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7. fejezet - Térképek a weben 

1. 7.1 Bevezetés 

A modul tartalma: 

• Internetes térképhasználat 

• Milyenek a „webtérképek”? 

• Mi a „Szerver GIS” 

• Helye és szerepe 

• Felépítés, működés 

• Komponensek 

• Szoftverek 

• Funkciók, szolgáltatások 

• Kliensek 

2. 7.2 Térképek és a World Wide Web 

Az internet térnyerésével a webes térképhasználat a következő alapvető jellemzőkkel bír: 

• Exponenciálisan növekvő tudományos és társadalmi igény; 

• Változások a térképkultúrában; 

• GIS hálózatok szerepének erősödése; 

• Térbeli adatbányászat; 

• Decentralizáció és megbízhatóság. 

A weben egyre nagyobb mennyiségben jelennek meg a térbeli információkat bemutató térképek, amelyek 

bizonyos tekintetben különböznek a hagyományos térképektől. A webtérképek fontos ismérvei: 

• Szabad hozzáférés; 

• Naprakészség (ugyanakkor erre nem indig kapunk garanciát); 

• Platformfüggetlenség. 

A webtérképeket különböző módszerekkel találhatjuk meg: 

• Keresőmotorok; 

• Katalógusok; 

• Tematikus portálok; 

• Blogok. 

Régen a térképkészítés kizárólag a térképészek feladata volt, a térinformatika és a számítógépes grafika 

fejlődésével ez megváltozott. A WWW-hez kapcsolódó információs forradalom tovább növelte azok számát, 

akik térképeket készítenek és publikálnak, a világháló segítségével azt mondhatjuk, hogy globálisan. Az így 

megjelenő webtérképek készítői az egyszerű felhasználóktól a komoly szakemberekig terjedhet. 
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A weben a térképek sokféle szerepet tölthetnek be. Például az elérhető térbeli adatok grafikus indexe lehet, 

például a SDI (Térbeli Adat Infrastruktúra) esetén, vagy egy keresőmotor részeként. Vannak egyszerű térképek, 

amelyek segítségével a térbeli viszonyokról informálódhatunk (a legtöbb intézmény, cég stb. weboldala ma már 

tartalmaz olyan információkat, melyben megmutatja az adott objektum megközelíthetőségét valamilyen 

többnyire Google Maps alapú beágyazott térkép segítségével). 

A térbeli információ terjesztésében nagyon fontos szerepe van a webtérképeknek, hiszen alkalmazásukkal bárki 

értesülhet arról, hogy például hol élnek védett állatfajok Magyarországon, hol találhatóak különleges 

idegenforgalmi nevezetességek. 

A webtérképek megjelenésével a térképek szerepe is megváltozott. Hagyományosan a térképeknek három fő 

szerepe volt: 

• ismeretlen térbeli adatok vizuális vizsgálata (távérzékelt adatok kiértékelése), 

• adatelemzés, 

• megjelenítés. 

Ezek elsősorban az adatok természetének vizsgálatát és felfedezését voltak hivatottak szolgálni. A weben 

található térképek segítségével már lehetőségünk nyílik bizonyos esetekben a térképek mögött rejlő 

adatbázisban is keresni. A webtérképek megjelenésével ezek a funkciók a következő lehetőségekkel egészültek 

ki: 

• keresés, 

• index, 

• kereskedelmi fogalomban kapható térképek bemutatása, előnézete. 

 
7.1. ábra. A térkép, mint a keresés eszköze 
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7.2. ábra. A térkép, mint előnézet (forrás: FÖMI honlap) 

 
7.3. ábra A térkép, mint index (forrás: ITC) 

A legújabb tendencia az, hogy már nem elsősorban a térbeli adatok szolgáltatói alakítják ki a webtérképek 

„design”-ját, hanem maguk a felhasználók is képesek bizonyos beállítások segítségével a saját ízlésünknek 

megfelelően áttervezni a megjelenő térképet. 

