megfelelő adatdialógust. Amennyiben többféle típusú objektum is szerepel a 
kiválasztott objektumok között, akkor előzőleg egy dialógusablakban kiválasztható, hogy mely 
típusú objektumok adatdialógusai jelenjenek meg: 

 

 
 

A Mehet gombra csak a Kell? oszlopban kijelölt típusokra nyílik meg az adatdialógus. 

Fontos itt is megjegyezni, hogy ebből a dialógusból is háromféle van. Az egyik a szakági 
objektumok, a másik a rajzi objektumok, a harmadik a térképi objektumok kezelésére szolgál! 
Ennek megfelelően az eszköztáron is három ikon. 

5. Kiválasztható objektumok beállítása ...: a megjelenő dialógus ablakban az állítható be, hogy 
milyen térképi illetve szakági objektumtípusok választhatók ki a grafikus felületen. 
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8.1.2. Objektumok kiválasztása alfanumerikusan 

 

A dialógus ablak 3 részből áll. A baloldali listában a már meghatározott és elmentett 
objektumszűrőket láthatjuk. A lista alatt lehet megadni, módosítani a szűrő nevét. A szűrő név alatti 
lenyíló listából lehet kiválasztani a szűrőben alkalmazott objektumtípust1, ami vagy szakági, vagy 
rajzi, vagy térképi lehet. 

Ezután a dialógus jobb felső részén a szűrési feltételt kell összeállítani. Az összeállítás során a a 
következő paraméterek adhatók meg:  

Szülő - Itt valamilyen csoportosító típus adható meg, jelenleg kettő van: ‘és csoport’ 
(a csoportban minden alárendelt szűrőnek igaznak kell lennie) és ‘vagy 
csoport’ (a csoportban legalább egy alárendelt szűrőnek igaznak kell lennie). 

Szűrő típus - a szűrési feltételben alkalmazandó feltétel, reláció megadása. 

Adat - A szűrendő adat kiválasztása az adatelérési listából. 

Állandó - Itt adható meg az adat milyen állandóval kerüljön valamilyen reláció szerinti 
összehasonlításra.. 

Egy szűrőbe több szűrési feltétel különböző adatokkal és relációkkal beválasztható valamilyen 
csoportosító szűrő alá hierarchikusan! 

A dialógus jobb alsó részén a szűrő alkalmazásához szükséges funkció gombok láthatóak és 
használhatóak. 

Objektum típus - Mivel a szűrőhöz általános (szakági, rajzi, térképi, sima 
objektum) objektum adatelérések is megadhatók, de a szűrő 
alkalmazásához mindig konkrét objektumtípus szükséges, 
itt kell megadni a alkalmazáshoz használt objektumtípust. 

Dalógusba - A szűrés eredményét egy objektumkezelő dialógusba teszi. 

                                                 
1 Egy szűrő egyszerre csak egy objektumtípusra vonatkoztatható. Több objektumtípusra ezt úgy végezhetjük el, hogy az 
objektumtípusonkénti szűréseket egy ún. gyűjtőben összesítjük. Lásd  7.1.3. 
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Térképi kijelölés  - A szűrés eredményeként kapott objektumokat a grafikus 
felületen kijelöli. 

Térképi nagyítás + kijelölés - A szűrés eredményeként kapott objektumokat a grafikus 
felületen kijelöli, valamint a kijelöltekre úgy zoom-mol rá, 
hogy a grafikus ablakban minden kijelölt látszódjon. 

Gyűjtőbe - A szűrés eredménye a kiválasztási lista legördűlő 
mezőablakban megadott (meglévő, vagy új) gyűjtőbe 
helyezhető el a gombok szerinti halmazműveletek 
valamelyikével: 

Másolás - A gyűjtő tartalmát üríti és csak a szűrés eredményeként kapott 
objektumokat teszi a gyűjtőbe. 

Bővítés -  A gyűjtő aktuális tartalmához hozzáadja a szűrés eredményét. Mivel 
itt halmazok szerepelnek, a két halmaz közös elemei csak egyszer 
kerülnek az eredményhalmazba. 

Közös - A gyűjtőben lévő és a kiválasztott objektumhalmazok közös részét 
képzi. Tehát csak azok az objektumok maradnak meg a gyűjtőben, 
amelyek mind az aktuális kiválasztási halmazban, mind eredetileg a 
gyűjtőben már benne voltak. 

Elvétel -  A gyűjtőben lévő objektumok közül kiveszi azokat, amelyek az 
aktuális kiválasztási halmazban is előfordulnak. 

A dialógus bal alsó részén látható gombokkal értelemszerűen menthetők, törölhetők az egyes , a 
listából kiválasztott szűrők. 

A dialógus jobb felső részén található szűrőfeltétel lista alatt lévő gombokkal hasonlóan menthetők, 
törölhetők az egyes szűrőfeltételek. 

 

8.1.3. Az Objektumgyűjt ő és használata 

A különböző (grafikus, alfanumerikus) objektum kiválasztások eredményei objektum halmazok. 
Ezen kiválasztási eredmény halmazokkal az Objektumgyűjtő segítségével egyszerű matematikai 
halmaz műveletek végezhetők és ezek eredményhalmazai az Objektumgyűjtőben tárolódnak. 

Objektumgyűjtő indítása jelenleg négy helyről történhet: 

− Objektum dialógusok -> Kiválasztott objektumok lapja 
− Objektumszűrő dialógus 
− Geometriai objektumszűrés dialógus 
− Másik Objektumgyűjtő dialógus 
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Az indítás módja: 

− A 'Gyűjtőbe:' feliratú legördülő listából lehet gyűjtőt választani név alapján, vagy új név 
írható be ide. 

− A Másolás, Bővítés, Közös, Elvétel gombokkal indítható a gyűjtő. 
− Ha már volt ilyen nevű gyűjtő, az kerül használatra, ha még nem volt, új gyűjtő jön létre az 

adott névvel. 

Másolás:  az aktuális kiválasztási halmazból (objektum dialógus, szűrő, stb.) az összes objektumot 
a gyűjtőbe másolja. Ha a gyűjtőben már voltak objektumok, akkor azok teljesen 
felülíródnak az aktuális objektumokkal. 

Bővítés:  az aktuális kiválasztási halmazban lévő objektumokkal bővül a gyűjtő tartalma. (Az 
adott hely és a gyűjtő objektumainak uniója.) 

Közös:  az aktuális kiválasztási halmazban lévő objektumok és a gyűjtő tartalmának közös része. 
(Az adott hely és a gyűjtő objektumainak metszete.) 

Elvétel:  az aktuális kiválasztási halmazban lévő objektumokat kiveszi a gyűjtőből. (A gyűjtő 
objektumaiból kivonja az adott hely objektumait.) 

A gyűjtő használata: 

− A gyűjtőben, az utolsó oszlopban az egyes objektumok kijelölhetők.  
− A ki nem jelölt vagy kijelölt objektumok a Kijelöltek meghagyása/Kijelöltek törlése 

gombokkal törölhetők a listából. 

A listában maradó objektumok: 
− Elküldhetők a típusnak megfelelő objektumdialógusokba (Objektum dialógus ... gomb). 
− Kijelölhetők a térképen. 
− Megjeleníthetők táblázatban. 
− Elküldhetők geometriai szűrés illetve geometriai csoportosítás szűrő objektumainak. 
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− Elküldhetők másik gyűjtőbe a halmazműveletekkel (ha saját magának küldi el, nem történik 
semmi). 

 

8.1.4. Objektumok kiválasztása geometriai relációk alapján 

 

A geometriai relációk alapján történő kiválasztás az Objektum ���� Geometriai kezelés menüből 
indítható. Az almenüben három funkció: 

− Objektum szűrő … Ebben a funkcióban lehet definiálni azt a relációt, ami 
alapján a szűrés történik. 

− Objektum szűrés … Ebben a funkcióban az előre definiált szűrések futtathatók 
le és az eredménye mentésére is lehetőség van. 

− Objektum csoportosítás…  Ez tulajdonképpen egy szűrés, aminek az eredménye az 
összehasonlításba bevont egyik objektumtípus (mihez) 
szerint csoportosított táblázatban jelenik meg (pl.: 
földrészleteken található házszámok, földrészleteken 
található szakági objektumok). 

− Legközelebbi objektum… Kiválasztott objektumokhoz a legközelebb eső másik 
objektumot keres. 
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− Összefüggő objektumhalmaz… A kiválasztott objektumokon geometriai öszzekapcsoltságot 
ellenőriz 2D-ben ! Egyenlőre vonal és törtvonal geometriájú 
objektumtípusokra alkalmazható. Tipikus feladatok:  

Vízellátás – zónakeresés 

Vízelvezetés – vízgyűjtő keresés 

 

Az összehasonlításokban a töréspontokba mindig beleértendők a végpontok is, tehát minden keresés 
ami töréspontra vonatkozik, az csak végpontra vonatkozó keresések bővítése! 

A programban megvalósított geometriai relációkat táblázatok segítségével mutatjuk be. A 
táblázatokban alkalmazott általános jelölések: 

 
Kész 

Fejlesztés alatt 

Mindig hamis, illetve nem értelmezhető 

 

TARTALMAZÁS 
BELÜL mit - sz űrendő 

mihez - sz űrő pont  pont 
iránnyal  vonal  törtvonal  sokszög  terület  terület-

halmaz  
pont 1 1      
pont iránnyal 1 1      
vonal 2 2 6 7    
törtvonal 2 2 8 9    
sokszög 3 3 10 10 12     
terület 4 4 11 11 13     
területhalmaz 5 5 5 5 5     
 

1 x és y koordináták megeggyeznek 

2 hibahatárnál közelebb van 

3 határhoz hibahatárnál közelebb van, vagy belül 

4 határhoz hibahatárnál közelebb van, vagy belül, de nem 'lyukban' 

5 valamely elemén belül van 

6 rajta van 

7 egy szegmenses törtvonal szegmense rajta van 

8 egy szegmensén rajta van 

9 rajta van 

10 a vonal minden pontja a határon, vagy belül van 

11 a vonal minden pontja a határon, vagy belül van, de nem 'lyukban' 

12 a sokszög minden pontja a határon, vagy belül van 

13 a sokszög minden pontja a határon, vagy belül van, de nem 'lyukban' 

Megjegyzés: A belül a tartalmazás fordítottja, ahol a tartalmazás működik, ott fordított viszonyban 
a belül is működik. 
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ÁTFEDÉS 
NINCS ÁTFEDÉS mit - sz űrendő 

mihez - sz űrő pont pont  
iránnyal vonal tört- 

vonal sokszög terület terület-
halmaz  

pont 1 1 2 2 4 4 4 
pont iránnyal 1 1 2 2 4 4 4 
vonal 2 2 3 3 5 6 7 
törtvonal 2 2 3 3 5 6 7 
sokszög 4 4 5 5 8 9 9 
terület 4 4 6 6 9   
területhalmaz 4 4 7 7 9   

A táblázatban alkalmazott jelölések: 
1 x és y koordináták megegyeznek 

2 hibahatárnál közelebb van 

3 van metsző vagy érintő szegmens 

4 határhoz hibahatárnál közelebb van, vagy belül 

5 a vonalnak van olyan pontja, amelyik a sokszög határához hibahatárnál közelebb van, vagy a sokszögön belül 

6 a vonalnak van olyan pontja, amelyik a sokszög határhoz hibahatárnál közelebb van, vagy belül, de nem lyukban van 

7 valamely elemével átfed 

8 van közös pontjuk 

9 van közös pontjuk, de nem lyukban 

Megjegyzés: A nincs átfedés az átfedés ellentéte. 

