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7. fejezet - Fejlődési tendenciák 

1. 7.1 Bevezetés 

A modul célja vázlatosan bemutatni, hogy milyen irányban fejlődik a térinformatika, a GIS technológia és a 

térbeli információk alkalmazása. 

A modul első részében áttekintjük a fontosabb fejlődési tendenciákat, majd a második részben néhány gyakori 

félreértést és csapdát ismertetünk. 

A tananyag elsajátítása során Ön megismeri, hogy 

• a fejlődés iránya a "nagy GIS"-től a "kis GIS"- felé mutat; 

• a navigációs és a mobil technológiák egyre nagyobb jelentőséget kapnak; 

• a térinformatika egyre inkább piac-vezéreltté válik; 

• a GIS beintegrálódik az információtechnológiai környezetbe. 

2. 7.2 Technológiai tendenciák 

A térbeli adatok (földrajzi adatok, téradatok) döntő fontosságúak bármely ország gazdasági fejlődésében, 

központi szerepet fog-lalnak el az informatikai környezetben, és hasznos információkkal támogatják a 

demokratikus társadalmat. A legtöbb térbeli ada-tot potenciálisan azok az emberek (vagyis a GIS 

végfelhasználók) gyűjtik, akik saját környezetüket mindenki másnál jobban ismerik, és a térinformációkat 

naponta használják, gyakran anélkül, hogy tudatosan gondolnának erre. A technológia állandóan, és egyre 

gyorsuló ütemben változtatja világunkat; most csak két dolgot említünk tipikus példaként: 

• A közlekedési infrastruktúra, elsősorban közúti, de a légi közlekedés is megnövelte az embe-rek mobilitását. 

Egyre gyakrabban járunk olyan helyen, amelyet nem ismerünk, és a térbeli információ elérhetőségén múlik, 

hogy megtaláljuk-e az utat az üzlethez, a múzeumhoz, az állo-más-ra stb. Ezért egyre fo-kozottabban a térbeli 

információk szolgáltatóira kell támaszkodnunk. 

• Az információ-technológia lehetővé teszi, hogy olyan módon gyűjtsünk, dolgozzunk fel adatokat, és állítsunk 

elő információt, ahogyan korábban nem volt lehetséges. A térbeli információ értékes a dön-tések 

előkészítésében, és a döntéshozók mind az állami, mind a magánszektorban egyre több ilyen jellegű 

információt igényelnek. 

2.1. 7.2.1 A GIS fejlődése 

A GIS három fejlődési fázison át jutott a jelenlegi helyzetig. Fontos e folyamat a megértése a fej-lesztések 

megtervezéséhez. 

1. Elszigetelt rendszerek 

A nemzeti térképészeti és más hasonló ügynökségek rend-szeresen gyűjtik a térbeli információt, és 

hagyományosan térkép formájában rendelkezésünkre bo-csátják. A térképeket a 1970-es évekig manuálisan 

állították elő, a papírtérképeket kinyomtatták, hogy eljusson a térbeli adat a felhasználókhoz. A 

nagyszámítógépeket a hetvenes évek kezdetétől arra is használták, hogy segítsék a térképkészítő módszereket. 

Ez jellemzi a GIS első fázisát, amikor olyan digitális térké-pe-ket állítanak elő a rendszer segítségével, melyeket 

azután papíron terjesztenek. Ez érvényes volt a nemzeti térképészeti ügynökségekre, melyek topográfiai 

térképeket adtak ki, de a kataszteri hiva-talokra is, melyek földmérési alaptérképeket adtak ki, sőt és a közmű 

üzemeltetőkre, akik papírtérkép segít-ségével tartották nyilván a vezetékeket és a szerelvényeket. 

A regionális és városi közigazgatási szervek kezdtek számítógépeket használni a térbeli modellezésben és elem-

zésben is. Egyre több igényüket számítógépek elégítették ki, de analóg végtermék (többnyire papírtérkép) útján 

kommunikáltak a felhasználóikkal. 
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2. Interaktivitás 

A nyolcvanas években az interaktív, több-felhasználós számítógépek közvetlenül összekötött terminálok helyi 

hálózatával biz--to-sították a technológiát, hogy igény szerinti térbeli információt állítsanak elő. A potenciális 

felhasználók egymás között papírtérkép helyett digitálisan adnak szükség szerinti térbeli információt, 

közvetlenül összekötik a fel-használót az adatbázissal, akik kérdéseikre térképvázlat vagy jelentés formájában 

rögtön választ kap-nak. 

3. Integráció 

Az Internet és a mobil kommunikációs technológia korában, amikor lényegében minden felhasz-náló 

összeköthető a világ minden számítógépével, megnyílik az út a térbeli információ áta-dásá-hoz bárki számára, 

aki azt igényli; akkor, amikor igényli; és a meghozandó döntéséhez azt a leginkább megfelelő formában kapja 

meg. 

2.2. 7.2.2 Költség-haszon becslés 

A GIS fejlődési irányának megértéséhez az információtechnológiai változásokat kell tanulmányoznunk, azokból 

az új lehetőségekből kell kiindulni, melyeket a technológia biztosít a felhasználói igények nyomására, és 

kiszolgálására. A fel--hasz-nálók sajátos környezetükben a térbeli információ nagyon különböző formáit 

igénylik, és a technológia révén tudják használni. 

A térbeli információ annak a döntésnek a jobbítását szolgálja. Az in-formációszerzés költsége nem lehet 

magasabb, mint az infor-máció értéke, másként a felhasználó számára előnyösebb, ha a döntését a térbeli 

információ nélkül hoz--za meg. Az információszerzés költsége az az összeg, amit az információ tulajdonosának 

fizet--nek. Ebbe beletartozik térbeli adatok költsége, az információ előállítására fordított idő, a tudás és 

tapasztalat, a berendezés, amivel a felhasználónak ren--delkeznie kell ahhoz, hogy az információ előálljon. 

Fontos szempont, hogy ha nem egyszerű hozzá-jutni a térbeli információhoz, akkor rendszerint nem is 

használják. 

A GIS technika első adaptálóit az 1970-es években gyakran elbűvölték a technológia lehetőségei, és a GIS 

előnyeit gyakran csak általánosságban írták le, a költség-haszonelemzést nem vé-gezték el elég gondosan. 

Ennek következtében sok korai projektet műszakilag be sem fejeztek. Másrészt viszont né-melyek műszakilag 

sikeresek voltak, de mégis elbuktak, mert nem találtak felhasználóra, vagy nehézségeik voltak a szervezeti 

támogatás fenntartásában és a források meg-szerzésében, mert a szervezet számára az előnyöket nem tudták 

kellőképpen bizonyítani. 