2.1. 7.2.1 Egyszerű térkép készítése a Google Maps segítségével 

A Google Maps segítségével például képesek vagyunk nagyon egyszerű térképeket készíteni és beágyazni egy 

adott honlapba. 
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A Google Maps lehetővé teszi számunkra, hogy adatainkat, élményeinket, melyek helyhez kötöttek egyszerűen 

és jelenleg ingyenesen egy saját térképen tároljuk és jelenítsük meg. Ha jól sikerült a térképünk vagy az esetleg 

mások számára is érdekes lehet, akkor nyilvánossá tehetjük, így megjelenik az interneten. A Google MyMaps-

nek (saját térkép) hívja ezt a szolgáltatást. 

Mindehhez felhasználhatjuk a Google Mapsben rendelkezésre álló alaptérképeket. 

Az alaptérképek lehetnek utcatérképek, műholdfelvételek és domborzati térképek: 

 
7.4.ábra A Google-ben választható hátterek 

 
7.5. ábra. Közlekedési információk 

Ezen kívül még a közlekedési viszonyokról is szerezhetünk információkat, sőt útvonaltervezésre is tudjuk 

használni. A térképeken mások által publikált egyéni információkat is megjeleníthetünk, továbbá választ 

kaphatunk arra a kérdésre, hogy „Hol van”? (pl. Székesfehérvár), illetve arra is, hogy „Mi van ott”? 
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7.6. ábra. Saját térképek létrehozása 

Saját térképeink létrehozásához mindössze egy gmail-es felhasználói fiókkal kell rendelkeznünk, és máris 

hozzáláthatunk a szerkesztéshez. Saját térképeinken pontszerű, vonalas és felületi objektumokat hozhatunk létre. 

Amikor rákattintunk a szerkesztés gombra, új jelek jelennek meg a bal felső sarokban, melyek lehetővé teszik 

pontszerű, vonalas és felületi objektumok elhelyezését. A vonalas objektumokat vagy szabadkézi módban vagy 

az útvonalakra igazítva rajzolhatjuk. 

 
7.7. ábra. Objektumok beillesztése 

Ezen eszközök használata esetén a jelkulcs megváltoztatása is bizonyos mértékig lehetséges, így jobban 

értelmezhetővé és olvashatóvá válnak térképeink. 
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7.8. ábra Szerkesztési lehetőségek 

Végezetül megoszthatjuk, illetve közösen is szerkeszthetjük térképeinket. Az így létrejött térképet bármilyen 

weboldalba beágyazhatjuk, mivel a Google lehetőséget biztosít számunkra a html kód másolására is. 

 
7.9. ábra. Közösen szerkesztett térkép 

Akik rendelkeznek némi programozói tudással, természetesen ennél sokkal bonyolultabb térképeket is 

létrehozhatnak, keresési, lekérdezési funkciókkal ellátva, amelyhez a Google honlapján található html 

kódmintákat használhatják (http://code.google.com/intl/hu-HU/apis/maps/documentation/). 

Ezeket az egyszerű térképeket a felhasználók segítségével a Google a háromdimenziós tér bemutatásának 

elérhetővé tételével tovább fejlesztette. Egyrészt saját beépített lehetőségként egy egyszerű domborzatmodell 

segítségével képet kaphatunk környezetünk felszíni viszonyairól és a Google Sketchup segítségével, vagy a még 

egyszerűbben működő Building Makerrel létrehozhatjuk épületeink háromdimenziós modelljét. A Street View-

ban pedig a városokon belül készült panorámaképek segítenek a jobb tájékozódásban. 
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7.10. ábra. A Google 3D-s modelljei 

A Google-t követve a Microsoft is lehetővé teszi a Virtual Earth majd Bing Map használatát, melynek 

segítségével szintén lehetővé válik a valóság háromdimenziós modelljének megtekintése a számítógépeinken. 

Amint előbb is láthattuk a Google példáján, a felkínált funkciók segítségével a térkép készítői, egyben 

felhasználói bármilyen térképet előállíthatnak, így a térbeli adatok szolgáltatói igazából nem tudják ellenőrizni, 

hogyan néz ki a létrejött térkép. Ezt a felkínált funkciókkal lehet szabályozni. 

2.2. 7.2.2 A web hatása a térképészetre 

A web térnyerése alapvetően megváltoztatta a hagyományos térképészeti eljárásokat, de magát az adatok 

kezelését, és elérhetőségét is. 

Így például a nyílt szabványok, melyek az Open Geospatial Consortium égisze alatt jöttek létre: WMS, WFS. 