 

TÁVOLSÁG 
végpont-végpont mit - sz űrendő 

mihez - sz űrő pont pont 
iránnyal vonal tört-

vonal sokszög terület terület 
halmaz 

pont        
pont iránnyal        
vonal   1 1    
törtvonal   1 1    
sokszög        
terület        
területhalmaz        

A táblázatban alkalmazott jelölések: 
1 a két elem bármely végpontja az adott távolsághatárok közé esnek 

 

TÁVOLSÁG 
végpont- 
töréspont/határpont  

mit - sz űrendő 

mihez - sz űrő pont  pont 
iránnyal vonal tört- 

vonal  sokszög  terület terület- 
halmaz 

pont        
pont iránnyal        
vonal   1 1 2 2 2 
törtvonal   1 1 2 2 2 
sokszög        
terület        
területhalmaz        
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A táblázatban alkalmazott jelölések: 
1 a szűrő elem bármely végpontja a szűrendő elem bármely töréspontjához az adott távolsághatárok közé esik 

2 a szűrő elem bármely végpontja a szűrendő elem bármely határpontjához az adott távolsághatárok közé esik 

Megjegyzés: A töréspont/határpont-végpont a végpont-töréspont/határpont fordítottja, ahol a 
végpont-töréspont/határpont működik, ott fordított viszonyban a töréspont/határpont-
végpont is működik. 

 

TÁVOLSÁG 
végpont- 
legközelebbi pont 

mit - sz űrendő 

mihez - sz űrő pont  pont 
iránnyal vonal tört- 

vonal  sokszög terület terület  
halmaz  

pont        
pont iránnyal        
vonal   1 1 2 2 2 
törtvonal   1 1 2 2 2 
sokszög        
terület        
területhalmaz        

A táblázatban alkalmazott jelölések: 
1 a szűrő elem bármely végpontja és a szűrendő elem bármely szegmensének legközelebbi pontja az adott 

távolsághatárok közé esik 

2 a szűrő elem bármely végpontja és a szűrendő elem bármely határának legközelebbi pontja az adott távolsághatárok 
közé esik 

 

 

TÁVOLSÁG 
töréspont/határpont- 
töréspont/határpont 

mit - sz űrendő 

mihez - sz űrő pont  pont 
iránnyal vonal tört- 

vonal  sokszög terület terület  
halmaz  

pont        
pont iránnyal        
vonal   1 1 1 1 1 
törtvonal   1 1 1 1 1 
sokszög   1 1 1 1 1 
terület   1 1 1 1 1 
területhalmaz   1 1 1 1 1 

A táblázatban alkalmazott jelölések: 
1 a két elem bármely töréspontjai (határpontjai) az adott távolsághatárok közé esnek 
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TÁVOLSÁG 
töréspont/határpont – 
legközelebbi pont 

mit - sz űrendő 

mihez - sz űrő pont  pont 
iránnyal vonal tört- 

vonal sokszög  terület terület 
halmaz 

pont        
pont iránnyal        
vonal   1 1 1 1 1 
törtvonal   1 1 1 1 1 
sokszög   1 1 1 1 1 
terület   1 1 1 1 1 
területhalmaz   1 1 1 1 1 

A táblázatban alkalmazott jelölések: 
1 a szűrő elem bármely töréspontja (határpontja) és a szűrendő elem bármely szegmensének (határának) legközelebbi 

pontja az adott távolsághatárok közé esik 

 

8.1.4.1. Geometriai objektumszűrő 

 

A dialógusban objektumtípusok közti geometriai relációk alapján működő szűrők megadására, 
módosítására, törlésére van lehetőség. Ezek a szűrők az alfanumerikus szűrőkhöz hasonlóan csak 
definíciók, melyeket az adatbázison végre kell hajtani és lefuttatni. A végrehajtásra külön dialógus 
is van, ami menüből illetve az aktuális dialógus alján található nyomógombokkal indítható 
(Szűrés…, Csoportosítás…). 

Első lépés a szűrő nevének megadása, vagy egy meglévő szűrő kiválasztása a baloldali listából. 

Ezután új szűrő esetében meg kell adni a szűrő típusát, ami jelenleg a következő lehet (lásd előző 
pontban): 

− átfedés 
− belül 
− tartalmazás 
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− távolsági relációk 

Távolsági relációk esetében a típushoz tartozóan meg kell adni a minimális és maximális 
határértékeket. 

Nem szabad megfeledkezni a dialógus bal alsó részén található Aktív jelzésről, amivel az elkészült 
szűrőt elérhetővé tesszük a szűrésekben. 

A dialógus jobb oldalán található rácsokban/táblázatokban a szűrő és szűrendő objektum típusokat 
adhatjuk meg, sőt lehetőség van arra is, hogy megadjuk, hogy az objektumtípushoz tartozó 
lehetséges geometriák közül melyikre vonatkozzon a szűrés. 

Az Objektumkategória lenyíló lista a rácsok lenyíló listáinak a szűrésére szolgál (mint a 
nézetkezelésnél). 

 

8.1.4.2. Geometriai objektumszűrés 

 

Az előzetesen definiált geometriai szűrők futtatására szolgáló dialógus. A szűrés alapfeltételezése, 
hogy azt valamely - mind szűrő, mind a szűrendő objektumok tekintetében - kiválasztás 
eredményeként előre meghatározott objektumhalmazra végezzük el. Ennek megfelelően a szűrő 
objektumokat és a szűrendő objektumokat is gyűjtő kiválasztásával lehet megadni. Ez akkor 
működik helyesen, ha a Csak a megadott objektumokra checkbox jelölve van. Ellenkező esetben a 
szűrés az adatbázisból a memóriába betöltött megadott típusú teljes objektumhalmazra elvégződik. 

A szűrés eredményét adatkezelő dialógusba, gyűjtőbe helyezhetjük el, a térképen kijelölhetjük és 
ránagyíthatunk. 
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8.1.4.3. Geometriai objektumcsoportosítás 

 

Abban különbözik, a szűréstől, hogy a végeredményt csak és kizárólag táblázatba lehet elhelyezni. 
Ez azért van így, mert itt két esetlegesen különböző típusú objektum közti kapcsolatról van sz, 
aminek az eredménye nem kezelhető egyszerű gyűjtőben és adatkezelő dialógusban sem. A 
problémát a táblázatkezelés kiterjesztésével oldottuk meg (lásd. 6.5 pontban) amikor is egy szűrő 
objektum típus szerint csoportosított táblázatot töltünk ki. Az alábbi ábrán a területek (utcák) szerint 
csoportosított szakági objektumok listája látható: 
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8.1.4.4. Legközelebbi objektum 

 

Kiválasztott házszámokhoz a legközelebb eső tűzcsapok listája egy táblázatban látható: 

 

A táblázat előállításának lépései: 

− Házszámok kiválasztása a térképen 

− Kiválasztott házszámok adatkezelő dialógusának meghívása 

− A kiválasztási halmaz Házszámok nevű gyűjtőbe mentése 

− Legközelebbi objektum dialógusban házszám-tűzcsap szűrő kiválasztása 

− Szűrő objektumok a Házszámok nevű gyűjtőből 

− Eredmény táblázat kiválasztása: Térképi objektum – Szakági objektum 

− Szűrés indítása a Táblázatba… gomb megnyomásával 
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8.1.4.5. Összefüggő objektumhalmaz… 

 

A dialógus baloldalán lehet kiválasztani azt az objektumtípust, vagy típusokat, amelyekre az 
összefüggőséget vizsgálhatjuk. Ugyancsak itt, alul lehet megadni azokat a konkrét objektumokat 
amikre a szűrés vonatkozik (pl. gyűjtőből). 

A jobboldalon egy rácsban kapjuk a végeredményt. A listának (rácsnak) minden sora egy 
összefüggő objektumhalmazt jelent. A kiválasztott sorokban található objektumok ezt követen 
adatkezelő dialógusban, térképen megjeleníthetőek és kiválaszthatóak. 
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8.2. Az objektumok általános adatainak kezelése 

Az objektumok általános tulajdonságai azok az objektum tulajdonságok, amelyek az objektum 
típusától függetlenül minden objektum esetében léteznek. Az általános tulajdonságokat térképi, 
szakági és rajzi objektumok esetében külön kezeljük. 

A dialógus jelenleg két illetve három fület tartalmaz: 

− Kiválasztott objektumok listája. 
− Kiválasztott objektumok általános tulajdonságainak kezelése (szakági objektumok esetében 

két fül). 

A dialógus lehetőséget biztosít különböző típusú objektumok általános adatainak egyszerre történő 
módosítására, javítására. 

 

8.2.1. Kiválasztott objektumok 

 
 

Itt az aktuálisan kiválasztott objektumok neve, kódja, és típusa látható egy listarácsban. Az hogy 
hány, és mely objektumok jelennek itt meg, az függ attól, hogy milyen módon jutottunk a dialógus 
ablakba, hogyan és milyen objektum halmazt választottunk ki. A dialógus megjelenésekor az 
elemek rendezetlenek, de az oszlopok fejlécén kattintva az adott oszlop szerint rendezhetők. 
Ugyanazon az oszlopon ismételten kattintva a rendezés iránya megfordul. Az aktuális rendezést, és 
irányát kis háromszög jelzi az oszlop fejlécében. 
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8.2.2. Általános tulajdonságok 

 

Az általános tulajdonság füleken azok a tulajdonságok találhatók, melyek minden térképi illetve 
szakági objektumnál léteznek az objektum konkrét típusától függetlenül. 

Az egyes adatok jelentését csak ott magyarázzuk, ahol az ablakban megjelenő feliratból nem 
következik egyértelműen a jelentés. Ilyen például az Objektum állapot és a Működési állapot (szakági 
objektumok esetén). A térképi és rajzi objektumok esetén alkalmazott Objektum állapot a következő 
értékeket veheti fel: 

− áttöltött, 

− ellenőrzött, 

− előzetes, 

− előzetes – külön jogosultsággal, 

− nem használt. 

Míg a szakági objektumok esetén alkalmazott Működési állapot értékei a következők lehetnek: 

− automatikusan generált, 

− előzetes, 

− előzetes – külön jogosultsággal, 

− építés alatt, 

− felújítás alatt, 

− ideiglenes,  

− megszűnő, 

− megszűnt, 

− működő, 

− működtetésből kivonva, 

− nem használt, 

− tervezett. 
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Ezek közül az előzetes – külön jogosultsággal tulajdonság egy olyan speciálisan alkalmazható 
jogosultsághoz kötődik, amely az objektumok létrehozását és karbantartását kétszintűvé teszi. Az 
„előzetes – külön jogosultsággal” jogosultsággal rendelkező felhasználó olyan objektumokat hozhat 
létre, módosíthat és törölhet, amelyeknél az Objektum állapot, vagy szakági objektumok esetén a 
Működési állapot tulajdonság értéke előzetes – külön jogosultsággal. Ez az objektumtulajdonság 
lehetővé teszi, hogy az objektumok és adataik létrehozását és kezelését egy előzetes és egy végleges 
szinten oldjuk meg. 

Megjegyzendő, hogy az objektumlekérdezéseket, -szűréseket is ennek figyelembevételével kell 
megoldani ! Vagyis, ha csak a végleges objektumokat akarjuk látni, kiválasztani, akkor az 
előzetesek kiszűréséről külön kell gondoskodni ! 

További megjegyzés, hogy az Objektum állapot és a Működési állapot tulajdonságok értékeit a program 
belső szótárakban kezeli, amik a Szótárkezelő-vel nem módosíthatók !  

 

8.2.3. Adatszármazás 

 

Adatszármazást jelenleg csak a geomtriai adatokra lehet megadni, a későbbiekben ez bővülni fog. 

Az adatszármazás megadásához szükséges adatszármazási forrásokat a Szótárkezelő-ben lehet 
megadni: 
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Az adatszármazás kezelése: 

Az adatszármazás kezelése különbözik az adatminőség kezelésétől. A különbség abból 
adódik, hogy egy objektumnál egy adathoz több minőség adható meg, de csak egy 
származás. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy adatszármazásnál (több objektum egyidejű 
kezelése esetén) a Hozzáadás gombra azoknál az objektumoknál, amelyeknél az adott 
adatleírás már szerepel, ott az adott adatleírásokhoz tartozó adatszármazások felülíródnak 
nem hozzáadódnak. Erre utal a gomb felírata is: Adatszármazás(ok) felülírása/hozzáadása. 
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8.2.4. Adataminősítés 

 

Adatminőséget jelenleg csak a geomtriai adatokra lehet megadni, a későbbiekben ez bővülni fog. 