A GIS projekteket ma már a haszon gondos becslésére alapozzák, azon haszonra, melyet a GIS hoz majd a szer-

ve-zetnek. A GIS által előállított információt, amit korábban térbeli információs terméknek is neveztünk, az 

üzleti haszna alapján kell értékelni. A térbeli információnak az üzleti célokhoz való általános hozzájárulását kell 

figyelembe venni, és értékelni. Ha a GIS nem támogatja a szervezet alapvető straté-giai céljait, és nem 

költséghatékony, akkor nem szabad a projektet elindítani, mert valószínűleg elbukik1. 

Ez a megközelítés az "üzlet újragondolását" jelentik, ahol az információ időszerűsége és a döntések minő-sége 

mind megfelelő értékeket képvi-selnek. A GIS javítja a felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokat: pl. a közmű-

szolgáltatók gyorsabban reagálnak a szolgáltatási hibákra, gyorsabban tudnak válaszolni a szolgáltatásba belépni 

kívánó ügyfeleiknek, és meg tud-ják tervezni a megelőző karbantartást stb. 

Sok szervezet esetében a GIS stratégiai beruházást jelent, ami döntő fontosságú az üzlet számára, hogy jól 

teljesítsen a mai versenyhelyzetben, vagy éppen túlélje válságot. Ez különösen igaz a közmű-üzemeltetőkre, 

amelyek álla-milag védett, nem-versenykörnyezetből kerültek a piaci versenybe. Az időszerű, naprakész 

informá-ció a hálózatról tökéletesíti a szolgáltatást, és csökkenti a költségeket. A rendszer megvalósításakor 

nem adatok ana-lógból digitális formára átalakítása az igazán költséges, hanem inkább az analóg adathibák 

javítása, a hiányzó adatok pótlása drága, amelyekre akkor bukkanunk rá, amikor az adatokat elemeznünk kell. 

Ez fizetség azért, hogy valamikor a múltban átsiklottunk a hibák felett, de ez egyben a jövendő üzletbe való 

befektetést is jelenti. 

2.3. 7.2.3 Osztott rendszerek 

                                                           
1Itt nem a bemutatónak (demo) vagy kísérletnek szánt (pilot) projektekről beszélünk, mert ezekben az ér-ték az elnyert tapasztalat, és azt kell 
összevetni a költségekkel. 
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Az 1990-es években GIS adatbázisokat rákötötték a világhálóra, és így megoszthatóvá váltak. Az adatszerverek 

adatot szolgáltatnak, ame-lyeket több felhasználó is hasznosíthat. Ebben az alfejezetben olyan szempontokat 

tárgyalunk, melyek egy viszonylag zárt felhasználói csoportra vonatkoznak, vagyis internet helyett inkább 

intranet környezet a jellemző. Az intranet olyan számítógép-hálózat, amely az internet-protokolt használja 

ugyan, de a külvilág (az internet) felé zárt, vagy csak egy átjárón illetve tűzfalon keresztül érhető el. Az intranet 

az internet mellett, de időben később megjelent fogalom, amely lényegében egy belső internet; az interneten 

megszokott eszközök intézményen belüli használata. Az internet bármilyen számítógép, illetve hálózat közötti 

kapcsolatot lehetővé tesz, az intranet viszont sokszorosan védett belső hálózat. Míg az internetet bárki 

használhatja, addig az intranetet csak a belső szervezet jogosultsággal rendelkező tagjai használhatják. Az 

internet felől az intranet kiszolgáló berendezéseit közvetlenül nem lehet elérni, csak a tűzfalon keresztül, aminek 

az a feladata, hogy védelmet nyújtson a belső rendszerek és a vállalati adatforgalom számára. 

Erre a GIS környezetre jellemző, hogy az adatokat kis számú szer-ve--zet gyűjti és használja, amelynek tagjai 

előzetesen megfogalmazott szer-ző-désekkel gondoskodnak az adatvédelemről, az adatszolgáltatási 

kötelezettségekről, költségmegosztásról stb. 

Ma már egyre gyakoribb a nagyszámú és nagyrészt ismeretlen felhasználói csoportok térbeli adatokkal való 

ellátása. Ezt témát „elektronikus kereskedelem” címszó alatt, egy későbbi alfejezetben tár-gyaljuk. 

1. Technológia 

Az információtechnológia megengedi, hogy a felhasználó a hálózatban lévő bármely számítógéppel össze-

kapcsolódjon, adatokat cseréljen. Ez a lehetőség a GIS szempontjából is igen jelentős, mert lehetővé teszi a 

külön-fé-le forrásból származó adatok integrálását, kombinálását. A különböző forrásokból származó adatok 

térbeli egyesítése teljesíthető anélkül, hogy az adatokat fizikailag egy helyen tárolnánk. A mai technológiák nem 

igénylik a centrális adattárolást, fizikai központosítást; elegen-dő a különféle adatok logikai összekapcsolása egy 

osztott adat-bá-ziskezelő-rendszer segítségével. A GIS alkalmazások tervezésénél mindig figyelembe kell venni 

az internetet, mint az adat-tá-ro-lás megosztásának eszközét, ez egyrészt megoldja az adattulajdonlás és az 

élőntartás szervezeti problémáit, másrészt az eredmények nagyszámú felhasználóhoz való eljuttatását is. 

2. Logikai kapcsolatok az adatbázisok között 

Az adatbázisok között fennálló logikai kapcsolatok lehetővé teszik számunkra, hogy az osztott 

adatgyűjteményben tárolt adatokat úgy kezeljük, mintha egyetlen logikai adatbázisról lenne szó, és a teljes 

adathalmazra vonatkozólag is tehetünk fel kérdéseket. Ez olyan integrált adat-bázis-séma konstrukciót is 

követel, amely megmondja, hogyan kerülnek az adatok egységes értelme-zés-re, ami a lekérdező processzor 

számára elengedhetetlen. 

3. Az osztott GIS szervezeti szempontjai 

A különböző szervezetek adatbázisainak összekapcsolása és azok közös használata révén keletkező haszon le 

kell győzze a szervezetek azon ellenvetéseit, miszerint feladják kizárólagos adattulajdono-si minőségüket. A 

szervezetek gyakran (hibásan) úgy vélik, hogy a saját adataik nekik hatalmat adnak, és nem vagy csak nehezen 

értik meg, hogy a mai világban a verseny mellett fontos a kooperáció, az adatok megosztása a partnerek 

mindegyikének hasznot hoz, ha egy világos stratégiában megegyeznek, akkor a műszaki megoldás szabványos 

alapokon gyorsan kiépülhet. 

