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                  Olvasási idő: 10 perc 
           Sisák István    Végrehajtási idő: 30-45 perc  

            

Feladat 1: programok és adatok letöltése, előkészítése az elemzésre 
Szükséges programok: QGIS 3.4.15 és Saga 6.3.0 
 
Feladat: QGIS 3.4.15 Madeira long term version leöltése és installálása (vagy magasabb verziószámú 
változat) valamint a Saga 6.3.0 térinformatikai elemző program letöltése a számítógépünkre 
Lehetséges probléma: céges gépen nincs jogosultság új programok telepítésére. 
A program által igényelt minimális hardver követelményekre is oda kell figyelni, és jó, ha azokat a 
számítógép erősen túlteljesíti, de ez általában már nem jelent problémát. 
 
Link QGIS: https://qgis.org/downloads 
 

 

 

Link Saga: https://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/SAGA%20-%206/SAGA%20-%206.3.0/ 

https://qgis.org/downloads
https://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/SAGA%20-%206/SAGA%20-%206.3.0/


 

A telepítő fájlokat letöltjük és telepítjük a programokat. Az asztalon vagy a tálcán hozzunk létre a 

telepítés során indító ikonokat.  

Figyelem!   A QGIS 3.4.15 tartalmaz egy integrált Saga elemző programot, de az egy sokkal korábbi, 

gyengébb funkcionalitású verzió (2.3.2.). Mi a Saga 6.3.0 verziót töltöttük le, és azt külön menetben 

használjuk majd, nem a QGIS-en belül. 

  

 

 

 



Ha a QGIS programon belül a felső ikonsorban a fogaskerékre kattintunk (Eszköztár), akkor elemző 

eszközök jelennek meg egy ablakban, és alul ott is láthatjuk a Saga 2.3.2. verzió ikonját két másik 

integrált programmal együtt, de NEM ezt fogjuk használni. 

 

 

Letöltjük az általam küldött linkről a zip formátumban tömörített adatokat, kibontjuk, és 

minden adatot egy fő meghajtón (pl. a C: vagy D: ) létrehozott könyvtárba másolunk, hogy ne kelljen 

sokáig keresgetni az alkönyvtárakban.   

 

Feladat 2: adatok rendezése, előkészítése a térinformatikai munkához 

Szükséges programok: Excel, QGIS  

Az elemzésre szolgáló térinformatikai állományok egyik forrása: GPS pontok sorszámmal és XY 

koordinátákkal, amelyek a talaj mintavétel helyét jelölik (fájl: GPS pontok.xlsx).  

 



Az elemzésre szolgáló térinformatikai állományok másik forrása: talajvizsgálatok a laborból. Kérjük el 

az eredményeket az alább látható Excel táblázat formájában is (fájl: talajvizsgálatok.xlsx), ne 

elégedjünk meg a papír alapú jegyzőkönyvvel! A laborjegyzőkönyvek nagyon gyakran nem az 

elemzéshez szükséges elrendezésben tartalmazzák az adatokat. Ha a labor nem állítja elő a megfelelő 

adatelrendezést, nekünk kell megtenni, de az adatok Excel formátumú kiadását mindenképpen 

követeljük ki, mert az ismételt adatrögzítés sok munka és sok hiba forrása lehet. 

 

 

A két táblázatot a „Minta” oszlop alapján egymás mellé rendezzük és CSV formátumban elmentjük 

(pontosvesszővel tagolt szöveg formátumban tárolt állomány). 

A változók nevét az angol ABC karaktereire változtatjuk. A fájlok nevében is csak az angol betűket és 

számokat, továbbá legfeljebb aláhúzás karaktert használjuk, ne legyenek különleges karakterek (pl.: 

%, kötőjel stb.) és szóköz sem! 

 



Ezzel elkészítettük azt az adatállományt, amiből térinformatikai állományt tudunk létrehozni. 

További olvasnivaló: 

https://www.qgis.org/hu/site/about/index.html 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen programokat kell használnunk az adatelőkészítéshez? 

2. Milyen szerkezetű az adatállomány, amiből térinformatikai állományt tudunk létrehozni? 

(oszlopok, sorok = mezők, rekordok = változók, minták)   
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