Az adatminősítéshez szükséges adatminőségeket a Szótárkezelő-ben lehet megadni: 
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8.2.5. Elhelyezkedés 
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8.2.6. Geometria 

 

Objektumtípustól függően különböző geometria fajtákat lehet rendelni az egyes objektumokhoz: 

Pont - 3D koordinátákkal (X,Y,Z) jellemzett térbeli pont. Az Objektumkezelő-ben X, Y 
koordináta megadása kötelező, Z opcionális. Ilyen geometriával modellezett 
objektumtípus például: tűzcsap, közkifolyó, akna, stb. 

Pont iránnyal - Egy pont és egy irány definíciója, amelynek a 3D koordinátákkal (X,Y,Z) 
megadott pont a kiinduló pontja, az irány a vízszinteshez viszonyított, óramutató 
járással ellenkező irányú elforgatási szög. X, Y koordináta megadása kötelező, Z 
opcionális, szög kötelező. Ilyen geometriával modellezett objektumtípus például: 
tűzcsap, közkifolyó, akna, stb. 

Törtvonal - Végpontjaival és közbenső töréspontjaival meghatározott alakzat. 
Tulajdonképpen vonalak egymást követő sorozata. Legalább két pontból áll. Az 
egyes szegmensek metszhetik egymást, nem egymást követő pontok eshetnek 
egybe. A töréspontok X,Y koordinátáinak megadása kötelező, Z opcionális. 
Ilyen geometriával modellezett objektumtípus például: vezetékek. 

Sokszög - Az egyszerű sokszög olyan törtvonal, amellyel területet lehet lehatárolni. Lehet 
konvex, vagy konkáv. Nem lehet benne lyuk. Az oldalai nem érinthetik, és nem 
metszhetik egymást. Például a feltételeknek megfelelő sokszögek a következők 
lehetnek: 

 
De az alábbi két sokszög viszont hibás: 
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Ilyen geometriával modellezett objektumtípus például: földrészlet, építmény, 
akna, stb. 

Terület - Olyan sokszög, amelyben egy vagy több lyuk van. Mind a külső, mind a belső 
sokszögeknek meg kell felelni a sokszögnél leírt szabályoknak, valamint a 
lyukak nem érinthetik a külső sokszöget és egymást sem. A feltételeknek 
megfelelő területgeometriák pl.: 

 
A következő 2 példa viszont olyan területeket mutat, amelyeket jelenleg még 
nem tud kezelni a program, ezért hibásnak tekintjük. A későbbiekben, a 
pontokban, de nem egy teljes oldallal egybeeső sokszögekből álló területek is 
kezelhetők lesznek 

 
A következő ábrán látható terület viszont egyértelműen hibás: 

 
Ilyen geometriával modellezett objektumtípus például: úszótelket tartalmazó 
földrészlet, építmény, stb. 

Területhalmaz - Legalább két sokszögből és/vagy területből áll. Az egyes részek nem érinthetik, 
és nem metszhetik egymást. Ilyen geometriával modellezett objektumtípus 
például: több egymástól elkülönülő földrészleten fekvő utca. 

A geometriakezelő dialógusban minden esetben az első lépés a geometria típus kiválasztása. Ezt 
követően a geometria típusától függően eltérő tartalmú dialógusok jelennek meg. 

A dialógusok általános jellemzői: 

− A geometriát meg lehet adni koordináták numerikus értékeivel. 

− A képernyőn a kurzorral megrajzolva. 

− A már megadott geometriát ki lehet rajzoltatni a képernyőre elmentés előtt, az ellenőrzés 
céljából. 
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8.2.6.1. Pont megadása 

 

A pont megadása a legegyszerűbb feladat a geometria megadások közül. Megadható alfanumerikus 
X,Y,Z koordinátáival, melyek közül a Z nem kötelező. 

Fontos kiemelni a Megjelenítés jelölő négyzetet, amit kipipálva az aktuális hely körül egy piros 
jelzőkör jelenik meg. 

 

8.2.6.2. Pont iránnyal megadása 

 

A pont iránnyal esetében a pont koordinátáin kívül egy a vízszinteshez képest az óramutató 
járásával ellentétes irányú elforgatási szöget is meg kell adni. 

A jelölés ebben az esetben egy rövid vonal, aminek közepe a pontba esik. 
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8.2.6.3. Törtvonal megadása 

 

8.2.6.4. Sokszög megadása 

 

 

 

8.2.6.5. Terület megadása 
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8.2.6.6. Területhalmaz megadása 

 

 

 

8.2.6.7. Geometria módosítása grafikus felületen 
A módosítás az objektumdialógusok Geometria lapján indítható a … módosítása a képernyőn >> 
gombbal (ahol … az aktuális geometriatípus).  
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A gomb megnyomása után a Megjelenítés kapcsoló bekapcsolt állapotba kerül, a grafikus 
képernyőn megjelenik ideiglenes megjelenítéssel az adott geometria másolata és a grafikus 
képernyő kerül előtérbe. Az ideiglenes rajzi objektum kiválasztásra kerül, megjelennek rajta a 
fogópontok, és ha az objektum nincs teljesen a képernyőn, akkor úgy nagyítja a megjelenítést, hogy  
látszódjon az objektum összes fogópontja. 

 
Ezután egy fogópontra kattintva a fogópont egy második kattintással elmozgathatóvá válik. A 
mozgatás közben az Esc billentyű megnyomására az adott pont mozgatása abbamarad, és a 
fogópont visszaugrik a helyére. A program továbbra is objektummódosító állapotban marad, vagyis 
további fogópontok elmozgatására van lehetőség. 
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A fogópont elmozgatása csak a képernyőn lévő ideiglenes objektumot módosítja. Egy menetben 
több fogópont is módosítható. A módosítások a jobb egérgombbal véglegesíthetők. Az Esc 
billentyű ismételt megnyomására a program kilép az objektummódosító állapotból. Véglegesítés 
esetén a módosított adatok visszakerülnek a dialógus megfelelő (geometriatípustól függően lehet 
rács, szerkesztőmezők, stb.) vezérlőibe, ellentétben az Esc billentyű lenyomásával, amikor nem 
módosulnak a dialógus adatai. Ezután az Módosítások/Javítások mentése gombbal menthetők 
véglegesen adatbázisba a módosítások. Ekkor kerül ellenőrzésre a módosított geometria, és 
amennyiben hibásnak minősül, akkor nem menthető el és figyelmeztető dialógus jelenik meg. 
 
Jelenlegi korlátozások: 

• Egyelőre csak a fogópontok mozgatása működik. Nincs elforgatás, pontbeszúrás, ponttörlés, 
stb. 

• Összetett geometriákra (terület, területhalmaz) még nem működik.  
• Csak a jobb egérrel lehet elfogadni a véglegesítést. 
• A módosításnál használt segédvonalak színe és egyéb tulajdonságai egyenlőre nem 

állíthatók. 

 

8.2.6.8. Geometriai adatok beolvasása fájlból 
A geometriai adatok beolvasása egyenlőre az egyszerű geometriákra (pont, pont iránnyal, vonak, 
törtvonal, sokszög) működik. 
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A beolvasás a Beolvasás fájlból ..., illetve a Bővített ... gombokkal indítható. A Beolvasás fájlból 
… gombbal indítva csak egy fájlt kell kiválasztani az alábbi dialógusból: 
 

 
A fájlban található adatokat a program az adott geometriához tartozó alapértelmezett beállításokkal 
próbálja meg beolvasni. 
 
Bővített ... gombbal indítva egy dialógus jelenik meg, ahol a beolvasott adatok formátuma adható 
meg bizonyos keretek között. 
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Az adott geometriatípusokhoz tartozó alapértelmezett beállításokkal indul el a dialógus. A Fájl 
megadása … gombbal választható ki az adatokat tartalmazó fájl. A kiválasztás után a fájl tartalma 
soronként megjelenik a baloldali listában. Egyenlőre az összetartozó koordinátáknak külön sorban 
kell állniuk. Igény esetén az ezeket elválasztó karakterek is megadhatók lesznek. 

 

A beolvasás a következő adatokkal paraméterezhető: 
 
Mezőelválasztó karakterek  itt az egyes mezőket (koordinátákat) elválasztó karaktereket lehet 

megadni. Az összes itt felsorolt karakter elválasztó, egy adott fájlban - 
akár soron belül is - keveredhetnek. A karakterek saját magukat 
jelentik, kivétel a \t karakterpáros, ami a tabulátor karaktert jelenti. 
Alapértelmezésben a ; és a tabulátor jel szerepel elválasztóként. 

 
Tizedesjel karakterek itt értelemszerűen azt lehet megadni, hogy mely karaktereket vegye a 

program tizedesjelnek beolvasáskor. Alapértelmezésben mind a . mind 
a , karakter szerepelhet – akár vegyesen is – tizedesjelként. 

 
Mező sorszám az egyes koordinátákat (illetve pont iránnyal esetén szög is lehet) 

tartalmazó mezők sorszámát lehet megadni a soron belül. Az egyes 
mezőket a mezőelválasztó karakterek választják el egymástól. Ha 
valamely koordinátánál nem szerepel megadva szám, akkor az adott 
koordinátát (illetve szöget) meg sem próbálja beolvasni a program. Az 
itt nem felsorolt sorszámú mezőkkel a program nem foglalkozik. 
Ebből az is következik, hogy a megadott sorszámoknak nem kell 
folytonosnak lenniük, lehetnek a sorban 'nem használt' mezők is. A 
sorszám értéke 1 és 99 között lehet. 

 
Kötelező az mondja meg, hogy az adott sorszámon kell-e mezőnek szerepelnie, 

hogy az adott sor érvényes legyen. A kötelező nem azt jelenti, hogy az 
adott sorszámú mezőben kell szerepelnie számnak, a mező üresen 
maradhat, de a mezőnek az elválasztó karakterekkel határoltan jelen 
kell lennie a sorban. Egy példa: ha a Z koordináta mező kötelező, és a 
sorszáma 5, ez a legnagyobb megadott sorszám, akkor ahhoz hogy egy 
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sor érvényes legyen, legalább négy elválasztó karakternek kell az 
adott sorban lennie (az utolsó mező után nem kötelező az elválasztó 
karakter). Az, hogy mikor érvényes egy sor, és ennek mi a szerepe az 
beolvasás folyamán, lásd alább! 

 

Sor érvényessége 

Egy sor érvényes, ha legalább annyi mező szerepel benne, mint a legnagyobb megadott sorszámú, 
és egyúttal kötelező mező, valamint minden megadott sorszámú mező számot tartalmaz, vagy nem 
tartalmaz semmit - ez utóbbi esetben az adott sor adott koordinátájához nem kerül adat beolvasásra. 
Akkor sem kerül adat beolvasásra, ha nincs annyi mező, amennyi a sorszámoknál meg van adva, de 
a hiányzó mezők nem kötelezőek. Ebben az esetben a hiányzó mezőkhöz tartozó koordinátákhoz 
nem kerül adat beolvasásra, de a sor érvényes. Annak, hogy egy sor érvényes-e, a beolvasás 
folyamatában van jelentősége. 
 

A beolvasás folyamata 

A beolvasás vagy a listában kiválasztott sortól (azt is beleértve), vagy az első sortól kezdődik. Amíg 
a program nem talál az induló sortól kezdve érvényes sort (lásd fentebb az érvényesség leírását), 
addig veszi folyamatosan a sorokat. Az első megtalált érvényes sortól kezdi a beolvasást, és addig 
olvas, amíg a következő feltételek fennállnak: 

− Nem ér a sorok végére. 