Az egyetlen, központi szervezet által karbantartott, de másoknak is elérhető adatok úgy működnek hatékonyan, 

ha kifejlesztenek egy automatizált mechanizmust, amely lehetővé teszi a közreműködő szer-vezeteknek, hogy 

javaslatokat tegyenek az adatfrissítésre, és elküldjék azokat hitelesítésre illetve beépítésre az "adattulajdonos" 

központi szervezetnek. 

4. Az adathasználat kompenzálása 

Az adatfelhasználók és az adatellátók közötti adatforgalom kompenzációjának kérdéseit nehéz megválaszolni. A 

megállapodásban fontos szempont az eredeti adatgyűjtemény létrehozási költségeinek figyelembe vétele, az 

adatbázis karbantartásának megoldása; emellett ajánlatos tekintetbe venni, hogy a felhasználó számára milyen 

értéket képvisel az adat. 

2.4. 7.2.4 Számítási felhő (cloud computing) 
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Az osztott rendszerek jövőképét alapvetően változtatja meg a számítási felhők (angolul „cloud computing”) 

megjelenése. A számítási felhő a számítástechnika egyik legújabb fogalma. Alapjában véve azt jelenti, hogy 

olyan állományokkal és programokkal dolgozunk, melyek fizikailag nem a felhasználó gépén, hanem az 

interneten vannak. A fogalom gyökerei 1960-as évekre vezethető vissza, amikor John McCarthy amellett érvelt, 

hogy a számítástechnika egyfajta „közüzemi” szolgáltatássá váljon. A kifejezés közvetlenül abból származik, 

hogy az internetes alkalmazásokat szemléltető ábrákon a hálózat ismeretlen részét felhőként szokás ábrázolni 

(network cloud). A számítási felhő azt jelenti, hogy már nemcsak az adatok, hanem az azokat feldolgozó 

alkalmazások is az interneten vannak, a saját gépen csak egy kis, ún. kliens-alkalmazás fut. 

Számítási felhőt használunk például akkor, ha igénybe veszünk egy internetes archiváló szolgáltatást, pl. a 

Google on-line szövegszerkesztőjét vagy a Yahoo! levelezőprogramját, vagyis olyan adatokkal és 

alkalmazásokkal dolgozunk, melyek nem a gépünkön, hanem távoli szervereken vannak fizikailag tárolva. 

Az adatokat (e-mailek, címjegyzékek, naptárbejegyzések) internetes szerveren való tárolásának egyik 

legnagyobb előnye, hogy bárhonnan könnyen elérhetők, és nem vesznek el, ha a saját számítógépünk 

tönkremegy. Ez egyben a „felhő” hátránya is: mivel nem tudjuk pontosan, hol tárolják a fájlt, nem lehetünk 

biztosak afelől, hogy illetéktelenek nem férnek hozzá stb. Ezeknek a problémáknak a megoldására léteznek 

biztonságos technológiák, a kérdés inkább az, hogy mennyire bízunk meg egy szolgáltatóban. 

A számítási felhő segít a különböző eszközökön (PC, notebook, PDA, mobiltelefon stb.) lévő adatok 

szinkronizálásában is. 

2.5. 7.2.5 Elektronikus kereskedelem 

A téradatok és térinformációk széleskörű (internetes) használata akkor hatékony, ha az összes tranzak-ció teljes 

egészében kitehető az internetre, és az ellátó oldaláról különösebb emberi bea-vat--ko-zásra nincs szükség. A 

felhasználó elektronikus úton kéri le az adatot egy web-böngésző segítségével, ami követi az OpenGIS szabvány 

előírásait, elektronikus úton intézi a kifizetést, és kapja meg a kívánt adatokat. 

Az interneten térinformatikai áruházak alakulnak ki, amelyek elérést biztosítanak a térbeli adatokhoz, infor--

mációkhoz és szolgáltatásokhoz. Az adat-előállítók és adat--szolgáltatók komoly lépéseket tesznek a téradat 

infrastruktúra fejlesztésére, hogy a térbeli információt eljuttassák a széles internet-közönséghez. Az elektronikus 

kereskedelem kulcsfontosságú tényező ebben a szolgáltatásban, és olyan szakértelmet igényel, amellyel a 

téradat-szolgáltatók általában nem rendelkeznek; ezért tanácsos partneri kapcsolatot építeni hivatásos 

elektronikus kereskedelmi szervezetekkel. 

Az internetes térinformatikai rendszer (e-GIS) lehetővé teszi a szállítóknak, hogy az összes terméküket, 

információjukat és szolgáltatásaikat az interneten keresztül értékesítsék. Az ügyfélnek nem kell speciális 

szoftverrel vagy hardverrel rendelkeznie; egy egyszerű személyi számítógép szabványos böngészővel elegendő 

a feladathoz. A térinformatikai alkal-mazás a szállító szerverén fog futni. Ez egy ún. multi-tier (többrétegű) 

környezetet jelent, amit a következő ábrán szemléltetünk. 
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7.1. ábra. Többrétegű (multi-tier) környezet 

Az e-GIS szolgáltatások különböző szinteken nyújthatók, mint pl.: 

• térképek statikus elérése és megtekintése, másolása, nyomtatása. 

• az adatok dinamikus elérése, keresése, máso-lá-sa, nyomtatása, integrált adatbázisba egyesítése, 

• az adatok dinamikus elérése és elemezése, jelentések készítése tematikus térké-pekkel és beszámolókkal, 

amelyek aztán letölthetők és nyomtathatók. 

Felhasználói felület 

Minél komplexebb rendszer annál bonyolultabb, de a komplexitás problémáinak megoldása a szállító gondja; a 

fel-használónak mindig egyszerű kezelői felületet kell kapnia. 

A felhasználói felület, az internet szolgáltatás működtetése és a tájé-kozódás megoldható pl. a fa-struktúra 

segítségével. Ez a szerkezet ismerős minden számítógép felhasználónak, így tudja irányítani a szolgáltatást, 

betanításra nincs szükség. Ez az internetre alapozott megoldásoknak lényeges előfeltétele. A fa-struktúra 

erőssége az is, hogy az adott szolgáltatás követelményeihez rugalmasan alakítható. 

A fa-struktúra alternatívájaként használhatjuk a termékjellemzők megadását vagy keresését, mint a 

szelvényszám, a város neve stb. A felhasz-nálói felületet ekkor egy weboldal képviseli, amelyen a felhasználó 

meghatározhatja az ott megadott tulaj-donságokon keresztül, hogy milyen adatra vagy információra van 

szüksége. 

