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Korszerű hadviselés – Térinformatika

Teszt
1. Karikázza be azokat az állításokat, amelyek a hadviselés első három generációjára
jellemzőek.
a)
b)
c)
d)

A hadviselés állami monopólium.
A hadviselés nem állami monopólium
A háborút nemzetállamok reguláris erői vívják
A háborút nem nemzetállamok reguláris erői vívják

2. Állítsa növekvő időrendi sorrendbe a fegyverek technológiai fejlődését szimbolizáló
kifejezéseke.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nagypontosságú fegyverek (6)
vágó és szúró fegyverek (1)
huzagolt csövű fegyverek (3)
korai lőfegyverek (2)
nukleáris fegyverek (5)
sorozatlövő fegyverek (4)

3. Melyik állítás igaz a hatás alapú hadviselésre?
a) A harcot fizikai elhelyezkedése alapján határozza meg, mert annak célja és
időzítése vonalas határokhoz van kötve.
b) A harcot annak célja és időzítése szerint strukturáljuk, kevésbé koncentrálva
annak fizikai határaira.
4. Jelölje meg az Ön által helyesnek ítélt állítást.
a) A térinformatika a térképészet egyik ága.
b) A térinformatika az informatika egyik ága.
5. Kösse össze a GIS alkotóelemeinek „értékét” helyesen szimbolizáló adatokat.
a) hardver (1)
b) szoftver (10)
c) adatbázis (100)

100
1
10

6. Melyik állítás igaz?
a) A térinformatikának a térképet kell modelleznie annak érdekében, hogy az
számítógéppel kezelhető legyen.
b) A térinformatikának nem a térképet, hanem a valós világot kell modelleznie.
7. Mi tette lehetővé a digitális ortofoto előállítását?
a) A távérzékelés és a fotogrammertia fejlődése.
b) A digitális kartográfia fejlődése.
c) A számítástechnika és a digitális képfeldolgozás fejlődése.
8. A valós világ modellezéséhez mely tudományterületek járultak hozzá legmarkánsabban?
a) kibernetika, kvantumelmélet
b) távérzékelés, űrtechnika
c) fotogrammetria, térinformatika
9. Jelölje meg melyik nemzetközi térinformatikai projektekben vesz rész a Magyar
Honvédség?
a) Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (angol rövidítése
INSPIRE) kialakítása.
b) European Regional Map Project
c) Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program
10. Jelölje meg mely misszókban vettek részt térinformatikai szakfeladokkal magyar
katonatérképészek?
a)
b)
c)
d)

Kosovo Force (KFOR)
Provincial Reconstruction Team (PRT)
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFYL)
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)

Helyes válaszok dőlt, félkövér betűkkel kiemelve.

