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Bevezetés

A földtudományok fontosságának növekedé-
sét számos tény tükrözi. Ilyen volt a nemrégi-
ben zárult Föld Bolygó Nemzetközi Éve. Ez 
tükröződött a 2009. évi World Science Fo-
rum előadásain is. A 2009. november 6-án 
tartott Moving Forward (azaz a jövőről szóló) 
szekció hat előadója közül négy emelte ki a 
földtudományok fokozódó jelentőségét. A 
dolgozat a földtudományok műveléséhez 
elengedhetetlen információk jelentőségével 
foglalkozik. A tárgyalt információk azonban 
a földtudományok művelésén kívül más tu-
dományok művelését is segítik. Ezenkívül 
szerepük egyre jelentősebb a gazdaságban és 
a mindennapi életben. 

A helyhez kapcsolódó (geo) információk 
fogalma és alapvető felhasználási céljaik

A helyhez kapcsolódó információk az infor-
mációk sajátos csoportját alkotják, amelyeket 
gyakran földrajzi (geográfiai), térbeli infor-
mációknak vagy geoinformációnak neveznek. 
Az ilyen információk egy lehetséges definíci-
ója David J. Maguire (1991) alapján a követ-
kező: „Objektumokra vagy jelenségekre vo-
natkozó olyan információ, amelyet a földfel-
szín valamely helyéhez viszonyítva adnak 
meg. A térbeli információk sajátos esetei.” A 

továbbiakban az ilyen jellegű információkat 
geoinformációnak (GI) nevezzük.

Helyhez kapcsolódó információkat kü-
lönböző célokra (adóztatás, hadviselés, navi-
gáció) évezredek óta használnak. Az ilyen 
in formációk felhasználásának két fő célja:

• a Föld ábrázolása,
• térbeli elemzések elvégzése.
A Föld ábrázolásának hagyományos esz-

közei a térképek. (Térkép a Föld felszínét, va -
lamint az ahhoz kapcsolódó természetes és 
mesterséges tereptárgyakat, jelenségeket ará-
nyosan kicsinyítve, megadott vetítési szabá  lyok 
szerint, általában sík felületen ábrázoló rajz 
vagy kép). A regionális környezeti viszonyo-
kat ábrázoló topográfiai és az ortofotó térké-
pet az 1. ábra szemlélteti. A térké pek előállítá-
sa elsősorban a geodéziával és kar  tográfiával 
foglalkozó szakemberek feladata.

A térbeli elemzések esetén egészen egyszerű 
kérdések megválaszolásától kezdve bonyolult 
térbeli jelenségek leírásáig változhatnak a 
megoldandó feladatok. A viszonylag egysze-
rű kérdések például valamely helyre, jelen-
ségre vagy útvonalra vonatkoznak. Bonyolult 
térbeli elemzési feladat lehet valamely földta-
ni vagy meteorológiai folyamat leírása. A 
térbeli elemzési feladatok megoldásában a 
földtudományok egyes szakterületeinek 

1 ábra • fent: M=1:10000 EOTR topográfiai térkép részlete; 
lent: 0,2 m felbontású ortofotó térkép részlete

(például a földrajznak, geológiának) képvise-
lői mellett földtudományokkal nem foglal-

kozó szakemberek (például területtervezők, 
híradástechnikusok) is részt vehetnek. 
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A geoinformációk felhasználási 
módjának fejlődése

A helyhez kapcsolódó információkkal kap-
csolatos alapvető funkciók (Detrekői − Szabó, 
2002):

 • nyerés,
 • tárolás,
 • elemzés,
 • megjelenítés.
A felsorolt funkciók tényleges megvalósí-

tásának módját alapvetően a technológiai 
lehetőségek határozzák meg. A technológia 
fejlődésével együtt változik az információ 
előállítóinak és felhasználóinak a köre, s vál-
toznak az információhoz jutás lehetőségei is.

A számítógépek megjelenéséig a felsorolt 
feladatok meghatározó eszköze az analóg tér
kép volt, amely alapvetően két funkció, a 
tárolás és a megjelenítés megvalósítására szol-
gált. Az elemzések általában a térképeken 
alapuló interpretációval történtek. Az analóg 
térképek létrehozása szakemberek (geodéták, 
kartográfusok) feladata volt. A térképek fel-
használói különböző – elsősorban ter mészet-
tudományos és műszaki – szakterü leteket 
művelő szakemberek közül kerültek ki.