Ugyancsak alapvető változást hozott a nyílt térképszerverek, térképes szolgáltatások térnyerése, elterjedése és 

közkedveltté válása. 

A nyílt térképszerverek legjellemzőbb tulajdonságai: 

• Teljes világot lefedő, részletes térképi adatbázis. 

• Hely szerinti keresési funkciók. 

• Könnyen kezelhető, intuitív felhasználói felület, 

• Testreszabható, kiterjeszthető nyílt programozási felület, 

• API, alkalmazásprogramozási interfész (angolul application programming interface). Egy program, vagy 

rendszerprogram azon eljárásainak (szolgáltatásainak) és azok használatának dokumentációja, amelyet más 

programok felhasználhatnak (mashup). Egy nyilvános API segítségével lehetséges egy programrendszer 

szolgáltatásait használni anélkül, hogy annak belső működését ismerni kellene. (forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alkalmaz%C3%A1sprogramoz%C3%A1si_fel%C3%BClet 

• Ingyenes, mégis magas színvonalú és megbízható szolgáltatás. 

A web 2.0 jegyében olyan kollektív közösségek is létrejöttek, akik határokon átnyúlva saját térbeli adataikat 

egyesítve hoznak létre térképi szolgáltatást. Legismertebb példa az OpenStreetMap. 

„Az OpenStreetMap (OSM) egy csoportmunkán alapuló projekt, aminek célja egy szabadon szerkeszthető és 

felhasználható térkép készítése az egész világról. 

A térképek hordozható GPS eszközökből, légifotókból és egyéb szabad forrásokból származó adatok, vagy 

egyszerű helyismeret alapján készültek. A renderelt képek és a vektorgrafikák a Creative Commons 2.0 licenc 

alatt érhetők el letöltésre. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Program_(sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1ci%C3%B3s_rendszer
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Elj%C3%A1r%C3%A1s_(sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika)&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_licenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rk%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/GPS
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gifot%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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Az OpenStreetMap-et olyan oldalak ihlették, mint a Wikipédia — a térkép-megjelenítésnél elérhető egy 

jellegzetes "Szerkesztés" fül, és a változtatások teljes története is rendelkezésre áll. A regisztrált felhasználók 

feltölthetnek GPS nyomvonalakat, és szerkeszthetik a vektoros adatokat is adott szerkesztőeszközök 

használatával.„ (forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap) 

 
7.11. ábra. Az OpenStreetMap felülete 

A webes szolgáltatás létrehozása előtt néhány fontos dolgot mindenképpen végig kell gondolnunk: 

• Hogyan védjük meg adatainkat és térképeinket? 

• Hogyan érvényesítsük a szerzői jogokat? 

• Ingyen vagy fizetős szolgáltatást indítunk? 

• Hogyan integrálhatjuk a különböző forrásból származó adatokat? 

• Hogyan használhatnánk hatékonyabban a rendelkezésre álló erőforrásokat? 

A jövő Web3.0, melynek főbb tulajdonságait az alábbiakban foglalhatjuk össze (Guszlev nyomán): 

• A szemantikus web egy robotok által is értelmezhető, következtetéseket lehetővé tevő metaadat-

infrastruktúra a weben. 

• A világhálót szisztematikusan végigkereső, indexelő számítógépek jellemzik. 

• Ez a lehetőség drasztikusan növeli az elérhető információk hatékonyabb felhasználhatóságát. 

3. 7.3 A webtérképek tervezése 

A Kartográfia többi modulja (KAR2, KAR3, KAR4) már tárgyalta a térképtervezés és a térképi kommunikáció, 

illetve a térképen felhasználható grafikus elemekkel kapcsolatos alapvető ismereteket. A tervezés alapjai nem 

változnak webes környezetben sem. Ez a környezet olyan új lehetőségeket kínál, amelyek addig nem álltak a 

térképtervezők rendelkezésére. A web lehetővé teszi az aktuális naprakész térképek közzétételét. Azonban ez a 

lehetőség nem segíti elő vagy nem kényszeríti ki az egyes szervezetek belső adatbázisának folyamatos 

frissítését, tehát a webről származó térképeknél is ügyelnünk kell arra, hogy mikor készült a térkép. 