Egy további le-hetőség a térképes felhasználói felület, ahol a felhasználó közvetlenül rámutat a keresett 

területre. 
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7.2. ábra. Példa a térképes felhasználói felületre. (Forrás: http://www.opengeospatial.org) 

Regisztrálás, jogosítvány, felhatalmazás 

A működtetéshez meg kell oldani az adminisztrációs és biztonsági kérdé-seket. Az ügyfél regisztrálása (és 

ellenőrzése) után adatait tárolják, beleértve az adatelé-rési jogosítványt is. A regisztrált ügyfelek lehetőséget 

kapnak, hogy az e-GIS azon területét elérjék, amelyre jogo-sít-ványuk szól. A nem-regisztrált felhasználók 

elérése korlátozott, csak azokat a részeket érhetik el, amely bemutatja az ajánlott szolgáltatásokat. 

Árképzés és a vásárlói kosár 

Az adatok keresése, a termék kiválasz-tá-sa, az információ levezetése után – mie-lőtt megrendelné, és a 

terméket a kosarába tenné – az ügyfél tájékoztatást kap az árról. Az árképzés adott árpolitikai jellemzők mentén, 

elvégezhető a szükséges árparamé-te-rekkel, mint pl. a terület mérete, a feldolgozás ideje, a jelentések és 

térképek száma stb. 

A fizetés több módon is megoldható. Lehet számla ellenében, hitelkártyával és bankhitellel stb. Az elektroni-kus 

kereskedelem egyre általánosabb módszerré válik, de sok esetben még mindig szükség van a hagyományos 

számlára. 

Összegzés 

Jelenleg már sok adatot illetve információt értékesítenek az interneten. Bár a ma felajánlott szolgáltatások 

általában még kezdetlegesek, de a térképek és űrfel-vételek már ma is ott vannak a hálón, és az üzlet gyorsan 

fejlődik. Speci-fiku-sabb, döntési eljárásokra szabott szolgáltatásokat kell beépíteni a jövőben. Az internet és az 

elektronikus kereskedelem egyre inkább hozzájárul a térbeli információ használatának elterjedéséhez. Ez lesz az 

a csatorna, amelyen az adatainkat, az információt felajánljuk és ter-jesztjük az ügyfeleinknek. A téradatok 

szolgáltatóinak figyelni kell nemcsak az e-GIS fejlődését, hanem a professzionális elektronikus kereskedelmi 

szoftverek piacát is, amelyek szoftverek kezelik a szállító és felhasználó közötti az üzleti kapcsolatokat. A 

megvalósítás során Open GIS szabványokon alapuló szoft-vert célszerű használni. 

2.6. 7.2.6 Metaadatok és a nyílt GIS 
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A térbeli adatok potenciális újrafelhasználására irányuló kísérletek azt mutatják, hogy a leg-több felhasználó, 

akinek térbeli adatra lenne szüksége, nem tudja, hogy mások már össze-gyűjtötték azokat. Az újrafelhasználás 

támogatásához az első, fontos lépés az adatok elér-he-tőségének elérhetővé tétele. Azt az adatot, amely leírja az 

elérhető adatok jellemzőit, metaadatnak nevezzük (ez adatot ad a létező adatokról). 

A metaadatok leíró formáit szabványosították. Ezek segítenek az adatszolgáltatóknak a szükséges leíró adatok 

egységes formátumban való rögzítésében, amelyek azután adatbázisba beil-leszthetők, és lekérdezhetők. A 

jelenleg használatos metaadat-szab-vá-nyok adatelőállítói perspektíván alapulnak, részletesen leírják, hogy hol 

gyűj-tötték az adatokat, hogyan kezelték, hogyan lehet elérni azokat stb., de nem válaszolnak olyan felhasználói 

kérdésekre, hogy mi-re lehetne használni az adatot. Így a felhasználónak széleskörű és részletes isme-retekkel 

kell rendelkeznie az adatgyűjtési technológiáról ahhoz, hogy kikövetkeztethesse, mely ada-tok lennének 

hasznosak a saját adatbázisában. A jelenleg használatos metaadatok nagyon fontosak a professzionális 

felhasználók számára, de nem adnak választ a GIS széleskörű használatához. 

Ha a felhasználható adatok körét megállapítottuk, akkor általában át kell alakítani az adatot, majd konvertálni a 

tárolási for-mátu-m-ból abba a formátumba, amiben használni akarjuk. A széles körben használt keres-kedelmi 

adat-formátumok ismerete, és a szabványosított adatátviteli módszerek alkalmazása fontos követelmény a GIS 

programokban. 

Az Open GIS konzorciumról korábban említést tettünk. A koncepció lehetővé teszi az interoperabilitást az 

osztott adatbázisok felhasználási terü-letén, mert ahe-lyett, hogy teljes adatállományokat átvinnénk egyik 

számítógépről egy másik számító-gépre, a felhasz-náló elérheti on-line éppen azt az adatot, amely érdekli. Az 

előny az, hogy az elért adat a jelen-legi, nap-ra-kész változat, és nem az, amit hónapokkal ezelőtt gyűjtöttek és 

konvertáltak. Ehhez az szük-sé-ges, hogy az ügyfél gépén lévő ún. kliens szoftver és az adatgyűjteményt 

fenntartó szer-vezet szá-mítógépén lévő kiszolgáló (szerver) szoftver kommunikálni tudjon, közvetítse a 

felhasználó pontos adat-igényét, és válaszul a felhasználó megkaphassa a kért adatot az egyeztetett 

formátumban. 

Az Open GIS együttműködést hoz létre a különböző szoftvercégek között. Nem lé-nye-ges, hogy ugyanaz 

szállítsa az összes szoftvert, amelyek alatt az adatokat gyűjtöt-ték, tárolták és elemzik. A felhasználó 

szempontjából így elkerülhető az a csapda, hogy valamely cég formátumában vannak meg az adatok, és nem 

képes más cégtől származó elemző szoftvert használni. 

2.7. 7.2.7 Üzleti GIS 

A GIS az elmúlt évtizedekben hasznos eszköznek bizonyult az adatgyűjtésben, a térbeli adatok kezelésében, 

komplex tervezési és igazgatási célok megoldására. A különböző szervezetek hatékonyan kezelik az adatokat, és 

használják azokat. Az IT, különösen a web technológia azonban, új lehe-tőségeket nyitott meg: a téradatok 

üzleti alkalmazását. Új üzleti lehetőségek alakultak ki, az erre vállalkozó cégek gyűjthetnek másodlagos és 

fenntarthatnak adatbázisokat, össze-szerkeszthetnek más forrásokból származó adatokat értéknövelt, hasznos 

csomagokká, és ezeket a vevőik ren-delkezésére bocsátják. Ez lehetővé teszi az olyan GI üzleteket, ahol 

egyetlen felhasználó nem ké-pes fedezni az adatok összegyűjtését arra az egyetlen alkalomra, amire neki kell, de 

több fel-hasz-náló számára történő eladás már életképes üzletet jelent. 