A számítógépek tökéletesítése tette lehetővé 
a mind a négy funkciót ellátó információs 
rendszerek létrehozását. Ezeket az informá-
ciós rendszereket észak-amerikai megjelenési 
helyük következtében leggyakrabban az an-
gol GIS (Geographical Information System) 
elnevezéssel jellemzik. Magyar nyelven több 
szinonima alakult ki, például földrajzi infor-
mációs rendszer, geoinformációs rendszer, 
térinformációs rendszer, térképalapú informá-
ciós rendszer. Ezek a rendszerek kezdetben 
elszigetelt, egy adott helyen telepített rendsze-
rek voltak. A helyhez kapcsolódó (geo-) in-
formációk feldolgozásának középpontjában 

a térbeli objektumok álltak. (Az analóg tér-
képekről a számítógépi rendszerekre történő 
átállást – számos egyéb terület analóg/digitá-
lis átállásához hasonlóan – sokáig az jellemez-
te, hogy a korábbi analóg termékeket szinte 
változatlan formában digitális úton állították 
elő). Az információk előállítása és felhaszná-
lása változatlanul speciális képzettségű szak-
emberek feladatát képezte.

Az internet elterjedése eredményezte a 
WebGIS fogalmának kialakulását. Ez újabb 
lehetőségek forrásává vált. Ezek közül a kö-
vetkezőket emeljük ki:
• általánossá vált a különböző GIS-rendsze-

rek összekapcsolása,
• a Földdel kapcsolatos új tartalmak (példá-

ul az űrfelvételek) jelentek meg,
• létrehozták a különböző virtuális földgöm-

böket (például Google Earth, Microsoft 
Bing Maps),

• elterjedtek – részben a virtuális földgöm-
bökkel kapcsolatosan – a háromdimen-
ziós (3D) városmodellek.
Az internet közkinccsé válása következté-

ben a helyhez kapcsolódó adatok nyerésébe 
és felhasználásába fokozatosan bekapcsolód-
tak a – különleges szakképzettséggel nem 
ren delkező – felhasználók. Az általuk létreho-
zott WEB 2.0 jellegű tartalmak (Krauth – 
Kömlődi, 2008) egyrészt bővítették a felhasz-
nálható adatokat, másrészt tömegessé tették 
a felhasználást. Ennek a fejlődési foknak köz-
ponti tényezőjét a tartalom jelentette. 

A mobileszközök térhódítása újabb fejlő-
dést eredményezett. Egyrészt mobillá váltak 
a térinformációs rendszerek (mobil GIS). Más-
részt kialakult egy, a helyhez kapcsolódó in-
formációkon alapuló szolgáltatásfajta (Detre-
kői – Szabó, 2008). Ennek angol elnevezése 
Location Based Service (LBS). Az LBS-rend-
szerek létrejöttének előfeltétele, hogy a fel-

használt mobileszközök helymeghatározásra 
alkalmas funkciót is lássanak el (Brimicombe 

– Li, 2009). A mobilkorszak jellemzője a 
könnyen létrehozható és értelmezhető tartalom. 
Az előállításban tovább növekszik a felhasz-
nálók jelentősége. Az információk felhaszná-
lóinak köre rohamosan bővül. Erre példa 
lehet a navigációs eszközök magyarországi 
térnyerése. Új jelenség, hogy az egyéni fel-
használók mellett a különböző szociális hálók 
is megjelennek felhasználókként. 

A fejlődés következő lépése a hírközlési és 
informatikai hálózatok fejlődése nyomán ki-
alakuló – a GIS és az LBS összeolvadását 
eredményező – mindent átfogó geoinformáció 
(ubiquitous GI) lehet (Seifert, 2008). A fejlő-
dés most leírt folyamatát szemlélteti Markus 
Seifert alapján a 2. ábra.

Modellezés, leíró nyelvek

A geoinformációk bármely számítógépen 
alapuló felhasználási módjának előfeltétele a 
vizsgált valóság megfelelő modellezése. A 
modellezés folyamata a valós világból indul 
ki. A modellezés folyamatát az 1. táblázat 
szemlélteti:

A valós világ valamilyen célból tanulmá-
nyozni kívánt részét a valós világ modellben 
foglalhatjuk össze. A valós világ modelljének 
alapegységét gyakran entitásnak nevezik.