Ugyanakkor a webnek, mint térképközlő közegnek számos hátránya is van. Amikor valamilyen webtérképet 

hozunk létre a „fizikai” tervezésre is figyelemmel kell lennünk, mind a fájlméret, mind a képméret tekintetében. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
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Hiszen nem elhanyagolható tényező az, hogy milyen képméretet választunk térképünk megjelenítésére, webes 

megjelenítésnél célszerű a képernyő mérethez kapcsolni. 

A fájlméretet befolyásoló tényezők: 

• Raszteres vagy vektoros térképet hoztunk létre. 

• Színek száma, színmélység. 

• Az alkalmazott tömörítési módszer. 

• Pixel kiterjedés (a képernyő mérete befolyásolja). 

7.1 A felbontás és fájlméret összefüggései (Zentai nyomán). táblázat - 
 

10x10 cm 100 dpi 300 dpi 600 dpi 2400 dpi 

Bitmap 20 Kb 171 Kb 683 Kb 10.9 Mb 

Grayscale 152 Kb 1.33 Mb 5.32 Mb 85.1 Mb 

RGB 455 Kb 3.99 Mb 16.0 Mb 256 Mb 

CMYK 607 Kb 5.32 Mb 21.3 Mb 340 Mb 

A felhasználók nem szeretnek sokáig várakozni a letöltésre, ugyanakkor a legtöbb felhasználót az is zavarja, ha 

egy térkép megtekintéséhez a görgővel kell le-föl, vagy oldalra mozgatnia a térképet. Más a helyzet akkor, 

amikor a térképet nagyítani lehet, illetve nyilak segítségével lehet az előre cache-elt (a gyorsítótár vagy cache 

francia eredetű kifejezés, jelentése: „rejtekhely”, „rejtett”, a számítástechnikában az átmeneti információtároló 

elemeket jelenti, melyek célja az információ-hozzáférés gyorsítása) képek között navigálni. Tehát célszerű 

képernyő méretű térképeket tervezni és biztosítani a nagyítás és kicsinyítés lehetőségét, esetlegesen ezt 

dinamikussá téve. Az is megoldást jelenthet, hogy egyes objektumok megjelenését meghatározott nagyítási 

mérethez kötjük. 

Az előbb felvázolt követelmények alapján egy jól megtervezett térkép viszonylag üresnek tűnhet. Ez igazából 

nem jelenthet problémát, mert a térkép „mögött” nagyon sok információt tárolhatunk, amit nem feltétlenül 

jelenítünk meg egyszerre. Az ilyen jellegű térképek esetén, nagyon gyakori az a tervezési eljárás, melyek 

segítségével a térképhasználó figyelmét felhívjuk arra, hogy további információt nyerhet a térkép bizonyos 

elemeire kattintva. (lásd. 7.12 ábra) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika
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7.12. ábra. A Pro Vértes Alapítvány honlapja 

Ez természetesen azt feltételezi, hogy a jeleket úgy tervezzük meg, hogy elég „hívogatóak” legyenek ahhoz, 

hogy a térképhasználók rájuk kattintsanak. 

A tervezés során más módszert is felhasználhatunk. Ilyen lehet például az, amikor az egérrel elhaladunk 

valamilyen jel felett, annak jellege megváltozik, például kiemelkedik, árnyékot kap vagy valamilyen szöveges 

információ jelenik meg. Az is lehetséges, hogy egy adott településre kattintva egy hivatkozást érünk el, ami a 

település weboldalára vezet minket. 

Ezek a kissé üresnek tűnő, webes megjelenítésre tervezett térképek igen alkalmasak mobil eszközön történő 

megjelenítésre is. Például ezek a térképek egy mobil telefon képernyőjén is elférnek és pillanatok alatt képesek 

olyan kérdések megválaszolására, mint „Merre van a legközelebbi pénzautomata?”, „Hol van a könyvtár?”, 

illetve ha mobil eszközünk még GPS-el is fel van szerelve, akkor azt is meg tudja mondani, hogy melyik a 

legközelebbi pénzautomata, könyvtár stb., hogyan jutunk el a vasútállomásra. 

A Kartográfia 3 moduljában olvashat a grafikus változókról. A webtérképek tervezésénél felhasználható néhány 

olyan változó, amit a hagyományos térképészetben egyáltalán nem alkalmazunk. Ilyenek például: 

• Homályosság: bizonytalan, elmosódott határvonalak, amellyel bizonytalanságot lehet kifejezni. 