− A sor a fentiekben megadottak szerint érvényes. 

− Az adott geometriatípushoz szükséges adatmennyiséget nem éri el (pontnál, pont iránnyalnál 
ez egy sor, vonalnál két sor).  Törtvonalnál, sokszögnél csak a megelőző két feltétel számít. 

A beolvasás folyamata az Előről, illeteve a Kiválasztott sortól gombokkal indítható, értelemszerűen 
az első illetve a listában kiválasztott sortól kezdve. Ha nincs kiválasztott sor, a Kiválasztott sortól 
gomb az Előről gombhoz hasonlóan viselkedik. 
 
A Keresés az elejétől és a Keresés tovább gombokkal a sorokban lehet keresni a megadott minta 
szerint, az első sortól illetve a listában aktuálisan kiválasztott sor utáni sortól kezdődően. Találat 
esetén a találat sora lesz a kiválasztott sor. 
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8.2.7. Beszúrási pont 

 

Az egyes objektumokhoz feliratok is elhelyezhetők a főablakban, a térképen. Ebben a dialógus 
részben egy utcához, amely területhalmaz geometriájú és három sokszögből áll mindhárom 
sokszögbe egy-egy felirat beszúrási pontot helyeztünk el. 

Beszúrási pont típusok a Nézet->Megjelenítés->Beszúrásipont típus.. menüpont alatt adhatók meg. 
Ezt arra lehet használni, hogy egy-egy objektumhoz különböző helyekre akár több feliratot is 
elhelyezhessünk. 
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8.2.8. Kapcsolt dokumentumok 

 

Az Objektumkezelő lehetőséget biztosít  

− egyszerű vagy formázott szöveg, 
− hang, 
− kép, 
− mozgókép 

típusú dokumentumok objektumokhoz való kapcsolására.  

Az alkalmazott módszer szerint a dokumentumok kezelése elkülönül a dokumentumok és 
objektumok összekapcsolásától. A dokumentum objektumhoz, vagy objektumokhoz való 
kapcsolása előtt a dokumentumot azonosítani kell, felismerhetővé kell tenni az Objektumkezelő 
számára. Ezt a Dokumentumkezelés keretében tudjuk megtenni. 

Az egyes objektumtípusok kezelésére szolgáló dialógusokban, a Kapcsolt dokumentum fülön a már 
a rendszer által ismert dokumentumok objektumokhoz való hozzárendelése végezhető el. 
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8.2.9. Képek 

 

A térképi, szakági és rajzi objektumokhoz egyaránt rendelhetők fényképek. A dialógus a digitális, 
fájlban tárolt képek adatbázisba, vagy előre meghatározott tárolóba való beolvasására, illetve azok 
megjelenítésére szolgál.  

 

8.2.10. Kapcsoltadatok 

Az objektumokhoz a felhasználó által definiálható attributumok kapcsolhatók. Ennek elsősorban a 
rajzi objektumoknál van jelentősége, amelyekhez, néhány általános (pl.: név) attributumon kívül 
alapértelmezésben semmilyen más tulajdonság és annak értékei nincs rendelve.A TÖRZSADATKEZELŐ 
segédprogrammal lehet az előre definiált rajzi objektumtípusokhoz attributumokat, tulajdonságokat 
rendelni. 

A probléma és a kezelés megértéséhez először a következő fogalmak meghatározása szükséges: 

Kapcsoltadat leírás:  ez egy konkrét adat, attribútum leírása, aminek a példányai 
kapcsolhatók valamilyen egyedtípus példányaihoz, pl. munkalaphoz, 
objektumokhoz, stb. 

Kapcsoltadat besorolás:  mivel a kapcsolt adatokat elég sok különböző dologra használjuk 
jelenleg is (különböző modulok, programok), ez különbözteti meg az 
egyes alapvető felhasználásokat. A besorolásokat az egyes programok 
beégetve használják, ezért ez belső, a felhasználók által nem 
módosítható, bővíthető szótár. Az itt leírt felhasználáshoz az általános 
objektumhoz kapcsolt adat besorolású leírások használhatók. 

Kapcsoltadat csoport:  ez a kapcsolt adatok leírásának a felhasználó által megadható 
csoportosítása. Gyakorlati jelentősége, hogy a csoport segítségével lehet 
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a kapcsoltadat leírásokat objektumtípusokhoz kapcsolni. Másik 
használati területe, hogy az objektumkezelő grafikus felületén a 
megjelenő adatok a csoportok segítségével szűrhetők, így 
áttekinthetőbb lehet a kezelésük. 

A TÖRZSADATKEZELŐ-ben az objektumokhoz kapcsolható adatleírások kezelhetők, csoportokhoz 
kapcsolhatók, a csoportok pedig objektumtípusokkal kapcsolhatók össze. Az OBJEKTUMKEZELŐ-ben . 
jelenleg ezek rajzi objektumokkal használhatók. (A későbbiekben térképi és szakági objektumokkal 
is lehet majd használni.) 

Egy kapcsoltadat leírás több csoporthoz is tartozhat. Egy csoport több objektumtípushoz, egy 
objektumtípus pedig több csoporthoz is tartozhat. Az objektumkezelőben egy adott (egyelőre csak 
rajzi) objektumtípusnál kezelt adatok az adott típushoz tartozó csoportokhoz tartozó adat leírások 
uniójaként állnak elő. 

 

Az objektum mentésekor (új, módosítás, javítás) - a kiválasztott csoporttól függő megjelenítéstől 
függetlenül - az összes objektumtípushoz tartozó adat értéke mentődik. 

 

Amire a kapcsoltadatokkal kapcsolatban figyelni kell: 

− Ha a TÖRZSADATKEZELŐ-ben egy adatleírás – csoport – objektumtípus összerendelés 
módosul, vagy egy adatleírás törlődik, az adott objektumtípushoz és adott kapcsoltadat 
leíráshoz tartozó már meglévő értékek törlődnek.. Ha ez nem így lenne, inkonzisztens 
viselkedést okozhatna. Vagyis, amennyiben  

o egy objektumtípushoz hozzákapcsolunk egy adat leírást, 
o néhány adott típushoz tartozó objektumnál az adott adat értékét megadjuk 
o majd ezután az adat leírás és az objektumtípus kapcsolatát megszüntetjük, 

Ez azzal jár, hogy az előzőekben módosított objektumok egy részét újra módosítjuk (nem a 
kapcsoltadatokat, hanem bármilyen adatát). Ha ezután az adott adat leírás és az 
objektumtípus kapcsolatát ismét helyreállítjuk, azt az érdekes eredmény kapnánk, hogy 
azoknál az objektumoknál, amelyek a 'szétkapcsolódás' ideje alatt módosításra kerültek, az 
adott kapcsoltadathoz tartozó érték null érték lett, míg azoknál az objektumoknál,  amelyek a 
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'szétkapcsolódás' ideje alatt nem módosultak, az eredeti érték megőrződött. Emiatt inkább 
töröljük az adott kapcsoltadat értékeket, így mindig kiszámítható viselkedést kapunk. 

− A kapcsoltadat leírás tulajdonságainak módosítása. Az adatok ellenőrzésére vonatkozó 
beállítások (minimum, maximum, szöveghossz, stb.) módosítása nem jelenti a kapcsolodó 
adatok azonnali újraellenőrzését. Csak akkor kerülnek ellenőrzésre, ha az 
objektumkezelőben az adott objektumokat betöltjük a dialógusba. Ekkor, ha az új 
beállításoknak nem felel meg valamelyik adat, akkor az érvénytelen értéket kap a 
dialógusban. Ekkor az objektum mentéséhez javítani kell az adott adat értékét. Ezért került 
ki a kapcsoltadatok tulajdonságai közül az aktív, és a módosítható tulajdonság, mert egy 
nem módosítható (vagy mert nem aktív, és amiatt nem látható) adat - ha utólagosan hibás 
lesz valamely kapcsoltadat tulajdonságának módosítása miatt – nem javítható, így 
gyakorlatilag az objektum utólagosan nem változtatható meg. 

 

Tanulság:  a kapcsoltadatok kezelésével meggondoltan kell bánni. Lehetőleg egy adott 
objektumtípushoz előre el kell tervezni a használni kívánt kapcsoltadatok körét, és azt 
utólag minél kevesebbszer módosítani. 

 

8.3. Objektumtípus váltás 

Az objektumtípus váltás egy olyan funkció, illetve folyamat, amelyben egy kiválasztott 
objektumhalmaz elemeiből a program egy adott új objektumtípushoz tartozó objektumokat generál, 
az új objektum adatait egy leírás alapján létrehozva a régi objektum adataiból, vagy előre megadott 
állandó értékekből. 

Az objektumtípus váltást egy szabályhalmaz írja le, amely megadja, hogy egy objektumtípus adatai 
hogyan állnak elő egy másik objektumtípus adataiból. Az egyes konkrét adatokhoz tartozó 
szabályokat a leíráshoz tartozó adatmásolások adják meg. 

Az objektumtípus váltás leírás-nak két típusa van: 

általános  –  azt adja meg, hogy az új és az eredeti objektumtípusok alaptípusainak (térképi, 
szakági, rajzi) az adatai hogyan másolódnak. Itt az új és az eredeti objektumtípus is 
csak általános objektumtípus lehet. Ez a típusú leírás nem indítható. 

konkrét   –  itt az új objektumtípus mindig egy tényleges objektumtípus, amiből példány is 
hozható létre. Az eredeti objektumtípus lehet általános, de arra figyelni kell, hogy az 
objektumtípus váltás sikeres futásához az új objektumtípus összes kötelező adatának 
kapnia kell valahonnan értéket (nem csak az eredeti objektumtól jöhet érték, hanem 
állandó értéket is lehet megadni, vagy az alapértelmezett érték is használható). Az 
ilyen típusú leíráshoz mindig kell tartoznia egy általános leírásnak, amely az 
objektumtípusok alaptípusainak az adatmásolásait tartalmazza. 

Tehát egy indítható leírás mindig két leírásból – egy általános és egy konkrét – áll. 

Az adatmásolás egy olyan szabály, ami megadja, hogy egy objektumtípushoz tartozó objektum egy 
adata hogyan jön létre egy másik objektumtípushoz tartozó objektum egy adott adatából, vagy egy 
előre megadott értékből. 

Az adatmásolás típusai: 

Konkrét adat  –  ekkor az eredeti objektumtípushoz tartozó objektum egy adatának 
értéke kerül az új objektum adott adatához. 
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Kapcsolt adat  –  ekkor az eredeti objektumtípushoz tartozó objektum egy kapcsolt 
adatának értéke kerül az új objektum adott adatához. (Jelenleg 
kapcsolt adatok csak rajzi objektumtípusoknál vannak.) 

Konstans adat  –  az objektumtípus váltás minden futása során egy megadott állandó 
érték kerül az új objektum adott adatához. 

Megadandó adat  –  az objektumtípus váltás minden indításakor meg kell adni egy értéket, 
amely csak az adott futás során kerül az új objektum adott adatához. 

Választandó adat  –  az objektumtípus váltás minden indításakor meg kell adni egy értéket, 
amely csak az adott futás során kerül az új objektum adott adatához. A 
különbség a megadandó adathoz képest, hogy ezen adatokhoz a 
program a leírás indításánál megpróbál egy választási listát felkínálni, 
amiből ki lehet választani az adott futás során használandó értéket. 
Hasznos a különböző kódok használatánál, mert ekkor általában a kód 
helyett a név alapján lehet választani a listából. Amennyiben a 
program nem tudja azonosítani a szükséges listát, akkor úgy 
viselkedik, mint egy megadandó adat. 