 A valós világ modell számítógépi tárolásá-
nak módját a logikai modell (adatmodell) 
tar talmazza. Az adatmodell alapegysége az 
objektum. Az egyes objektumokat osztályuk-
kal, geometriai adataikkal, szakadataikkal 
(attribútumaikkal), kapcsolataikkal és minő-

2. ábra • A geoinformáció fejlődési folyamata

Valós világ Valós világ modell Logikai modell Fizikai modell Megjelenítés
jelenség entitás objektum objektum vizualitás

– tulajdonságok – osztály – osztály – osztály – grafika
– kapcsolatok – attribútumok – attribútumok – attribútumok – térkép
 – kapcsolatok – kapcsolatok – kapcsolatok – jelentés
  – geometria – geometria – szöveg
  – minőség – minőség – multimédia

1. táblázat • A modellezés folyamata
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ségükkel jellemezhetjük. Valamely objektum-
hoz mindig tartozik geometriai adat és egy 
vagy több szakadat. (Ez azt jelenti, hogy 
mindig szükségünk van helymeghatározásra 
és legalább egy szakadat meghatározására).

A logikai modellben definiált objektumok-
hoz tartozó konkrét adatokat a fizikai modell 
(adatbázis) tartalmazza. A fizikai modellben 
a geometriai adatokat vektoros vagy raszteres 
formában tárolják.  

A modellezés utolsó lépése a megjelenítési 
modell kialakítása. A megjelenítés történhet 
térképi formában (kartográfiai modell), 3D 
formában, illetve különböző multimédia 
eszközök felhasználásával. A 3D-megjelení-
tési modellek esetén a megjelenítés mellett 
fontos szerepet játszik az elemzés is. Az elem-
zés előfeltétele, hogy ezek a modellek a meg-
jelenítéshez szükséges geometriai informáci-
ók mellett a tartalomra vonatkozó szemanti-
kai információkat is magukban foglalják. 
(Pél dául egy téglalap esetén ne csak annak 
alakját, méretét és helyzetét ismerjük, hanem 
tudjuk azt is, hogy az egy ablak, esetleg rendel-
kezzünk az ablak anyagára vonatkozó infor-
mációval is).

A napjainkban gyorsan terjedő 3D-meg-
jelenítés fontos jellemzője a Level of Detail 
(LOD), azaz a részletek szintje. Ezt szemlél-
teti Thomas H. Kolbe és munkatársai (2009) 
alapján a 3. ábra.

A helyhez kapcsolódó információk inter-
net alkalmazásával történő felhasználása 
meg kívánja különböző leíró nyelvek ismere-
tét. Ezekről a következőkben adunk rövid 
áttekintést (az első három leíró nyelv általános 
jellegű, a következő három konkrétan a hely-
hez kötött információk felhasználásához 
kapcsolódik):
• SGML (Standard Generalized Markup 

Language). A Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet által elfogadott ISO 8879:1986 
jelű szabványosított leíró nyelv. Az SGML 
két legismertebb származtatott leíró nyel-
ve a HTML és az XML.

• HTML (Hyper Text Markup Language). 
Ezt a leíró nyelvet weboldalak készítésé-
hez fej lesztették ki a W3C (World Wide 
Web Consortium) támogatásával. A HTML 
leíró nyelv általánosan érvényes a külön-
böző lehetséges weboldalak esetére. En-
nek következtében egyrészt meg lehetősen 
összetett, másrészt nem tartalmazza a 
különböző szakterületi sajátságokat.

• XML (Extensible Markup Language). A 
W3C által ajánlott általános célú leíró-
nyelv, speciális célú leíró nyelvek létreho-
zására. Az SGML részhalmazának tekint-

hető. Közel száz XML-eredetű leírónyel-
vet hoztak létre. Példaként az email-tar-
talmak leírására és strukturálására szolgá-
ló Mail Markup Language (MML) leíró 
nyelvet és a Mathematical Markup Lan
guage (MathML) említjük.