Az üzleti GIS gyorsan növekvő szakterület. A cégek adatállományokat és szolgáltató szoftvert adnak érté-

kesítési csoportjaik számára, hogy pl. népszerűsítő kampányokat tervezzenek, vagy felkutas-sák azo-kat a 

régiókat, ahol nagyobb értékesítésre van lehetőség stb. Ezek a megoldások költséghatékony módon biztosítják a 

különböző üzleti eljárásokhoz a szükséges térbeli információkat. 

A GIS üzleti alkalmazásai igen jelentősek az ingatlanforgalmazásban, a turiz-musban, a járműflották 

navigációjánál stb. Feltételezhető, hogy az ilyen alkalmazások volumene egé-szében véve nagyobb, mint maga a 

jelenlegi tipikus „nagy GIS” alkalmazásoké. Ebben a "kis GIS" üzletben minden tranzakció kicsi, a szolgáltatott 

GI men-nyisége kicsi, és az értéke is kisebb, mint hagyományosan, de a tranzakciók száma sokkal nagyobb. 
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7.3. ábra. Üzleti GIS alkalmazás (Forrás: http://www.caliper.com) 

Az üzleti GIS alkalmazásokban fontos cél a tetszetős, könnyen érthető, informatív tematikus térképeket 

készítése, a jelentések és prezentációk térképekkel való illusztrálása; de egyre inkább segít meglelni a táblázatos 

adatokban a földrajzi kapcsolatokat, segít elemezni a döntések hatásait, megosztani az elemzések eredményét a 

szervezeten belül, vagy az érdekeltek körében. 

2.8. 7.2.8 Helyfüggő szolgáltatások 

Az elmúlt évtizedben alapvető változás történt a távközlési iparban: a kábel-alapú TV rendszerek elmozdultak a 

szélessávú internet szolgáltatások felé, a vezetékes telefonrendszert fel-vál-totta a mobil (drótnélküli) telefon. 

Az európai országokban a lakosság 70%-ának van mobiltelefonja (sokaknak kettő is), és a készü-lékek száma 

gyorsan nő mindenhol a világban. A lehetőség, hogy telefonon bárki elérhető, és gyakorlatilag bárhol, igen sok 

új lehetőséget ad. 

A mobiltelefonos helyfüggő szolgáltatások (location based services - LBS) a mobilos szolgáltatások egyik 

feltörekvő területét képezik. Ez két dolognak köszönhető: egyrészt, egyre több készülékben van GPS egység, 

másrészt, egyre gyorsabb és olcsóbb a mobilinternet. Az LBS ugyanis jellemzően valamilyen, a 

helymeghatározáson alapuló adatszolgáltatást jelent. 

A dolog nem a mobilos GPS feltalálásával kezdődött. A mobilkészülék helyét ugyanis a mobilos adótornyok 

segítségével is meg lehet határozni, még ha nem is egészen pontosan: ez a hálózat kiépítettségétől függ. A 

legalapvetőbb LBS-funkciók igénybe vételéhez viszont már az is elég, ha tudni lehet, melyik cellában 

tartózkodik a felhasználó: ilyen például a keresés. Ha egy közeli pizzériát vagy orvosi rendelőt keresünk, akkor 

ehhez a készüléknek elég azt tudnia, hogy melyik városrészben vagyunk. A nagyobb keresőcégek nem 

véletlenül építettek az elmúlt években térképes adatbázisokat, amelyeken már eddig is lehetett ilyen helyfüggő 

kereséseket végezni. 

A mobilos kommunikáció nem csak egyirányú lehet, hanem a távolból is lehet utasításokat adni a készülékek 

segítségével: ugyan ez már nem szorosan az LBS-hez tartozik, de akár a távolból is leállítható egy autó motorja, 

vagy lezárható az utastere lopás esetén. Az átlagfelhasználó számára már inkább az lehet hasznos funkció, ha 

segélyhívás esetén nem kell elmagyaráznia, hol tartózkodik éppen, mert a vészhívást fogadó diszpécser ezt az 

információt megkapja a készülékétől. Az LBS persze nem csak akkor könnyíti meg az ember dolgát, ha baj van, 

vagy vigyázni kell valakire. Már Magyarországon is van olyan pizzéria-lánc, amelyik a beérkező mobilos hívás 

helyétől függően irányítja a telefonálót a megfelelő körzeti diszpécserhez, amelyik az adott területre a 

kiszállításokat végzi. 
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A helyfüggő szolgáltatások egy része még gyerekcipőben jár, de azt már elmondhatjuk, hogy a hely iránti 

tudatosság egyre inkább jellemző a felhasználók körében. Egyre többen látják el például "geotagekkel", vagyis a 

készítés helyét rögzítő információkkal a fényképeiket, amelyeket a korszerű fotómegosztó szolgáltatások 

egyenesen a térképre is helyeznek. Hogy ez a folyamat automatikusan mehessen végbe, akár GPS-készüléket is 

lehet csatlakoztatni a fényképezőgépere, és az újabb típusok a képekhez csatolt adatbázisban (az úgynevezett 

EXIF-információk részeként) a fényképezés helyét is tárolják. 

A képesség, hogy személyekkel, és a számítógépes rendszerek kö-zött is mobil módon kommunikál-junk, fontos 

új tényező a GIS számára. A GIS arra az igényre épült, hogy térbeli információt állít elő, és szállít oda, ahol 

szükség van rá, felváltja a korábbi papíralapú térképet, a térbeli információt időben sokkal gyorsabban elő lehet 

állítani, és továbbítani a potenciális felhasználók felé. Ez az igény a mobil eszközök korában tovább erősödik. 

Ezek segítségével a térbeli adatot gyűjtő vagy információt igénylő személy és a GIS között on-line kapcsolat 

jöhet létre, és abban a pillanatban megkaphatja a szükséges információt, amikor arra szükség van. 

3. 7.3 Hiedelmek és hibák 

Minden új technológia körül – a tágabb környezetben, a mélyebb ismeretek nélkül – hiedelmek alakulnak ki. A 

valahol hallott hangzatos kijelentések, tapasztalat hiányában átalakulnak széles körben elfogadott néphitté vagy 

mítosszá. Amint korábban láttuk a GIS kialakítása és hatékony működtetése nem egyszerű feladat. Az 

előzőekben a követendő irányokról, jó tapasztalatokról írtunk, most tanulságként megemlítünk néhányat a 

korábbi fejlesztések kedvezőtlen tapasztalataiból. Ebben az alfejezetben illusztrációként megemlítünk néhány 

jellemző hiedelmet, és néhány tipikus csapdát. 