• Fokuszálás: villódzó jelek, amik vonzzák a tekintetet 

• Átlátszóság: a harmadik dimenzió kifejezésére szolgálhat: segít a háttértérkép elhalványításában és a fő 

tartalom kiemelésében. 

• Árnyék, árnyékolás: szintén a harmadik dimenzió kifejezésére szolgálhat. Ezen grafikai elemek használata 

segít a térképeken a mélységérzet növelésében. 

4. 7.4 A webtérképek típusai 
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A webtérképeknek két nagy típusát különítik el a szakirodalomban: a statikus és a dinamikus térképeket. Ezen 

belül további megoldások is megfigyelhetők. A tendencia egyértelműen azt mutatja, hogy a professzionális 

alkalmazások területén kizárólag a dinamikus térképek az elfogadottak. 

 
7.13. ábra. A webtérképek főbb típusai (Kraak nyomán) 

Mind a statikus, mind a dinamikus térképek webes publikálásának megtalálhatjuk a speciális eseteit, melyet a 

következő sematikus ábrán mutatunk be. Ezekből főként a térképszerveres megoldások bemutatására helyezzük 

a hangsúlyt. 

 
7.14. ábra. A webtérképek publikálásának főbb esetei (Guszlev nyomán) 

4.1. 7.4.1 A statikus térképek 

Ma már nem igazán korszerű és kifinomult megoldás a szkennelt térképek, és a GIS elemzési folyamatok 

végtermékeként létrejött térképek publikálása. Az egyedüli kivételt talán a történelmi térképek képeznek, 

melyek egyetlen megjelenési módja és közkinccsé tétele a nagyközönség számára a weben történő publikálás. 
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7.15. ábra Párizs régi térképeken (forrás: http://www.paris.org/Maps/Map2/map.cgi/h2?210,149) 

A statikus térképek megjelenése a weben: 

• Egyszerű képek HTML-be ágyazva. 

• Publikációk, beszámolók részeként kapnak szerepet. 

• Főként valamilyen tematikát jelenítenek meg 

• Pl.: projekt megvalósulások. 

A legtöbb statikus térkép csak böngészhető. Sok cég, intézmény, könyvtár így teszi közzé térképeit. Ilyen 

például a http://www.lib.utexas.edu/maps oldal, ahol számos statikus térkép linkgyűjteményét megtalálhatjuk. A 

statikus térképek minősége nagyban függ a szkennelés felbontásától. Jó minőségű felvételek érhetők el a pl. a 

http://www.zoomify.com weboldalról. 

A statikus térképek esetén is lehetséges interaktív funkciók alkalmazása. Ilyen például, amikor a térképet 

mozgatni, kicsinyíteni és nagyítani tudjuk, továbbá hivatkozás is hozzáadható. Ezek a klikkelhető térképek, a 

térbeli adatok csatolóiként is működhetnek. (lásd. 7.3. ábra). 

http://www.lib.utexas.edu/maps
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7.16 ábra Interaktív statikus térkép (forrás: ESRI) 

Ugyancsak lehetséges, hogy a felhasználók interaktívan eldöntsék azt, hogy mit tartalmazzon a térkép. Statikus 

térképek esetén ez úgy működik, hogy el tudják dönteni, hogy melyik réteget kapcsolják be, de olykor a szín- és 

szimbólum-választás szabadsága is a felhasználóra van bízva. 

Interaktív statikus térképek jellemzői: 

-Még mindig „statikus” tartalom 

-Alapvető térképi eszközök 

-Navigáció 

-Lekérdezés (Identify) 

-Egyszerű keresések 

• Minimális leíró adattartalom 

• HTML, JavaScript, AJAX... 

• Előnye, hogy webszerver (platform) „független” (pl.HTML Image Mapper). 