• GML (Geography Markup Language). 
Földrajzi objektumok és tulajdonságaik 
leírására kifejlesztett XML-jellegű nyelv. 
A nyelvet eredetileg az Open Geospatial 
Consortium (OGC) fejlesztette ki, de a 
Nemzetközi Szab ványügyi Szervezet is 
elfogadta ISO 19136:2007 jellel szabvá-
nyosított nyelvként. A GML a GeoWeb 
inf rastruktúra leíró nyelve (Kresse – Fa daie, 
2004).

• KML (Keyhole Markup Language). A 
Google által népszerűsített, a földrajzi 
jelenségek megjelenítésére és kiegészítésre 
szolgáló XML-alapú nyelv, a GML eleme. 
A nyelv elnevezése (keyhole = kulcslyuk) 
is tükrözi azt a már említett tényt, hogy 
a nyelv elsődleges célja a megjelenítés.

 • CityGML. Ez a leíró nyelv a 3D-város-
modellek reprezentációjának közös infor-
matikai modellje. Az XML-gyökerű, s a 
GML 3.1.1 verzióján alapuló leírónyelvet 
az OGC elfogadta. A CityGML a 3D-vá-
rosmodellek szemantikáját, geometriáját, 
topológiáját és az objektumok megjele-
nési módját egyaránt tartalmazza. Ebből 
következően a megjelenítés mellett elem-
zések elvégzésére is alkalmas (Kolbe et al., 
2009).

A geoinformációk felértékelődésének okai

A geoinformációk jelentőségének növekedé-
se az elmúlt évtizedben világszerte érzékelhe-
tő. Egyes források szerint ebben a növekedés-
ben fordulópontot jelentett a 2005-ös év. 
Ekkor jelent meg a Google Earth, s ekkor 

történt az ázsiai cunami, s a róla készített fel-
vételeket emberek milliárdjai nézték az inter-
neten.

A gyors növekedés okai közül a követke-
ző hármat emeljük ki:

• a technológia fejlődése,
• jelentős projektek,
• a felhasználás tömegessé válása.
A technológiai fejlődésben alapvető szerepet 

játszik az, hogy a geoinformációk előállítása 
összefügg a következő három, önmagában is 
gyorsan fejlődő szakterülettel:

• informatika,
• hírközlés,
• űrtechnika.
A felsorolt szakterületek fejlődési tényezői 

közül a következők feltétlenül hatnak a geoin-
formációk elterjedésére:
az informatikában (Dömölki, 2008):

• a számítógépek és az adatátviteli vonalak 
teljesítményének növekedése,

• az internet és felhasználási módjának fej-
lődése (például a web 2.0 terjedése),

• a virtuális valóság felhasználásának térnye-
rése.

a hírközlésben:
• a mobileszközök egyre újabb generációi-

nak megjelenése,
• a hírközlési hálózatok helymeghatározásra 

történő tömeges alkalmazása,
• az új generációs hálózatok (Next Genera-

tion Network – NGN) kialakulása.
az űrtechnikában:

 • a mesterséges holdakon alapuló globális 
navigációs rendszerek (Global Navigation 
System – GNSS) térhódítása. Példaként 
az amerikai GPS-t, az orosz GLONASS-t, 
az európai Galileót, a kínai Beidout 
említjük.

• a távérzékelési rendszerek teljesítményének 
gyors növekedése. Példaként a Geo Eye 

3. ábra • A CityGML
térszerveződési szintjei
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távérzékelési rendszer jelenlegi 50 centi-
méteres felbontását, s a 2012-re ígért 25 
centiméteres felbontását hozzuk fel.
A fejlődésben fontos szerepet játszanak 

különböző nagyívű nemzetközi projektek; ezek 
közül hármat emelünk ki. 

az egyik, Bill Clinton amerikai elnökhöz 
(Clinton, 1994) köthető kezdeményezés a 
térbeli adatok infrastruktúrájának (Spatial 
Data Infrastucture) létrehozását szolgálja nem-
zetközi, európai, nemzeti, regionális és válla-
lati szinten. Ennek a kezdeményezésnek 
fon tos európai eleme az INSPIRE (Infrastruc
ture for Spatial Information in Europe), amely-
hez Magyarország is csatlakozott.