Ezenkívül egy adatmásolás még a következő tulajdonságokkal is rendelkezik: 

Üres érték helyett –  itt az adható meg, hogy ha az eredeti objektum adott adatának értéke 
üres érték az objektumtípus váltás futása során, akkor ez helyett 
kerüljön-e más érték az új objektum adott adatához. Nyilvánvalóan 
csak konkrét adat és kapcsolt adat típusú adatmásolásoknál van 
értelme, egyébként az itt megadott érték nem kerül figyelembevételre 
a futás során. 

Átalakítás  –  itt kiválasztható egy átalakítás típus, amely az  eredeti objektum adott 
adatának értékét megváltoztatva adja az új objektum adott adatának az 
objektumtípus váltás futása során. Ez is csak konkrét adat és 
kapcsolt adat típusú adatmásolásoknál használható. Ennek altípusai 
jelenleg: 

Nincs átalakítás – értelemszerű. 

Helyettesítés – az eredeti objektumhoz tartozó érték helyett 
egy másik érték kerül az új objektumhoz egy eredeti-új 
értékpár halmaz alapján. Ha a futás során olyan eredeti 
értéket talál a program, amely nincs benne a megadott 
eredeti-új értékpár halmazban, akkor naplózás mellett az 
adott objektum másolása sikertelen. 

Helyettesítés, ha van helyettesítő érték – hasonló az 
előzőhöz, de ha futás során nem talál eredeti-új értékpárt, 
akkor a naplóba csak figyelmeztetés kerül, és az új 
objektum – ha más hiba nem akadályozza meg – létrejön 
az eredeti objektumhoz tartozó, átalakítás nélküli 
értékkel. 

A későbbiekben (igény esetén) az átalakítás típusok bővülni 
fognak (pl. számítás). 
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8.3.1. Objektumtípus váltás kezelése 

Indítás menüből: Objektum->Eszközök->Objektumtípus váltás leírás 

 

A kezelés hasonló az általános adatkezelő dialógusokhoz. 

A bal felső részen a felhasználóhoz tartozó, illetve közös objektumtípus váltás leírások listája 
található (* jelöli a közös leírásokat), alatta a leírás adatai. 

A dialógus jobb oldalán a leíráshoz tartozó egyes adatmásolások listája, alatta az egyes 
adatmásolások adatai. 

Objektumtípus váltás leírás adatai: 

Név.................................:  kötelező. 

Új objektumtípus...........:  a létrehozandó objektumok típusa. Általános típusú leírásnál 
általános objektumtípus, egyébként 'konkrét' típus szükséges. 
Kötelező. 

Eredeti objektumtípus...:  azon objektumok típusa, amelyekből az új objektumokat elő 
szeretnénk állítani. Általános leírásnál csak általános típus lehet, 
egyébként bármilyen. Kötelező. 

Általános .......................:  a leírás típusa, lásd a fogalmaknál! Kötelező. A leíráshoz tartozó 
általános leírás: nem általános leírásnál kötelező. A kiválasztó 
listában csak az általános leírások jelennek meg. 

Aktív...............................:  az objektumtípus váltás indítás ablakban (lásd később) csak az 
aktív leírások használhatóak. Kötelező. 

 

Az adatmásolás adatai (a dialógus jobboldalán): 

A rácsban a már megadott adatmásolások láthatók: az adat neve, tájékoztatásul a 
mértékegység (ha van), és a megjelenítés sorszám. 

A rács alatti Új, Módosítás, Törlés, Összes törlése gombok az adatmásolásokat kezelik 
értelemszerűen. A teljes objektumtípus váltás leírás kezelése a bal oldalon lévő gombokkal 
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történik, adatellenőrzés, adatbázisba mentés csak ezen gombok hatására történik. Amíg csak 
a rácsban találhatóak a változások, addig azt a rács felületén lévő jelek is mutatják (a 
soroknál az ú, m jelek, a rács sarkában a t, cs jelek). 

A le és fel nyilakkal a rácsban a sorok sorrendje módosítható, a sorrendnek csak az 
automatikus sorszámozásnál van jelentősége. 

A sorszám értéke csak a rácsban adható meg vagy módosítható. A sorszám jelentősége az 
Objektumtípus váltás indítás dialógusban van, ott is csak a közvetlenül az indítás előtt 
megadandó vagy választandó állandó értékeknél, azokat az itt megadott sorszám szerinti 
sorrendben jeleníti meg a dialógus. A Sorszámozás gomb segítségével a sorszámok 
kiosztása automatikusan megtörténik a rácsban elfoglalt sorrendben. A kezdő sorszám a 
gomb mellett lévő szerkesztőmezőben adható meg. Az Objektumtípus váltás leírás általános 
jellege alapján a program  ajánl alapértelmezett kezdő sorszámot, általános leírásnál ez 1, 
egyébként 101,  így az indítás ablakban az általános részhez tartozó adatok kerülnek előre. 
Csak azokhoz az adatmásolásokhoz kerül automatikusan sorszám, amelyek típusa 
megadandó vagy választandó, ugyanis az indítás ablakban csak ezek kerülnek 
megjelenítésre. 

Új adat: itt a legördülő listából választható ki az új objektumtípushoz tartozó adatok közül a 
kívánt. Itt nem 'adatelérés' választható, mint általában az adatok megadásánál, mert az új 
objektumnál csak azokat az adatokat lehet másolni, amelyek közvetlenül tartoznak az 
objektumtípushoz. Az adatok közül az elsődleges azonosító és az objektumtípus adatok 
hiányoznak, mert ezek az objektumtípus váltás futása során automatikusan kerülnek 
feltöltésre. A listában – jel jelöli azokat az adatokat, amelyek még nincsenek a rácsban, + jel 
azokat, amelyek már igen. Ezenkívül ! jel jelöli azokat az adatokat, amelyek megadása az új 
objektumtípus esetén kötelező, de nincs hozzájuk alapértelmezett érték. Ha ezekhez az 
adatokhoz nem szerepel adatmásolás sor a rácsban, akkor a futás során biztos a 
sikertelenség, tehát a -! jelpárra oda kell figyelni! Kötelező. 

Adatmásolás típus: itt választható ki, hogy az új adat értéke honnan származzon, részleteket 
lásd a fogalmaknál az Adatmásolás alatt. Kötelező. 

Eredeti adat: konkrét adat adatmásolás típusnál itt adható meg, hogy az eredeti 
objektumtípus mely adatából származzon az új adat értéke. Itt az adat már 'adatelérés' 
segítségével adható meg, a forrás adat nem kell, hogy közvetlenül az eredeti 
objektumtípushoz tartozzon, csak az objektumtípus váltás futása során elérhető kell, hogy 
legyen. 

Kapcsolt adat:  kapcsolt adat adatmásolás típusnál itt adható meg, hogy az eredeti 
objektumtípus mely kapcsolt adatából származzon az új adat értéke. 

Állandó: konstans adat adatmásolás típusnál itt adható meg, hogy a  objektumtípus váltás 
bármely futása során az összes új objektum ezen adata mely értéket kapja. A >> gomb 
segítségével megjeleníthető az adott új adathoz tartozó lehetséges értékek listája, 
amennyiben az kód jellegű adat. 

Üres érték helyett: jelentését lásd a fogalmaknál az Adatmásolás alatt. A >> gomb 
segítségével itt is megjeleníthető az adott új adathoz tartozó lehetséges értékek listája, 
amennyiben az kód jellegű adat. 

Átalakítás: jelentését lásd a fogalmaknál az Adatmásolás alatt. A ... gomb segítségével 
indítható dialógusokban adhatóak meg az egyes átalakítás típusokhoz tartozó adatok.  

Alapértelmezés: Itt adható meg, hogy az Objektumtípus váltás indítás dialógusban a 
megadandó vagy választandó típusú adatmásolásokhoz milyen alapértelmezett érték 
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kerüljön megjelenítésre. A >> gomb segítségével itt is megjeleníthető az adott új adathoz 
tartozó lehetséges értékek listája, amennyiben az kód jellegű adat. 

Az Indítás gombra megjelenik az Objektumtípus váltás indítás dialógus. Amennyiben a bal 
oldali listában van kiválasztott 'konkrét'  Objektumtípus váltás leírás akkor a megjelenő 
dialógusban az kerül kiválasztásra. 

 

8.3.2. Objektumtípus váltás indítása 

Indítás menüből: Objektum->Eszközök->Objektumtípus váltás indítás 

 

Egy objektumtípus váltás elindításához a következő lépések szükségesek: 

− A dialógus bal oldalán lévő Objektumtípus váltás leírások listából ki kell választani a 
futtatni kívánt objektumtípus váltás leírást. 

− A jobb oldalon a Gyűjtőből legördülő lista segítségével be kell olvasni egy objektumhalmazt 
egy már meglévő objektumgyűjtőből. Ekkor az objektumok bekerülnek a fölötte lévő 
rácsba. Ha az objektumok bekerültek a rácsba, utána forrás gyűjtő módosítása, bezárása már 
nincs hatással a kiválasztott objektum halmazra. A rácsban lévő objektumhalmaz elemei 
lesznek az objektumtípus váltás 'eredeti' objektumai. 

Az Objektumtípushoz tartozók gomb ki/bekapcsolásával szabályozható, hogy a halmazban 
lévő összes objektum látszódjon, vagy csak azok, amelyek megfelelnek az aktuálisan kijelölt 
objektumtípus váltás leírás eredeti objektumtípus tulajdonságának. 
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A futás során – függetlenül az objektumok láthatóságától a rácsban – csak azok az 
objektumok vesznek részt, amelyek típusa megfelel az aktuálisan kijelölt objektumtípus 
váltás leírás eredeti objektumtípus tulajdonságának. 

− A Megadandó adatok rácsban a felsorolt adatoknak értéket kell adni. Az üresen hagyott sor 
üres értéket jelent. A megadandó típusú adatmásolás esetében a cellába be kell írni az 
értéket, választandó típus esetén listából kell választani. 

A szükséges előkészületek után az objektumtípus váltás ellenőrizhető, illetve indítható. 

Az Ellenőrzés gomb segítségével a program az eredeti objektumhalmaz összes megfelelő típusú 
objektumát ellenőrzi, hogy létrehozható-e belőle az új típusú objektum. A futás az s billentyű 
segítségével megszakítható. Ha az ellenőrzés sikertelen, vagy figyelmeztetéssel fejeződött be, 
megjelenik  az Objektumtípus váltás eredménye ablak. Az eredmény a Futás eredménye gomb 
segítségével bármikor megjeleníthető. 

Az Indítás gomb hatására a program az eredeti objektumhalmaz összes megfelelő típusú 
objektumából létrehoz egy új típusú objektumot, ha az új objektum adatai megfelelőek. A futás az s 
billentyű segítségével ekkor is megszakítható. 

Nem a teljes objektumtípus váltás fut egy tranzakcióban, hanem az objektumok átalakítása 
egyenként külön tranzakció. Egy objektumot tekintve akkor sikeres a tranzakció, ha sikerült az 
objektum másolása és az eredeti és új objektum is bekerült a megfelelő objektumcsoportba (lásd 
alább!). Ez azt is jelenti, hogy ha egy objektum másolása nem sikerül, az azt követő objektumokkal 
folytatódik a teljes művelet, nem áll le az átalakítás. Ez alól kivétel, ha olyan hibát talál a program, 
ami nem az objektumok adataiból adódik, hanem az objektumtípus váltás leírás okozza a hibát, ez 
esetben megszakad az objektumtípus váltás folyamata. 

Ha az ellenőrzés sikertelen, vagy figyelmeztetéssel fejeződött be, ez esetben is megjelenik az 
Objektumtípus váltás eredménye ablak. 
 

 

Ha nem csak ellenőrzés történik, futás során a program feljegyzi a sikeresen másolt eredeti, a 
sikertelen eredeti és az új objektumokat. 
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A megfelelő rádiógomb kiválasztásával és a gyűjtő műveletek használatával a kívánt 
objektumhalmaz gyűjtőbe helyezhető. Ez megkönnyíti, hogy a sikeresen átmásolt eredeti 
objektumok állapotát a másolás után megváltoztassuk. 