4.2. 7.4.2 A dinamikus térképek 

A dinamikus térképek legfontosabb jellemzője a változás lehetősége, továbbá hogy támogatják a különböző 

multimédiás megjelenítési formákat. Ennek legegyszerűbb változata, amikor egymás után különböző térképeket 

vetítünk le, melyek valamilyen változót mutatnak be (pl. lakosság növekedése, egy város területi kiterjedésének 

változása) és ezeket a képeket összefűzzük, például egy animált gif-é, vagy *.avi, *.MPEG stb. kiterjesztésű fájlt 

hozunk létre belőlük. Már interaktívabb a VRML környezetben létrehozott térkép. Ilyen dinamikus térképeket 

számos webhelyen találhatunk, de kifejezetten jellemző a meteorológiai szervezetek weboldalaira, ahol az 

időnek nagyon fontos szerepe van. 

 
7.17.ábra. Meteorológiai radar képei egymás után vetítve (forrás: http://www.metradar.ch/2009/pc/ 
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Másik nagyon jellemző webes oldal a közlekedési térképeket, útvonalakat bemutató webes szolgáltatások. Az 

AOL ingyenesen elérhető webszerver szolgáltatása a MapQuest, ahol a Google Street View-hoz hasonlóan a 

térképen továbbhaladva, a panorámaképen is továbbhaladunk és „körbenézhetünk”. 

 
7.18. ábra. A MapQuest dinamikus szolgáltatásai 

A dinamikus térképek egyik leginkább kedvelt változata a szkriptelt térképek alkalmazása. 
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7.19.ábra. A változás bemutatása. /forrás: http://kartoweb.itc.nl/webcartography/webmaps/dynamic/explov.htm/ 

A dinamikus térképek másik fajtája esetén maga a tartalom is dinamikus. 

Dinamikus térinformatikai adatokon alapuló térképek jellemzői: 

• Térképszerverek szolgáltatják a tartalmat 

• Dinamikus tartalom érhető el 

• Háttér adatbázis (RDBMS) 

• Sokféle térképi funkció elérhető az egyes alkalmazásokon belül, 

• HTML, JavaScript, AJAX, Java, ASP, ASP.NET, PHP nyelven programozható, 

• Rich Internet Application (RIA) környezet: Flash, Java, Adobe FLEX, Silverlight támogatása (RIA egy 

webes alkalmazás, amelynek számos tulajdonsága a desktop alkalmazásokra emlékeztet. Adobe Flash, Java és 

a Microsoft Silverlight jelenleg a leggyakoribb platformok. A felhasználóknak, mielőtt használni tudnák az 

alkalmazást, általában le kell tölteniük egy keretalkalmazást. A RIA leginkább az online játékokhoz illetve a 

video letöltéséhez szükséges.), 
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• Ezekre lehet példa: ArcIMS, Image Server, ArcGIS Server. 

Az ilyen jellegű szolgáltatásokhoz szükséges néhány szabvány és protokoll alkalmazása. Ezen alkalmazások 

fejlesztésében nagy szerepe van az Open Geospatial Consortium-nak, mely 1994-ben jött létre, és több mint 400 

egyéb szervezet a tagja. Az OGC célja egy olyan kollaboratív szervezet fenntartása, mely felel és közösen 

tevékenykedik azért, hogy a térbeli adatok kezelésére, megosztására alkalmas szabványokat fejlesszenek és 

hozzanak létre. 

OGC Web Feature Service funkciói támogatják a következő műveleteket: insert, update, delete, lock, query és 

discovery, olyan térbeli adatok kezelése során, melyek html alapúak. A WFS egy olyan interfészt kínál, mely 

lehetővé teszi térbeli információval kapcsolatos kérések közvetítését platformtól függetlenül a weben keresztül. 

Így például a felhasználó kérdésére a különböző térképes portálok egy képet küldenek, amit a felhasználó nem 

tud szerkeszteni, és nem tud térbeli elemzéseket végrehajtani rajta. 

Az OGC WMS (Web Map Service) egy szabványos protokoll, amely segítségével a térképszerver 

térinformatikai adatbázison alapuló adatokat szolgáltat az interneten. 

Az OGC-hez köthető még olyan fontos szabványok kidolgozása is, mint a KML (szintén xml alapú nyelv, mely 

a térbeli információk annotációjával és megjelenítésével foglalkozik 2D, és 3D-s térképeken), GML (xml 

formátumú szabvány a térbeli információk kezelésére), OWS (OGS Web Service Common), CSW (Web 

Calatog Service) stb. Az OGC tevékenységéhez kapcsolható még jó néhány ingyenes térinformatikai szoftver 

fejlesztése is. 