3.1. 7.3.1 Hiedelmek 

1. A GIS jobb döntéseket eredményez 

Vizsgáljuk meg részletesen: 

• A GIS jobb információt biztosít a döntéshozó számára 

Ami csak akkor igaz, ha a döntéshozó valóban felhasználja a GIS információs termékeit és szolgáltatásait; az 

adatbázis hibáiból veszélyes következtetésekre juthatunk; a döntéshozónak a számára legalkalmasabb formában 

kell információt szolgáltatni, és csak a szükséges információt; a túl sok információ túlterheli a döntéshozót. 

• A jobb információ jobb döntéseket eredményez 

Ne feledjük, hogy a térbeli információk, a döntéseknek csak egy aspektusát jelentik, esetenként a személyes 

vagy politikai érdekek ezt felülírhatják; feltétlenül ajánlott az érdekeltek bevonása a döntési folyamat 

kialakításába. 

2. Minden GIS termék egyforma 

A kereskedelmi GIS termékek funkciói (és árai) csak nagyjából hasonlóak, de sok-féle termék van a piacon. 

Ezek különböző alkalmazásokra, és különböző cé-lok-ra optimalizáltak, különféle adatfeldolgozási, 

adatelemzési, megjelenítési funkciókat alkalmaznak, különféle módokon kapcsolódnak más termékekhez stb. A 

piacon a böngésző, kereső, lekérdező jellegű szoftverek mellett megtalálhatók a professzionális elemző, 

modellező, beépített intelligenciával rendelkező termékek is. Olyan terméket válasszunk, ami feladatainkhoz 

idomul. 

3. A prototípusokból egyszerű a teljes értékű megoldások kialakítása 

A mai hatékony fejlesztő eszközökkel gyorsan, látványos interfészekkel ellátott prototípusok konstruálhatók. Ez 

nemcsak a menedzserekben kelti azt a téves érzetet, hogy a problémát megoldották, hanem a döntéshozókat, sőt 

a szakembereket is megtévesztik. A probléma lényege az, hogy vajon a proto-típusban alkalmazott 

problémamegoldó módszer – ami általában a problémának csak egy kis ré-szét oldja meg – kiterjeszthető-e úgy, 

hogy a teljes problémát megoldja. Ha a látványos elemzést bemutató prototípus elé nem kapcsolódik egy 

adatgyűjtő modul vagy az eredményeket az üzleti folyamatba nehéz integrálni, akkor nem lesz egyszerű a teljes 

értékű megoldások kialakítása. Ugyancsak problémát jelenthet a hálózat mérete: ami jól működik 2 gépen, az 

nem biztos, hogy 100 gépes hálózaton is megfelel. 
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4. A GIS alkalmazások kiépítése egyszerű 

A GIS alkalmazás kiépítésének egyszerűsége nagyban függ az informatikai környezettől. Gyakran a folyamatok 

adminisztrálása, naplózása, jogosultsági rend, pénzügyi kérdések teszik bonyolulttá az alkalmazást. 

5. A GIS projektek vezetése nem tér el a szokásos projektvezetéstől 

Eluralkodott az a helytelen meggyőződés, miszerint a GIS projekt irányításának nem kell különböznie a 

szokásos projektirányítástól. A gyors prototípuskészítés valóban fontos eszköz a problémaleírásokhoz és 

specifikációkhoz, de a szoftver-fej-lesztés vízesés-modellje nem megfelelő sok GIS projekt esetében. Ehelyett a 

progresszív fejlesztés spirális modellje általában megfelelőbb eszköz. 

3.2. 7.3.2 Tipikus hibák 

A GIS projektek tanulságai – különösen azoké, amelyek elbuktak – sok közös hibát mutatnak. A lehetséges 

csapdák ismerete lényeges lépés a GIS sikeres megvalósítás felé. 

1. Az érdekeltek azonosításának és bevonásának elmulasztása 

A felhasználók egy működő GIS környezetben különböző szinteken, műveleti, irányítási és intézkedési szinten 

dol-goznak. A horizontális vizsgálatok mellett, mindhárom említett vertikális szintet is számításba kell venni, 

amikor a felhasználó igényeit kell azono-síta-nunk. 

2. Az igények és a GIS szoftver képességei illesztésének elmulasztása 

Amint említettük, már hazánkban is széles választék áll rendelkezésre GIS hardverekből és szoftverekből. Azt a 

rendszert válasszuk, amely a szükséges teljesítményt nyújtja a minimális befektetésért. Vegyük tekintetbe a 

működtetés, követés, szaktanácsadás költségeit is. 

3. Az összes költségtényező azonosításának elmulasztása 

A GIS beszerzési költségeit viszonylag egyszerű kiszámítani. De ez a GIS teljes megvalósítási költségeinek csak 

egy igen kis töredéke. A velejáró költségek lényegesek: ide tartoznak a hardver, a szoftver, a személyzet, a 

rendszeradminisztráció, a kezdeti adatbetöltés, adatfrissítés, testre-szabás programozása, tanácsadói díjak. 

Fontos egy gondos gazdasági becslés elkészítése. Sok projekt elbukik, mert a rendelkezésre álló költségvetés 

csak a hardver és a szoftver beszerzésére elegendő. 

4. Kísérleti (minta-) projekt elmulasztása 

A GIS megvalósítási terve önmagában sok, kellően nem tisztázott műszaki és adminisztratív kérdést érint, azok 

költségkihatásaival együtt. A három döntő téma az adatbázis-tervezés, az adatbetöl-tés és karban-tartás, 

valamint a napi, operatív műveletek. A kísérleti projekt lehetővé teszi a szervezet számára, hogy pontosabban 

meghatározza a működési követelményeket, és megbecsülhesse azok költségvonzatait. Különösen az 

adatminőség kérdé-sei-nek megválaszolása nehéz a kísérleti projekt nélkül. A GIS projektek gyakran elbuknak a 

nehéz-ségek alábecsülése miatt; a kísérleti projektek segítenek ezek megállapításában, és előzetes 

megoldásában. 

5. Az ismeretek átadásának elmulasztása 

A folyamatos tanulás és a betanítás támogatása a házon belüli személyzet és az újonnan belépők számára 

lényeges a sikeres megvalósítás érdekében. A személyzet minden szintjét be kell tanítani, figyelem-be véve a 

GIS szerepét a szervezet adott szintjének életében. Az oktatást folyamatosan kell végezni, a szinten tartás állan-

dó gyakorlással lehetséges. Semmi sem helyettesítheti a személyzet tudását, de egy bizonyos szintig tapasztalat 

"vásárolható" külső szakértők ésszerű alkalmazásával. 