a másik kezdeményezés az Al Gore ame-
rikai alelnök által 1998-ban meghirdetett Di
gitális Föld (Digital Earth) vízió, amely a Föld 
egészére a térbeli adatok interneten ke resztül 
történő 3D-megjelenítését tűzte ki célul. A 
ví zió tényleges megvalósulásai a virtuális föld-
gömbök és az azok részeinek tekinthető 
3D-városmodellek. A legismertebb virtuális 
földgömbök keletkezésük sorrendjében a 
következők: 

2004 - NASA World Wind,
2005 - Google Earth, 
2006 - Windows Live Search Maps, mai 

neve: Bing Maps.
A felsoroltakon kívül még számos virtuá-

lis földgömb létezik (Detrekői, 2010). Az 
an gol Wikipedia Virtual Globe címszava 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_
Globe) 24 virtuális földgömböt sorol fel, 
köz tük India saját virtuális földgömbjét, a 
Bhuvant.

a harmadik projekt a GEOSS (The Global 
Earth Observation System of Systems), amely a 
földtudományok széles körének szolgáltat – 
az űrtechnika felhasználásával – adatokat (a 
GEOSS részletes ismertetését lásd a Magyar 

Tudomány 2007. májusi számában megjelent 
cikkgyűjteményben).

A geoinformációk terjedésének fontos 
tényezője (kiváltó okként és egyúttal követ-
kezményként) a geoinformációk felhasználá
sának tömegessé válása. Példaként a GPS al-
kalmazását, az interneten történő útvonalke-
resést, a geoinformációval összefüggő eljárá-
sok, játékok terjedését (például GeoCaching, 
GeoTagging) említhetjük meg.

A geoinformációkkal foglalkozó szakterület

A geoinformációk létrehozása, felhasználása 
sajátos ismereteket kíván. Ezek az ismeretek 
a helyhez kapcsolódó adatokkal, a geoinformá-
ciók térbeli elemzésekre történő felhasználá-
sával, a Föld ábrázolásával és a felhasznált 
in formatikával is összefüggnek. Az ismeretek 
bővülése következtében sajátos, a témával 
foglalkozó tudományterület jött létre.

A számítógépek elterjedését követően a 
geoinformációkkal foglalkozó tudományte-
rület fokozatosan alakult ki. Felhasználta a 
helymeghatározással és a Föld ábrázolásával 
foglalkozó „klasszikus tudományterületek” 
(geodézia, kartográfia) értékeit. Támaszko-
dott a térbeli elemzést hagyományosan mű-
velő tudományterületek (földrajz, urbanisz-
tika) eredményeire, merített a kialakuló in-
formatika szemléletmódjából.

A geoinformációk számítógéppel történő 
felhasználása Észak-Amerikában kezdődött 
meg. Angol nyelvterületen hosszú ideig nem 
tettek különbséget a számítógépes rendszerek 
és a szakterület elnevezése között. Mindkettőt 
a GIS (Geographical Information System) 
névvel jellemezték. Bizonyos idő elteltével 
megjelent a ’geographia’ és az ’informatics’ 
szavakat is magában foglaló ’Geomatics’. Nap-
jainkban egyre gyakrabban találkozhatunk a 
GIScience elnevezéssel.

Európában viszonylag korán különbséget 
tettek a felhasznált rendszerek és az elméleti 
alapokat biztosító tudományterület között. 
A különbségtétel több nyelven (francia, né-
met) nyomon követhető. Ezzel a különbség-
tétellel hazánkban is találkozhatunk. Több 
mint húsz éve, az új tudományterület megje-
lenésekor, annak elnevezésére kialakult – lé-
nyegében egy időben – a térinformatika és a 
geoinformatika fogalma, amelyeket gyakor-
latilag párhuzamosan használunk. Szakem-
berek gyak ran a GIS kifejezést alkalmazzák.

A kialakult szakterület jellemzője, hogy 
szorosan kapcsolódik a helymeghatározáshoz, 
a térbeli elemzéssel foglalkozó tudományok-
hoz, s nevéből adódóan az informatikához. 
Eredményes művelése ezért feltétlenül meg-
kívánja különböző alapképzettségű szakem-
berek együttműködését. 

Kulcsszavak: helyhez kapcsolódó információk 
(GI), hely alapú szolgáltatások (LBS), geoin
formatika (GIS), térbeli modellezés, térleíró 
nyelvek
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