Mivel ezek az objektumhalmazok csak a dialógus bezárásáig, illetve új Ellenőrzés/Indításig 
őrződnek meg, a program objektumcsoportként adatbázisba is elmenti ezeket az 
objektumhalmazokat. Jelen pillanatban az objektumcsoportok csak a gyűjtő dialógusokban 
kezelhetőek. 

 

Így utólag is lehetőség van az objektumtípus váltásban részt vett objektumok kezelésére, amíg az 
adott művelethez tartozó objektumcsoportot nem törli valaki. Azon eredeti objektumokhoz, ahol 
nem sikerült a másolás, csak akkor jön létre az objektumcsoport, ha a futás során ténylegesen volt 
sikertelen eredeti objektum. 

Az Objektumtípus váltás eredménye ablak lehetőségei 

 

A rácsban fel vannak sorolva az ellenőrzés/indítás futása során keletkező hibák és figyelmeztetések. 
Új objektum természetesen csak indítás során és figyelmeztetés mellett lehetséges a rácsban 
(különben nem keletkezik új objektum). A rács egy során duplán kattintva, vagy az Ugrás az 
eredeti objektumhoz ... gombra kattintva az eredeti objektum dialógusa megjelenik. Ha a sorban 
szerepel az új objektum, akkor az Új objektum … gombbal annak a dialógusa jelenik meg. 
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9. Térképi objektumok kezelése 
Ezekben a dialógusokban van lehetőség az objektumtípusonként eltérő objektum tulajdonságok 
csoportos kezelésére. Ebben az esetben is a kezelés alapelve, hogy egy kiválasztási halmaz adatait 
egyben kezeljük. Speciális esetnek tekintjük azt, ha egyetlen objektum alkotja a kiválasztási 
halmazt.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 8. fejezetben már bemutatott általános kezelési dialógusokra 
ebben a fejezetben nem térünk ki, itt csupán az objektumtípus specifikus adatkezelő dialógusfüleket 
mutatjuk be. 

 

9.1. A földmérési alaptérkép objektumai 

 

9.1.1. Település 

 

9.1.2. Közigazgatási terület 

 

9.1.3. Település rész 

 

9.1.4. Kerület 
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9.1.5. Terület 
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9.1.6. Házszám 

 

A házszám objektum lényege, hogy segítse a térképen és a valóságos világban történő eligazodást, 
tájékozódást, navigációt. Ténylegesen ilyen valós objektum nincs is, ez csupán egy épületen, vagy 
kerítésen akárhol elhelyezett tábla. Maga az objektum ennek egy virtualizációja, aminek feladata 
acsupán annyi, hogy egy helyet a térben, a településen azonosítson. 

Ennek megfelelően a házszám objektum egy pont, aminek koordinátáin a valóságban egy épületet, 
kerítést, földrészletet lehet találni. A házszám azonban egyben egy címet is definiál, ami nem más 
mint egy térképi objektum struktúra: 

− Település 

− Településrész 

− Kerület 

− Terület 

− Házszám 

Ez azt jelenti, hogy egy házszám tartozhat egy területhez, egy terület egy kerülethez, 
településrészhez, településhez. A relációk egy része kötelező: 

Házszám -> Terület -> Település 

Illetve nem kötelező: 

Terület -> Kerület -> Település 

Terület -> Településrész -> Település 
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9.1.7. Tömb 

 

9.1.8. Földrészlet 
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9.1.9. Építmény 
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9.2. Közmű alaptérkép objektumai 

9.2.1. Burkolat 
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9.3. Szakágakhoz kapcsolódó térképi objektumok 

 

9.3.1. Talajtani terület lehatárolás 

 

9.3.2. Hidrogeológiai védőövezet 

 

9.3.3. Nyomásövezet 

 

9.3.4. Nyomásigény övezet 

 

9.3.5. Fogyasztásmérő leolvasási körzet 

 

9.3.6. Fogyasztási körzet 

 

 

9.3.7. Vízgyűjt ő 

 

9.3.8. Szennyvízterhelési körzet 

 

9.3.9. Szennyező forrás 
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9.3.10. Hossz-szelvény vonal 
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9.4. Derékszögű koordinátamérés 

 

9.4.1. Mérési vonal (alapvonal) 
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9.4.2. Részletpontok 
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10. Szakági objektumok kezelése 
 

10.1. Vízellátás 
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10.1.1. Vezeték 

 

 

10.1.2. Akna 
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10.1.3. Fogyasztásmérési hely 

 

 

10.1.4. Tűzcsap 
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10.1.5. Szakaszoló elzáró szerelvény 

 

 

 

10.1.6. Közkifolyó 
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10.1.7. Visszacsapó szelep 
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10.2. Vízelveztés 
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10.2.1. Vezeték 
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10.2.2. Akna 

 

 

 

10.2.3. Visszacsapó szelep 
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10.2.4. Nyomásszabályozó 

 

Kötelező adat a dialógusban a nyomásszabályzó gyártmány kiválasztása. A nyomásszabályozó 
gyártmányokat a Szótárkezelő-ben lehet megadni. 

A nyomásszabályozó működése szerint háromféle lehet: 

− Meghatározott kimenő nyomásra szabályozva, ami általában relatív nyomásként értendő. 

− Előre magadott, állandó nyomáskülönbségre szabályozva. 

− Állandó vízhozamra szabályozva. 

A dialógusban a három lehetőség közül azzal választunk, hogy csak azt a mezőt töltjük ki, 
amelyikhez tartozó szabályozás be van állítva. 

A modellezéshez szükséges adatok kitöltése nem kötelező.  
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10.3. Kiszolgáló eszközök 

 

Fontos kiemelni, hogy a szállítással a helyszínre juttatott Munkagép-eket és az Önjáró 
munkagép-eket külön dialógusban kezeljük ! 
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10.3.1. Gépjármű 

 

 

10.3.2. Munkagép 

 

A szállítással a helyszínre juttatott Munkagép-eket és az Önjáró munkagép-eket Külön 
dialógusban kezeljük ! 
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10.3.3. Önjáró munkagép 
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11. Rajzi objektumok kezelése 
 

 

A rajzi objektumok létrehozásának folyamat: 

1. Új rajzi objektumtípus létrehozása a Rajzi objektumtípus kezelése dialógusban 

 

2. Az új rajzi objektumtípus megjelenítéséről gondoskodni kell. Először a Nézetkezelésben kell 
azoknak a nézetekben, amelyekben az új rajzi objektumtípust látni akarjuk a megjelenítendő 
objektumok közé beválasztani és a megjelenítését megadni. Ha feliratot is akarunk hozzá 
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megjeleníteni, akkor erről is a Nézetkezelésben kell gondoskodni. Felirat esetében a felírandó 
adat elérésének megadása is szükséges. 

3. Az objektum típus létrehozása után a Nézetek beállításán kívül az új rajzi objektumtípus 
kezelésére vonatkozó jogosultságokat is meg kell adni.  

4. A következő lépés lehet a már létrehozott rajzi objektum típusok közül az aktuális (pl. az éppen 
utoljára létrehozott) kiválasztása és egy kezelődialógus elindítása. 

 

 

5. A rajzi objektum tényleges létrehozása a Rajzi objektumok adatainak kezelése dialógusban 

 

A kezelő dialógus megfelelő fülein a szükséges adatok megadásával (minimum a kötelezők) lehet a 
tényleges objektumot létrehozni (Új objektum mentése). 

 

11.1. Kapcsoltadatok 

A rajzi objektumokhoz attributumokat kapcsoltadatok hozzárendelésével lehet megadni. 

Az egyes objektum típusokhoz lehet kapcsoltadatokat rendelni a Szótárkezelő segítségével (Lásd a 
Szótárkezelő felhasználói dokumentációját). 

Maguknál a konkrétan kiválasztott rajzi objektumoknál már csak az adattartalom megadásra van 
lehetőség, hasonlóan a térképi és szakági objektumokhoz. 
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12. Eszközök 

 

 

12.1. DXF export 
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13. Navigálás 

 

13.1. Cím keresése a térképen 
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14. Grafikus eszközök 

 

 

14.1. Ponthoz húzás 
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14.2. Mérések a térképen 
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15. Háttérképek 
Az Objektumkezelő-ben lehetőség van a raszteres, scan-nelt képek (pl. M1:500-as szakági 
helyszínrajzok, légifotók) a rajzi felület háttereként való megjelenítésére. Az előzetesen scan-nelt 
képeket egy külön szoftver segítségével készítjük elő az adatbázisba való migrálásra. Az előkészítés 
lényege, hogy a képeket térben azonosítjuk, vagyis legalább 2 pontjuknak meg kell határozni az 
EOV X,Y koordinátáit. Ezután a különböző nagyításokhoz különböző felbontású raszteres 
képfájlokat készítünk, és azokat migráljuk az adatbázisba. Az utolsó lépés a képfájlok 
megjelenítéséhez szükséges nézet elemek előállítása. 

Jelenleg a háttérképek előkészítését, migrálását, a nézetek előálítását saját magunk végezzük, mert a 
munkához szükséges szoftver még fejlesztési stádiumban van. A későbbiekben külön programként 
ez az eszköz is kiadásra fog kerülni. 

A háttérképek megjelenítésének bekapcsolásához, a héttérképek megjelenítéséhez fontos 
megjegyezni, hogy a terület (zártsokszög) jellegű objektumok kitöltését ki kell kapcsolni, és a 
háttérkép megjelenítés gombjának pedig bekacsolt állapotban kell lennie, lásd az alábbi ábrán. 
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16. Dokumentumok kezelése 
Az Objektumkezelő lehetőséget biztosít  

− egyszerű vagy formázott szöveg, 
− hang, 
− kép, 
− mozgókép 

típusú dokumentumok objektumokhoz való kapcsolására. Az alkalmazott módszer szerint a 
dokumentumok kezelése elkülönül a dokumentumok és objektumok összekapcsolásától. 

A dokumentumkezelés további lényeges jellemzői: 

− A dokumentumok minden esetben felhasználóhoz kötődnek és alapértelmezésben nem 
publikusak. Tehát, ha egy felhasználó (tulajdonos) felvisz a rendszerbe egy dokumentumot, 
akkor eldöntheti, hogy azt mások számára is elérhetővé teszi, vagy sem. A dokumentumhoz 
kapcsolódóan csak és kizárólag az adatbázisbeli leíró adatok módosítása lehetséges. Ezzel 
kapcsolatban olyan megkötést is alkalmaztunk, hogy a leíró adatokat csak és kizárólag az azt 
létrehozó tulajdonos felhasználó módosíthatja. Ebből az is következik, hogy egy felhasználó 
egy másik felhasználó által feltöltött dokumentumot nem tud törölni sem és annak 
semmilyen adatát sem módosíthatja. Ha a másik felhasználó által feltöltött dokumentumot 
letölti magának, akkor azt ugyan módosíthatja, és újra feltöltheti, de már csak mint saját 
dokumentumát. De ez érvényes a dokumentumot létrehozóra is, vagyis egy már felvitt 
dokumentumot tartalmi módosítás után kicserélni az adatbázisban nem lehet. Ki kell, vagy 
lehet törölni és újra bevinni a módosított változatot. 

− A dokumentumok fizikai tárolására több lehetőség adott: 
o Magában az adatbázisban. 

� Előnyei:  
• Minden dokumentum egy helyen tárolódik.  
• Az elérés, kezelés, karbantartás, archiválás egyszerűen és 

biztonságosan megoldható. 
� Hátrányai:  

• Az adatbázis mérete terabyte-os méretűvé nőhet. 
• Távoli munkahelyek esetén a letöltés jelentős sávszélességet foglal el. 
• Az archiválás időigényes. 

o Külön adatbázisban. Egyetlen előnye a saját adatbázishoz képest, hogy a 
dokumentumok külön archiválása a többi adattól egyszerűbb. 

o Felhasználónként külön meghatározott lokális, vagy hálózati fájlstruktúrában. 
� Előnyei: 

• Nem terheli túl az adatbázis szervert. 
• Lokális beállítás esetén a dokumentumok elhelyezése gyors elérést 

tesz lehetővé, nem terhelődik túl a hálózat. 
� Hátrányai: 

• A lokálisan elhelyezett dokumentumok közös használata bizonytalan, 
nehézkes. 