6. Az elvárások maximalizálásának elmulasztása 

A GIS projektek egyre inkább bevonják a szervezet egységeit, és a követelmények elemzésénél sok lehetséges 

alkalmazás vetődik fel. A GIS pro-jekt elbukhat, ha túl nagy vagy széleskörű az elvárás, ami a rendelkezésre 

álló forrásokkal nem teljesíthető. Ennek a problémának a kezelésére építsünk fázisokra bontott megvalósítási 

tervet, világosan meghatározott elvárásokkal, amelyből mindenki láthatja, hogy az általa javasolt fejlesztés 

mikor fog megvalósulni. 



 Fejlődési tendenciák  

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7. A bonyolultság kezelésének elmulasztása 

A GIS projekt elbukhat a célok bonyolultsága miatt. A túlságosan sok, egymástól erősen eltérő, különféle igényt 

néha képte-lenség egyez-tetni még akkor is, ha a források megvannak hozzá. A bonyolultság exponen-ciá-lisan 

növekszik az alkalmazások számával. Fejlesszünk lépésről-lépésre, valósítsuk meg először az első fázist, aztán a 

má-so-dikat, még azzal a kockázattal is, hogy menet közben némi módosításra lehet szükség. 

4. 7.4 A GIS hatása a gazdaság hatékonyságára 

Az információs korban az információ meghatározó termelő erővé válik. Vegyük például a logisztikát, hiszen 

valószínű-leg ez az a terület, ahol a GI alkalmazása a leg-egyszerűbb – mivel a döntések is egyszerűek – és az 

GIS használatának elterjedése a legszélesebb. Felmérések sokasága bizonyítja, hogy a logisztikában elért 

hatékonyság növe-kedés 20%-ra becsülhető. A GIS alapvető fontosságú a közművek nyilvántartása és 

menedzselése területén. Egy 2000-ben végzett EU felmérés szerint, a közműcégek 20 eurót költe-nek GIS-re 

évente és vevőnként, mindezt teszik az alkalmazások viszonylag alacsony (nyilvántartási) szintjén, ami azt is 

bizo-nyítja, hogy a GIS költséghatékony; a továbbiakban az elemzési, tervezési lehetőségek, még nagyobb 

eredményeket hozhatnak. 

A GIS alkalmazása egyéb szektorokban ugyanilyen hatá-sos, vagy még hatásosabb. Egy brit kormánytanulmány 

rámutatott arra, hogy a GIS alkalmazása az ingatlanpiacon is fellendülést eredményezett. Az új számítógépes 

hálózatok megjavították az informá-ció-áramlást a vevők és az eladók (pl. bankok, ingatlanügynökségek stb.) 

között, és az ingatlanok eladását / vételét gyorsabbá, biztonságosabbá tették, csökkentek a tranzakciós költségek, 

és végeredményben olcsóbbá vált az állam-polgárok számára. 

Mivel a térbeli az összes döntés 80%-át befolyásol-ják térbeli tényezők, és a GIS hozzájárulása a bizonyított 

esetekben 20%-os haté-kony-ság-nö-vekedést eredményez, ezért elmondhatjuk, hogy a térinformatika 

alkalmazása a gazdaság hatékonyságára jelentős hatással bír. A gazdaság hatékonyságának növekedése nem azt 

jelenti, hogy a munkahelyek fölöslegessé válnak, hanem azt, hogy ezek szerepköre megváltozik, átrendeződik, 

és a társadalom többet fordíthat forrá-sai-ból olyan célokra, amelyek az állampolgárok általános jólé-tét segítik. 

A gazdaság hatékonyságának növekedése egyben másodlagos hatásokkal is jár, például azt is jelenti, hogy javul 

az állampolgárok közérzete, egyszerűsödik beleszólása a közügyekbe csökken a környezet-szennyezés stb. 

Az Intergraph 2000-es adatai azt mutatták, hogy a GIS piac az informatikai piacnak mindössze 1,7%-ában 

részesedik. Nyilvánvaló, hogy a térinformatika valamennyi lehetősége, és képessége nem bontakozhat ki pár 

éven belül, de ez azt is mu-tatja, hogy hosszú távú stratégiával az elkövetkező év-tizedekben ezt a potenciált 

megvalósíthatjuk. A stratégiának olyan elemekből kell állnia, melyeknek azonnali, középtávú és hosszú távú 

hatása is van. Ez a stratégia segít a gyakorlati munka minőségének javításában, a jelenlegi tevékenységek 

átalakításában, a középtávú intézkedések meghatározásában, a személyzet szakképzettségével és a tudás meg-

szer-zé-sé-vel kapcsolatos beruházásokban. 

Az ENSZ szakértőinek becslése szerint, a fejlett országokban az egy főre eső, kifejezetten GIS-re köl--tött éves 

összeg 100 euro volt az 1990-es évek közepén. Az egyes GIS szektorokból igen magas növekedési mutatókat 

jelentettek az elmúlt évek-ben. Így az várható, hogy a GIS piac 2010-ben fejenként 500 eurós ráfordítással 

jellemezhető. Ez az EU országokra vetítve 100 - 500 mrd eurót jelent. Ez a konzervatív becslés, mert csak 

közvetlenül a térbeli adatok gyűjtésére és azok tárolására vonatkozik. Nem tartalmazza a kapcsolódó 

szakterületeken végzett téradatgyűjtést, mint a közlekedés, a logisztika, az ingatlanpiac stb.; pedig ez utóbbi 

szektor növekedik a leggyorsabban, és a nagymér-tékben segítheti a gazdaságot. 

A fejlődés sebességét nem gazdasági tényezők korlátozzák, hanem az ada-tok elérhetősége, a szakképzett 

személyzet és ismeretek hiánya. 

5. 7.5 A GIS használatának akadályai 

Az európai GIS piacnak más a dinamikája, mint az USA esetén. Az USA-ban az Geológiai Szolgá-la-tnak 

(United States Geological Survey, USGS) és a Népszámlálási Hivatalnak (U.S. Census Bureau) megbízása van 

nyers térbeli adatok, topográfiai és népességi adatok gyűjtésére és lényegében ingyenes terjesztésére. Európában 

a topo-grá-fiai és népességi adatokat a nemzeti ügynökségek gyűjtik, melyek jogköre és köte-lességei eltérők, 

nincs egyeztetett adatpolitika. Az amerikai GIS piacnak jó adatinfrastruktúra alapot nyújtott ez a két ügy-

nökség, amikor adatait szabványos, elektronikus formába alakította. A topográfia, az utcahálózat és a népességi 

adatok bekerültek azokba az adatállo-mányokba, amelyek manapság lefedik az egész országot kis- és közepes 
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méretarányban. Ez az integ-rált adatállomány szabadon elérhető az Inter--neten, mindössze a reprodukciós 

költségért kell fizetni. Mindez lehetővé tette a kutatások és az alkal-ma-zások széleskörű fejlesztését. Hasonló 

fejlődés Európában nem következett be, alapvetően a fentiek miatt, de számos más okot is említhetnénk, melyek 

közül a következő három a legfontosabb: 

A tudatosság hiánya 

A térinformatikát gyakran azért nem alkalmazzák, mert a potenciális felhasználók nincsenek tuda-tában, hogy 

döntésük a térrel kapcsolatos, ami GIS alkalmazásával tökéletesíthető lenne. Nem tudatosult, hogy ezek az 

információk elérhetők; nem tudják, hogy az adatok hol igényelhetők, ho-gyan hasz-nálhatók. 