5. 7.5 A Szerver GIS 

A következő fejezetben áttekintést adunk a karunk által használt ArcGIS térinformatikai szerver alapvető 

használatáról, mellyel dinamikus webtérképek hozhatók létre. 

A szerver alkalmazások fejlődése: 

• A web fejlődésével párhuzamos, 

• Kliensoldali / szerveroldali megoldások (statikus/dinamikus megjelenítés), 

• Egyre komplexebb kliens-, szerveroldali eszközök, 

• Robusztus fejlesztői környezetek, 

• RIA, 

• Előre elkészített sablon-alkalmazások, beépíthető eszközök, adminisztrációs felület. 

A térinformatikai szerver paraméterei: 

Egy GIS Server (ESRI alkalmazás példáján) több komponensből áll. Fontosabb elemei a több felhasználós geo-

adatbázismotor, és az internetes publikálást segítő alkalmazás szerver. Ezt a technológiát lehet egygépes és 

többgépes környezetben is telepíteni, a tervezett felhasználószám alapján. Feladata, hogy központilag tudja 

kiszolgálni a felhasználókat térképekkel, adatokkal, és egyéb szolgáltatásokkal. 

Mire jó a térinformatikai szerver? 

A térinformatika alkalmazási területe igen széles skálát ölel fel. Az egyes feladatok kategorizálását 

többféleképpen végezhetjük el. Az egyik ilyen besorolást a mobil, a desktop (asztali) és a szerver GIS fogalmak 

adják. Mindhárom technológia folyamatos fejlődést mutat, ám valójában a mobil és szerver megoldások 

elterjedése az utóbbi években kezdődött el igazán, ami figyelembe véve az elérhető áru kézi eszközök 

megjelenését, illetve az internethasználat robbanásszerű növekedését, nem meglepő. Ma már szinte mindenki 

használ térképet, ha másra nem, akkor a nyaralás megtervezéséhez, vagy ingatlan kereséshez. Az ilyen típusú 

publikus szolgáltatások mögött komplex eszközöket és megoldásokat találunk. Minden térképi szolgáltatás 

alapja egy kellően naprakészen tartott térképi adatbázis (geo-adatbázis, vagy téradatbázis). Ezeknek az 

adatbázisoknak a létrehozása és folyamatos karbantartása komoly feladat. A korszerű technológiák lehetővé 

teszik, hogy egyidejűleg több munkaállomáson végzett módosítások eredményét egy közös adatbázisba mentsük 

el. Ez nagyban növelheti a produktivitást, azonban szükségessé teszi olyan feladatok megvalósítását, melyekkel 
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például központilag lehet ellenőrizni az elvégzett módosítások geometriai (topológiai) helyességét. Erre a 

feladatra a térinformatikai szerver (GIS Server) képes. Egy ilyen központi alkalmazás-szerver többféle feladatot 

is elláthat. Szolgáltathat térképeket, adatokat, rendelkezhet címkereső szolgáltatással, és további elemző 

eszközökkel. 

Mi jellemzi a térinformatikai szervert? 

• Központi térinformatikai megoldásokat támogató architektúra. 

• Nagy teljesítményű, sok felhasználós rendszerek létrehozásának támogatása. 

• Adattárházak, térképszolgáltatások, elemző rendszerek, feldolgozási folyamatok, mobil alkalmazások. 

• Több komponensből áll. 

• Adatbázis szerverek, alkalmazás szerverek. 

A szerver GIS alkalmazása és használata három fázisból épül fel. 

• A térbeli adatok létrehozása. 

• A térbeli adatok publikálása a térinformatikai szerver segítségével. 

• A térbeli adatok használata a szerver segítségével. 

 
7.20. ábra A GIS Server használata és alkalmazása (Lucas nyomán) 

5.1. 7.5.1 A térbeli adatok létrehozása 

A térbeli adatokat valamilyen desktop alkalmazás használatával kell létrehoznunk. Ha szeretnénk valamilyen 

szolgáltatást publikálni a weben, először azt kell végiggondolnunk, hogy ehhez milyen térbeli adatra van 

szükségünk, továbbá hogy milyen funkciók szükségesek. A következő táblázat bemutatja azt, hogy milyen 
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különböző szolgáltatásokat tudunk publikálni az ArcGIS szerver segítségével, és ezt milyen desktop alkalmazás 

segítségével tudjuk létrehozni. 