• A dokumentum fájlokból duplikátumok keletkezhetnek és ez 
informatikai szempontból kedvezőtlen redundanciához vezethet 
(ugyanabból a témájú dokumentumból több, akár különbözőképpen 
módosított példány). 
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Mint a fentiekből is látszik a probléma megoldása nem egyszerű és egy konkrét megoldás 
kiválasztása alapos megfontolást, esetleg próbát igényel. 

Mindenesetre az Objektumkezelő-ben alkalmazott algoritmus mindhárom megoldást és ezek 
kombinációját is támogatja. 

 

16.1. A dokumentumok tárolása 
Három tábla tartozik a dokumentum tárolási rendszerhez. 

Dokumentum_tarolo - Ez egy logikai tároló.(pl: alapértelmezett, kód=1) 
Dokumentum_eleres - Ez egy logikai elérés. (pl: alapértelmezett, kód=1) 
Dokumentum_tarolo_eleres - Ez egy logikai tárolót összekapcsol egy logikai eléréssel, és megadja 

hozzá a tényleges fizikai elérést. 

A működés:  

− Egy adott gépen, munkahelyen az objektumkezeo.cfg fájlban meg van adva egy 
dokumentum elérés kód (dokumentum eleres kod = x). Ha nincs megadva az 
alapértelmezésben létező 1 kódú elérést használja a program. 

− Az objektumkezelo.cfg fájlal elinduló Objektumkezelő-ben csak azok a tárolók jelennek 
meg, amelyeknek van sora a Dokumentum_tarolo_eleres táblában a megadott 
Dokumentum_eleres_kod kóddal. 

− A dokumentum kezelésénél egy adott tárolóba mentésnél/kiolvasásnál a kiválasztott tároló + 
a cfg fájlban megadott elérés által (Dokumentum_tarolo_eleres) meghatározott fizikai hely 
kerül alkalmazásra. 

Adott esetben előfordulhat, hogy a cfg fájl vagy a  Dokumentum_tarolo_eleres tábla módosítása után, 
vagy másik cfg fájl használata esetén a dokumentum tartalma nem elérhető. Ekkor a kiolvasás 
(Mentés fájlba ..., a Mentés + megnyitás …) esetén figyelmeztetést kap a felhasználó. 

Mivel a Dokumentum tároló és a Dokumentum elérés táblák logikai szintűek, ezért itt olyan 
neveket lehet használni, amit csak akar a felhasználó, de érdemes az adott szervezetnél valami 
konvenciót bevezetni rá. 

A Dokumentum_tarolo_eleres táblában a fizikai elérés a következő módon adható meg: 

Tarolo_eleres_tipus: 
A - a fő (amit amúgy is használ az objektumkezelő) adatbázisban tárolva BLOB-ként. 
M - külön média adatbázisban tárolva BLOB-ként – ez még nem működik! 
F - fájlrendszerben tárolva. 

Fizikai_eleres: 

Az adott típusnak megfelelő fizikai elérés. 
− A fő adatbázisnál nincs figyelembe véve. 
− Média adatbázisnál annak az adatbázisnak a kapcsolodási adatait kell majd 

tartalmaznia – ez még nem működik! 
− Fájlrendszer esetén a fájlokat tartalmazó könyvtár elérési útját, olyan formában, hogy 

amely gépen felhasználásra kerül, értelmezhető legyen (lehessen onnan látni), és 
legyen írási, olvasási jogosultság az adott (operációsrendszerbeli) felhasználó által. 

Alapértelmezésben egy-egy alapértelmezett tároló és elérés van, az összekapcsolásuk a fő adatbázist 
adja meg fizikai elérésnek. Vagyis ha valaki nem állítgat semmit, akkor a dokumentumok a fő 
adatbázisba kerülnek elmentésre. 
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16.2. A dokumentumok kezelése 

A dokumentumok kezelésére a következő dialógus áll rendelkezésre (menüből: Objektum-
>Dokumentumok kezelése …). 
 

 

A baloldali listában láthatóak az aktuális felhasználó dokumentumai, illetve „*”-al jelöltek a más 
felhasználók által megosztott dokumentumok. Ez utóbbiak adatainak módosításai nem menthetők, 
és nem is törölhetőek ezek a dokumentumok. A dokumentumok szűrhetők típusra, címkére és 
tárolóra. 

A dokumentumhivatkozásokhoz megadható attribútumok: 

Típus - kép, hang, stb. 
Megosztott - Ha be van kapcsolva, más felhasználók is látják a dokumentum leírását, és 

elérik a tartalmát (kimenthetik saját gépükön fájlba). 
Leírás - Szabadon megadható szöveg. 
Címkék - Logikai besorolásra használható. Tulajdonképpen arra jó, hogy ha sok 

dokumentum van, könnyebben lehessen köztük keresni. A Címkék megadása, 
kezelése a „Kezelés …” gombbal megnyíló dialógusban történik, lásd alább! 

Tároló - A dokumentum tényleges tartalmát hova mentse a rendszer. Jelenleg mentés 
csak az alapértelmezett tárolóba, vagyis az adatbázisba lehetséges.  

Fizikai név - Ha egy már betöltött dokumentumot ki akarunk menteni fájlba 
alapértelmezésben az itt megadott nevet ajánlja fel a program. 

Új dokumentumhivatkozás létrehozásának lépései: 
1. Ki kell választani egy fájlt a fájlrendszerből (Dokumentum fájl megadása … gomb).  
2. Ki kell tölteni a szükséges és kívánt mezőket. 
3. Új elem mentése gombra kattintás. 

Dokumentum mentésénél, ha az nagyobb mint 32 MB, figyelmeztet, ha nagyobb mint 128 MB, 
nem lehet menteni. Későbbiekben ezek a határértékek a Törzsadatkezelő programban lesznek 
kezelve, így az adott környezethez lehet majd igazítani a menthető fájlok maximális méretét. 

Módosítani csak a leíró adatokat lehet, a tároló és a dokumentum tartalma a létrehozás után nem 
módosítható. 

Törlésnél a leíró adatok és a dokumentum tartalma is törlődik. 



HydroConsult  BME VKKT 
 
 

  124. 
C:\HcMir10\Doc\Objektumkezelő\FelhasználóiLeírás\HcMir-FD-ObjektumKezelo.doc 
2010.11.03. 

A Név és Fizikai név mezők melletti <<  gombokkal a megadott dokumentumfájl neve az itteni 
mezőkbe másolódik, míg a  dokumentumfájl neve mező melletti >>  gombra mindkét előző mező 
tartalma feltöltődik a megadott fájl nevével. 

A Letöltés fájlba ... gombbal a baloldali listából kiválasztott dokumentum a tárolóból a 
fájlrendszerbe menthető, a Letöltés + megnyitás … gombbal a mentés után a program megpróbálja 
megnyitni a dokumentumot az operációs rendszer által hozzárendelt alkalmazásban. 
 

16.3. Címkék kezelése 
Csak a Dokumentumok kezelése dialógusból indítható jelenleg, a Címkék felirat alatti Kezelés … 
gombbal. 

 

Itt egyszerűen megadható új címke, illetve meglévő módosítható. 
 

16.4. Dokumentumok és objektumok összekapcsolása 

Az objektumokhoz csak olyan dokumentumok kapcsolhatóak, amelyeket már előzőleg a 
Dokumentumkezelés dialógusban bevittünk a rendszerbe. A már a rendszer által ismert 
dokumentumok és az objektumok összekapcsolása az objektumkezelő dialógusokban a kapcsolt 
dokumentum lapon tehető meg. 
 

 

A felső listában az aktuálisan kiválasztott dokumentumokhoz kapcsolt fájlok láthatóak. A Közös 
dokumentumok beállításnál csak azok a dokumentumok, amelyek az összes kiválasztott 
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objektumhoz hozzá vannak kapcsolva, az Összes dokumentum beállításnál azok a dokumentumok, 
amelyek bármely kiválasztott objektumhoz. 

Az alsó listához a Kiválasztás … gombbal adhatók 
dokumentumok. 
 
A Dokumentum(ok) hozzáadása gombbal az alsó listában 
lévő összes dokumentum (ebben a listában nincs kiválasztás) 
hozzákapcsolódik az összes kiválasztott objektumhoz 
(természetesen, ahol már hozzá volt kapcsolva, nem 
duplázódik az összekapcsolás). 

A felső listában kiválasztott dokumentumokat a 
Dokumentum(ok) elvétele gombbal az összes kiválasztott 
objektumról leválaszthatjuk. A Ctrl vagy Shift billentyűkkel 
többszörös kiválasztás is lehetséges a felső listában (extended 
listbox). A leválasztott dokumentumok természetesen nem 
törlődnek a dokumentumok közül, csupán a kiválasztott 
objektumokkal való kapcsolatuk szűnik meg. 

A  Dokumentum(ok) hozzáadása és a  Dokumentum(ok) 
elvétele gomb hatása azonnal adatbázisba is mentődik a 

kiválasztott objektumokhoz (ezért ha ezen a lapon állunk, nem használhatóak a lapot tartalmazó 
dialógus Új, Módosítás stb. gombjai). 
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17. FÜGGELÉK 

17.1. Hogyan lehet ...? 
Ebben a fejezetben megoldásokat mutatunk be a leggyakrabban előforduló elemi feladatok 
megoldására. 
 
 

17.1.1. Hogyan lehet egy objektumtípus megjelenését a térképen megszüntetni? 

Ez csak saját nézetek esetében lehetséges. Közös nézetek esetében két lépést kell alkalmazni. Az 
első lépésben a közös nézetet elmentjük saját nézetként, majd a saját nézetet módosítjuk és 
aktiváljuk. 

 

 
Nézet->Megjelenítéskezelés...->Nézetkezelés dialógus. 
A listában (rács) a megfelelő objektumtípus sorának kiválasztása. 
A kiválasztott sorban a Megjelenítendő oszlopban a jelölő pipa kivétele rákattintással. 
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17.1.2. Hogyan lehet egy feliratot eltüntetni a térképről? 

 

 

17.1.3. Hogyan lehet egy objektumtípushoz új feliratot készíteni? 

 

 

 

17.1.4. Hogyan lehet egy új objektumtípust megjeleníteni a térképen? 

 

 

 

17.1.5. Hogyan lehet egy objektumtípushoz tematikát készíteni ? 
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17.2. Fogalom meghatározások 
Fogalom Meghatározás 

Adatjavítás Az objektum, vagy objektumok valamely adatának olyan módosítása, 
amelyet nem a valós világban bekövetkező változás okoz, hanem pl. hibás 
adatbevitel korrigálására szolgál. 

Adatmódosítás2 Az objektum, vagy objektumok valamely jellemzőjének, adatának a valós 
világban bekövetkező változást tükröző módosítása. A módosítás nem hibás 
adat javítása, hanem ténylegesen bekövetkezett adatmódosulás rögzítése. 

Egyedaltípus Egy egyedtípus megbontása valamely tulajdonságtípusa alapján. Az így 
keletkező altípusok az eredeti egyedtípus tulajdonságait öröklik, és 
ezenfelül még egyéb tulajdonságtípusok is kapcsolódnak hozzájuk. Egy 
egyedtípus altípusainak előfordulásai diszjunkt halmazok. 