Az elérhetőség hiánya 

Európának jobb térbeli adatbázisai vannak, mint az USA-nak, de ezek az adatok nem érhetők el. Az akadályok 

között megemlíthetők, hogy az adatok általában nem érhetők el elektronikus formában, a formájuk nem olyan, 

amilyenre a vevőnek szük-sége van (szab-ványosítás hiánya), bürokratikus eljárások nehezítik az elérést, az 

árképzés a költ-ségeken ala-pul, és nem veszi figyelembe azt a hasznot, amit a vevő illetve a közösség az adatok 

használatával elérhet. 

A piacok szegmentálódása 

Európát a nemzeti GIS piacok szegmentálódása is akadályozza. Csak minimális adat érhető el páneurópai 

szinten, az egyes országokban eltérő eljárá-sok, intézkedések és jogi kötöttségek vannak érvényben, ami 

lehetetlenné teszi olyan megoldások kifejlesztését, melyek az EU piacain mű-ködhetnének. 

6. 7.6 Következtetések 

A GIS alkalmazása nagyon lényeges minden olyan döntésben, ahol a döntést megalapozó információ térhez 

kapcsolható. A térbeli információ fontosságát általában nem ismerik fel; a leggyakrabban akkor szerzik be a 

környezetből, amikor sürgősen szükség van rá, ami fölös kiadásokat és időveszteséget jelent, pedig a magas 

fokú mobilitás mai világában, és olyan környezetben, melyet egyre inkább az információtechnológia formál, a 

térbeli információt különös gonddal kellene kezelni. 

A térinformatikai rendszerek a számítógépes térképező rendszerekből mára olyan intelligens eszközökké váltak, 

amelyekkel a téradatok elemezhetők, és az eredmények a döntéshozók számára legalkalmasabb grafikus vagy 

táblázatos for-má-ban jelennek meg, az elvárt válaszidőn belül, gyakorlatilag bárhol, ahol mobil hálózati 

lefedettség van. 

A térbeli információk szolgáltatása gyorsan növekvő üzlet, és az információs társadalom techno-lógiájának 

lényeges alkotórészévé vált. Mára fejenként és évente 500 euróra nőtt a GIS-re költött összeg, és egyre több 

embernek lesz szüksége munkája elvégzéséhez térinformatikával kapcsolatos szakképzettségre és isme-re-tekre. 

A térbeli információra nagy igény van, ami egyre növekszik. Az új technológiai fejlesztések a térbeli információ 

előállítását és terjesztését a korábbinál sokkal könnyebben teszik megvalósíthatóvá. A „professzionális” 

térinformatikai rendszerek, amelyeket szakemberek terveztek szakemberek számára, és csak kevés 

felhasználójuk volt zárt szervezeteken belül, mára elmozdulnak olyan rendszerek irányába, amelyeket széles 

körben hasz-nálnak, gyakran a napi teendők ellátásához is. A piac exponenciálisan növekedett az elmúlt 

évtizedben, és a tendencia folytatódik, ha sikerül az igényelt infrastrukturális szolgáltatásokat biztosítanunk. 

Ahhoz, hogy ez bekövetkezzék, a technológiát tovább kell egyszerűsíteni, nyílt szabványokat kell alkal-mazni. 

A szervezeteket hoz-zá kell igazítani az információtechnológiához, ami nem csak a térbeli információ specifikus 

problémája. A térinformatikában érdekelt szakemberek, vagyis a földmérés, a földrajz, a térképészet, a 

környezetvédelem stb. szakemberei közösen kell fellépjenek a lehetőségek kihasználása, és az igények 

kielégítése érdekében. 

Téradatinfrastruktúrával egy országnak ugyanúgy rendelkeznie kell, mint ahogyan útjai vannak, rend-őr-sége 

vagy oktatási rendszere. Azok a szervezetek, amelyek ma térbeli információval hivatásszerűen foglalkoznak, 

különösen fontos szerepet játszanak majd a jövő információs társadalmában. De a feladatuk és a szerepük a 

maitól nagyon eltér, szembekerülnek azzal a kihívással, hogy megtalálják új helyüket és szerepüket a jövő 

információs társadalmában. 
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7. 7.7 Összefoglalás 

A modul célja volt vázlatosan bemutatni, hogy milyen irányban fejlődik a térinformatika, a GIS technológia és a 

térbeli információk alkalmazása. A számítógépek és az adatbázisok mára össze vannak kapcsolva és mű-

szakilag a átvihetők az adatforrástól arra a helyre, ahol szükség van rájuk. Meg kell te-remteni a szervezeti 

struktúrát, hogy ez optimálisan megtörténhessen. 

A modul első részében áttekintettük a fontosabb fejlődési tendenciákat, majd a második részben néhány gyakori 

félreértést és csapdát ismertettünk. 

A tananyag elsajátítása után Ön már ismeri, hogy 

• a fejlődés iránya a "nagy GIS"-től a "kis GIS"- felé mutat; 

• a navigációs és a mobil technológiák egyre nagyobb jelentőséget kapnak; 

• a térinformatika egyre inkább piac-vezéreltté válik; 

• a GIS beintegrálódik az információtechnológiai környezetbe. 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a GIS három fejlődési fázisát! 

2. Ismertesse a költség-haszon becslésének kezdeti és mai elveit! 

3. Melyek az osztott adatbázisok kialakulásának előzményei, és használatának feltételei? 

4. Mi a multi-tier (többrétegű) környezet, és az e-GIS lényege? 

5. Hogyan alakítható ki, és milyen elemekből áll az e-GIS felhasználói felülete? 

6. Ismertesse a metaadatok és az Open GIS lényegét, előnyeit! 

7. Jellemezze az üzleti GIS helyzetét és alkalmazásait 

8. Mit jelent a GIS, a távközlés és az IT integrációja? 

9. Milyen hiedelmek alakultak ki a térinformatikával kapcsolatban? 

10. Milyen tipikus hibákat mutatnak a GIS projektek tanulságai? 

11. Mi a GIS hatása a gazdaság hatékonyságára? 

12. Milyen tényezők jelentik a GIS használatának főbb akadályait? 
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