
Cím: Heatmap készítése
Fájl letöltése: https://www.box.com/s/20d28d5e4132ee35fe98
A gyakorlatban  szereplő  .txt  fájl  egy  bűnügyi  statisztika  Londonból  a  2010-2011  évre  vonatkoztatva.  
Ezekből  az  adatokból  fogunk  ún.  heatmap-ot  készíteni  a  legveszélyesebb  helyek  ábrázolásával  (ahol  a 
bűnesetek meghaladják a 20 elkövetést a vizsgált időszakban). Mivel ez egy óriási adathalmaz, ennek csak 
egy kis részletével fogunk dolgozni.

1.ábra. A .txt fájl. Láthatjuk, hogy az egyes adatok „vesszővel” vannak elválasztva.
A letöltött .txt fájlt a Tagolt Szöveg réteg hozzáadása gombra kattintva nyissuk meg az 2. ábra beállításainak 
megfelelően: 

2. ábra. Szöveg réteg hozzáadása. (X mező: Northing Y mező: Easting)
A réteg  hozzáadásánál  figyeljünk  a  vetület  helyes  megadására,  OSGB1936  (EPSG  kód:  27700)! 
Innentől minden rétegen ezt a vetületet használjuk!

https://www.box.com/s/20d28d5e4132ee35fe98


3. ábra. A helyes vetület megadása
A megnyitás után a rétegre kattintva (jobb klikk) válasszuk a mentés másként opciót. Én a police2.shp néven 
mentettem el a vektor fájlt (4. ábra).

4. ábra. Réteg mentése másként
Most a „szelekció téglalappal” opcióval kiválasztunk egy párat a látható pontokból, hogy csökkentsük 
az adatbázis méretét (természetesen az egész adatsorra is elvégezhetjük a gyakorlatot, de a heatmap plugin  
elég lassan dolgozik és meglehetősen erőforrásigényes.



5. ábra. A szelektált elemeket exportáljuk egy másik vektor fájlba
A Réteg menü „Szelekció mentése vektor fájlként” opciójával  mentsük el  a „részletet”.  Én a police.shp  
néven exportáltam. Ha ezzel megvagyunk indíthatjuk a heatmap plugint a ikonra  kattintva  (a  modul 
kezelőben előbb engedélyeznünk kell!). 

6. ábra. A szelektált elemek egy új vektor fájlba exportálva (police.shp)



7. ábra. A Heatmap plugin beállításai. (input pont vektor, output raszter, a sugár, x-y cellák mérete)
A plugin futtatása után a következő eredmény fogad: 

8. ábra: A heatmap eredménye egy egysávos szürke raszterkép.
A raszteren  jobb  klikkel  kattintva  előhívhatjuk  a  réteg  tulajdonságait,  ahol  a  stílus  fülön  állítsuk  be  a 
színtáblát álszínesre és a szórást emeljük kettőre (ld. következő ábra).



9. ábra. A raszter átalakítása
A 10. ábrán pirossal megjelenítve az látszik, hogy melyek azok a helyek ahol magas a bűnözés. A raszter 
átlátszóságát beállítva (réteg-tulajdonságok-átlátszóság) láthatóvá tettük a pont vektort szemléltetve, hogy jó  
az eredmény.

10. ábra. Az álszínes raszterkép
A raszter menüből indítsuk el a Raszter-kalkulátort és készítsünk egy egyszerű lekérdezést a 20-nál nagyobb 
elkövetésszámokra.



11. ábra. Raszter-kalkulátor. 20-nál magasabb az elkövetések száma.
A kapott raszteren szintén végezzünk némi átalakítást. Hagyjuk meg a szürkefokozatos színtáblát, viszont a 
Kontraszt fokozásnál állítsuk be a Széthúzás terjedelemre opciót (12. ábra)

12. ábra Kontraszt fokozás. Széthúzás terjedelemre.

A következő lesz az eredmény:



13. ábra. Fehérrel a 20-nál magasabb értékek szerepelnek.
Navigáljunk a raszter menübe és a Konverzión belül válasszuk ki a poligonizálás opciót, hogy vektor fájlként  
exportáljuk a raszterünket. A vektort cluster.shp néven mentettük.

14. ábra Poligonizálás
A cluster.shp attribútumtábláját megnyitva láthatjuk, hogy két érték szerepel a táblázatban: a 0 és az 1. A  
szerkesztés ikonra kattintva (kék ceruza) tegyük szerkeszthetővé a táblázatot, majd töröljük  azt  a  sort, 
ahol a 0 érték szerepel. Mentsük el a változtatásokat.



15. ábra. A poligonzizálás eredménye (cluster.shp)

16.  ábra.  A cluster.shp  attribútum-táblája.  Tegyük szerkeszthetővé,  válasszuk ki  a  sort,  ahol  a  0 érték  szerepel  és  
töröljük a szelektált elemet (itt a 11. sort).
A TOC-ban kapcsoljuk be az előző rétegeinket és a cluster.shp-nál állítsunk az átlátszóságon! Az eredmény a  
17.ábrán látható. 



17. ábra. A gyakorlat végeredménye.

Fordította: Szemán István
email: istvan.szeman@gmail.com

A gyakorlat Ujaval Ghandi (http://www.spatialthoughts.com/) munkáját dicséri, mi kisebb 
változtatásokkal ugyan, de csak lefordítottuk.
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