Egyedtípus A valós világnak a feladat szempontjából lényeges, ismeretekkel leírandó és 
azonos csoportba sorolt dolgainak fogalmi tükörképe. A típus konkrét 
megjelenéseit egyed-előfordulásnak nevezzük, az egyedtípus minden 
pillanatban ezek egy adott halmazának felel meg. Az objektumtípusokat 
általában egy-egy egyedtípussal modellezzük, de az egyedtípus jelentése 
bővebb, fogalmakat is leírhat. 

Felhasználói jogosultság Az Objektumkezelő, valamint a programcsomagba tartozó minden program 
esetében a használat jogosultsághoz kötött elsősorban funkcionális, 
másrészt az alkalmazók szervezeti tagozódása szerint. A jogosultságok 
definiálására egy külön program szolgál (Jogosultságkezelő), amelyben 
egyben a magukat a felhasználókat is definiálni tudjuk. 

Geometriai adatok Az objektumok térbeli kiterjedését és térbeli elhelyezkedését leíró adatok. 
Gyűjt ő Az objektum kiválasztások eredményeiként adódó objektum halmazokat 

gyűjtőkbe lehet elhelyezni. Eközben elemi halmazműveletek elvégzésére 
van lehetőség. A gyűjtőkbe rendezett objektumhalmazokat további 
feldolgozásnak lehet alávetni, pl. táblázat készítés, térképi kijelölés, stb. 

Kód szótár Az Objektumkezelő adatkezelő dialógusaiban alkalmazott egyes 
kiválasztási listákat nevezzük kód szótáraknak. Ezek jelentősége abban áll, 
hogy az adatbázisban tárolt hivatkozási kódok megadásakor a 
felhasználónak nem a kódot kell megadnia, hanem egy listából választ, 
amelyben a kódhoz tartozó jelentés, magyarázó szöveg jelenik meg. Vagyis 
direkt hivatkozás megadása helyett egy sokkal jobban értelmezhető indirekt 
hivatkozással történik a megfelelő kód kiválasztása. 

Megjelenítési stílus Egy grafikus felületen (pl. térképen) az objektumokat meg kell jelenítenünk. 
Ehhez a megjelenés formáját definiálnunk kell. A megjelenítési formát 
meghatározó leírást (strukturált adathalmazt) stílusnak nevezzük. Pl.: 

Vezeték: vonal típus, vonalvastagság, szín, stb. 

Földrészlet: poligon körvonal típusa, vonalvastagsága, kitöltő szín, kitöltő 
minta, stb. 

Nézet A grafikus felületen megjelenő kép tulajdonságait leíró adatstruktúra. A 
nézetet a következő adatok határozzák meg: 

− Megjelenítendő objektumtípusok. 
− Az objektumtípusokhoz rendelt megjelenítési stílus és tematika. 
− Az objektumtípusokhoz rendelt feliratok. 

A Nézet tehát egy szűrő, átalakító szemüveg, amin keresztül az adatbázist 
nézve, valamilyen tematikus térképet látunk. 

Objektum  A valós világban létező egyedi tárgy, terület. 
Objektumtípus Azon térképi és szakági objektumokat, amelyek tulajdonságaik tekintetében 

megegyezők, vagy hasonlóak, objektumtípusokba soroljuk a rendszerben. 
Objektumtípus váltás Egy olyan funkció, illetve folyamat, amelyben egy kiválasztott 

                                                 
2 Az Adatjavítás és Adatmódosítás fogalmak között a dokumentációban különbséget teszünk, bár a programrendszerben 
a két funkció megvalósítása általában azonos. 
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Fogalom Meghatározás 
objektumhalmaz elemeiből a program egy adott új objektumtípushoz tartozó 
objektumokat generál, az új objektum adatait egy leírás alapján létrehozva a 
régi objektum adataiból, vagy előre megadott állandó értékekből. 

Objektumtípus váltás leírás Egy szabályhalmaz, amely megadja, hogy egy objektumtípus adatai 
hogyan állnak elő egy másik objektumtípus adataiból. Az egyes konkrét 
adatokhoz tartozó szabályokat a leíráshoz tartozó adatmásolások adják meg. 

Szakági adatok Az egyes objektumokhoz tartozó szakmai, műszaki jellemzésükre szolgáló 
jellemző adatok. 

Szakági objektum Közvetlenül a közmű üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó 
objektum. Bár lehet térképi megjelenítése, mégis külön kezeljük, mert 
jellemzőinek szélesebb körét kell nyilvántartanunk, nem csak a 
megjelenítéshez szükségeseket, hanem szakmai feladatok megoldásához 
használhatókat is. 

Szöveg stílus A grafikus felületen az egyes objektumokhoz feliratok készíthetők. A 
feliratok megjelenítési formáját szövegstílusokban definiáljuk. A 
szövegstílusban pl. a következő felirat jellemzők meghatározására kerülhet 
sor: 

− a beszúrási ponthoz képesti eltolás, 
− elforgatás, 
− szín, 
− méret, 
− betűtípus, 
− mértékegység, 
− stb. 

Szűrő Az Objektumkezelő–ben az objektumokat többféleképpen lehet 
kiválasztani, pontosabban kiválasztási halmazokba rendezni. Ennek egyik 
módja a dialógus alapú szűrő használata. Ennek két fajtáját különböztetjük 
meg: 

− Alfanumerikus adatszűrő, az objektumok attributív adatok szerinti 
szűréséshez. 

− Geometriai szűrő, a geometriával rendelkező objektumok 
egymáshoz képesti elhelyezkedés alapján történő szűréséhez. 

Szűrőfa Egyedileg felépített adatlekérdezési menetrend. Szűrések sorozata, 
amelynek lépései során egy vagy több bemeneti objektumhalmazon 
különböző szűréseket végzünk, és a végén egyetlen objektumhalmazt 
állítunk elő. 

Térképi objektum Térképen megjelenítendő objektum. 
Topológiai adatok Az objektumok kapcsolódásait leíró adatok. 
Tulajdonságtípus 
 

A valós világ a feladat szempontjából lényeges jellemzőinek fogalmi 
tükörképe. Konkrét értékeit tulajdonság-előfordulásnak nevezzük. A 
tulajdonságtípusok általában egyedtípusokhoz kapcsolódnak, azokat 
jellemzik. 
Szerep szerint a következő tulajdonságtípusokat különböztetjük meg: 

 azonosító: az egyedtípus elemi, vagy összetett tulajdonságtípusa, amely 
tulajdonság-előfordulása bármely egyed-előfordulást egyértelműen 
jellemez, a többitől megkülönböztet. Az azonosító lehet természetes, vagy 
mesterséges. Természetes azonosító a valóságban is létező tulajdonságtípus. 
A rendszerünk egyedtípusai általában nem rendelkeznek elemi természetes 
azonosítókkal, ezért a rendszerben főleg mesterséges azonosítókat 
használunk. 

 azonosító rész: összetett azonosító esetén az azt alkotó elemi 
tulajdonságtípusok. Általában akkor használjuk, ha két egyedtípus a 
valóságban több a többhöz kapcsolatban van egymással, és ezt kapcsoló 
egyedtípussal modellezzük. A kapcsoló egyedtípus azonosítója az 
összekapcsolt egyedtípusok azonosítóiból áll össze. 

 kapcsoló: kapcsolódó egyedtípusok esetén az egyik egyedtípus kapcsoló 
tulajdonsága tartalmazza a másik egyedtípus azonosítóját, előfordulások 
szintjén ezek közös értéke kapcsolja össze a két egyedet. 
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Fogalom Meghatározás 
 leíró: olyan tulajdonságtípus szerep, amely nem sorolható az előzőekbe, 

csak az egyedtípust "egyszerűen" jellemzi. 
Rajzi objketum A felhasználó által szabadon definiálható objektum fajta. Elsősorban 

geometriával rendelkezik, de szabadon definiálható attributív adatokkal is 
rendelkezhet.  
A szabadon definiálható adatokat lekérdezéseknél és szűréseknél egyenlőre 
nem kezeljük! 

Pont 
(Geometriai alakzat) 

3D koordinátákkal (X,Y,Z) jellemzett térbeli pont. Az Objektumkezelő-ben 
X, Y koordináta megadása kötelező, Z opcionális. 

Pont iránnyal 
(Geometriai alakzat) 

Egy pont és egy irány, amelynek a 3D koordinátákkal (X,Y,Z) megadott 
pont a kiinduló pontja, az irány a vízszinteshez viszonyított, óramutató 
járással ellenkező irányú elforgatási szög. X, Y koordináta megadása 
kötelező, Z opcionális, szög kötelező. 

Vonal 
(Geometriai alakzat) 

Két végpont között húzott egyenes vonal. 

Törtvonal 
(Geometriai alakzat) 

Végpontjaival és közbenső töréspontjaival meghatározott alakzat. 
Tulajdonképpen vonalak egymást követő sorozata. Legalább két pontból áll. 
Az egyes szegmensek metszhetik egymást, nem egymást követő pontok 
eshetnek egybe.A töréspontok X,Y koordinátáinak megadása kötelező, Z 
opcionális. 

Sokszög 
(Geometriai alakzat) 

Olyan törtvonal, amellyel területet lehet lehatárolni. Egyszerű sokszög. 
Lehet konvex, vagy konkáv. Nem lehet benne lyuk. Az oldalai nem 
érinthetik és nem metszhetik egymást. Például a feltételeknek megfelelő 
sokszögek a következők lehetnek: 

 
De az alábbi két sokszög viszont hibás: 

 
Terület 
(Geometriai alakzat) 

Olyan sokszög, amelyben egy vagy több lyuk van. Mind a külső, mind a 
belső sokszögeknek meg kell felelni az előzőekben leírt szabályoknak, 
valamint a lyukak nem érinthetik a külső sokszöget és egymást sem. A 
feltételeknek megfelelő területgeometriák pl.: 

 
A következő 2 példa viszont olyan területeket mutat, amelyeket jelenleg 
még nem tud kezelni a program, ezért hibásnak tekintjük. A későbbiekben a 
pontokban, de nem egy teljes oldallal egybeeső sokszögekből álló területek 
is kezelhetők lesznek 

 
A következő ábrán látható terület viszont egyértelműen hibás: 

 
Területhalmaz 
(Geometriai alakzat) 

Legalább két sokszögből és/vagy területből áll. Az egyes részek nem 
érinthetik, és nem metszhetik egymást. 

Szegmens Törtvonal, sokszög egy egyenes vonalból álló eleme.  
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17.3. Billentyű kombinácós parancsok 

A főablakban értelmezett parancsok: 
Billentyű kombináció Parancs 

s  megjelenítés generálás leállítása 
ctrl + shift + x  helyi adatbázis exportálás 
ctrl + shift + m  'magas' objektumgyűjtő dialógusok használata 
ctrl + shift + s  'széles' objektumgyűjtő dialógusok használata 
ctrl + shift + d geometriai hibák jelzése megjelenítésnél dialógussal 
ctrl + shift + n geometriai hibák naplózása megjelenítésnél 
ctrl + shift + i  információk a grafikus megjelenítőről (kirajzolt elemek száma, stb.) 

 

Rajzoláskor (gemetria megadása a képernyőn) ponthoz húzás (snap): 
Billentyű kombináció Parancs 

ctrl + b  beszúrási pont 
ctrl + v  vonal, törtvonal végpont 
ctrl + t  vonal, törtvonal töréspont 
ctrl + s  vonal, törtvonal szegmens legközelebbi pontja 
ctrl + p  sokszög, terület, területhalmaz határvonal töréspont 
ctrl + h  sokszög, terület, területhalmaz határvonal legközelebbi pontja 

 

Geometriai szűrés, csoportosítás dialógus: 
Billentyű kombináció Parancs 
        s  számítás leállítása 

 

A Teljes nagyítás aktiválása közben, a Ctrl billentyű nyomva tartása esetén újraszámolja a teljes 
befoglaló téglalapot. Ennek akkor van jelentősége, ha objektumok törlődtek a teljes rajz szélső 
részeiről. Hatékonysági okokból közvetlenül az objektumok törlésénél nincs automatikus 
újraszámolás. 