7.2. ArcGIS szerver alkalmazások (Forrás:ESRI). táblázat - 
 

GIS forrás ArcGIS Szerver Melyik desktop 

alkalmazással hozható 

létre? 

Térképes szolgáltatás Térképezés, térbeli 

műveletek, WFS, WMS, 

WCS, KML, stb. 

ArcMap 

Címkeresés Geokódolás ArcCatalog 

Geoadatbázis Geoadatbázis, lekérdezés, 

replikáció, WCS, WFS 
ArcCatalog 

Globe szolgáltatás 3D-s térképezés ArcGlobe 

Toolbox Geoprocesszálás (térbeli 

műveletek) 
ArcCatalog, ArcMap 

Raszteres adatok 

publikálása 
WCS, WMS ArcCatalog, ArcMap 

 
7.21. ábra. A lehetséges szolgáltatások 

A fenti táblázatból látható, hogy miért fontos az, hogy az ArcGIS szerver alkalmazás egy termékcsalád a többi 

szoftverrel, közös platform, és egységes adat-bázismotor jellemzi a termékpalettát, így viszonylag könnyen 

megvalósítható a kapcsolódás az egyes alkalmazások között. 
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7.22.ábra. A teljes termékcsalád (forrás:ESRI) 

5.2. 7.5.2 A térbeli adatok publikálása 

A publikáláshoz több szoftvert is felhasználhatunk: 

Szoftverek, és jellemzőik: 

• ArcIMS 

• Térképek publikálása 

• Webes alkalmazások 

• Asztali kliensek 

• Mobil kliens (ArcPad) 

• Meta adatok publikálása 

• Image Server 

• Raszteres adatok publikálása 

• ArcGIS Server integráció 

• ArcGIS Server 

• Térképek, adatok, elemző eszközök publikálása 

• Testre szabott webes alkalmazások, 

• Folyamatorientált, feladat-specifikus mobil térinformatikai megoldások 

• Mobil SDK 
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• Térképi szolgáltatások 

• ArcMap térképek 2D (*.mxd) 

• ArcGlobe térképek 3D (*.3dd) 

• Kliens szoftver kell hozzá 

Karunkon az ArcGIS szerver érhető el, így a továbbiakban ennek részletezésével foglalkozunk. 

Amikor már létrehoztuk a GIS forrásállományainkat, néhány előkészületet kell tennünk a szolgáltatás elindítása 

előtt. Mindenekelőtt hivatkozni kell a forrásfájlra és az adatbázisra, olyan módon, hogy minden SOC (server 

object container) elérje ezeket. 

Meg kell határozni, hogy az általunk választott szolgáltatástípus milyen alapvető képességekkel rendelkezzen. 

Ezt követően, amikor létrehozzuk a szolgáltatást, meg kell határoznunk, hogy milyen klienseken lehet ezt elérni. 

Ha például jóváhagyjuk a KML-t, akkor a Google Earth-ön is megtekinthető a szolgáltatásunk. A támogatott 

kliensek elsősorban ArcExplorer, ArcMap és ArcGlobe. 

 
7.23. ábra Csatlakozás a szerverhez 

 
7.24.ábra. Saját adatbázis 
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Webes alkalmazás létrehozása legegyszerűbben az ArGIS Server Managerrel lehetséges. Ha az előredefiniált 

funkcionalitástól el szeretnénk térni, akkor a Web Application Developer Framework-öt használhatjuk. Ha csak 

egy beágyazott alaptérképre van szükségünk, lekérdezési lehetőséggel és mashup alkalmazással mindenképp 

érdemesebb az ArcGIS Szerverbe épített JavaScript API alkalmazása. Ez lehetővé teszi, hogy elérjük a szervert 

a böngészőn keresztül a JavaScript segítségével. 

ArcGIS JavaScript API jellemzői: 

• Nyílt forrású fejlesztőeszköz. 

• HTML, JavaScript, CSS ismeret. 

• Dojo framework. 

• Teljes körű dokumentáció az interneten: 

• http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisserver/apis/javascript/arcgis/help/jsapi_start.htm 

• Integrálhatóság. 

• Google Maps, Microsoft Bing Maps. 

• Térképi szolgáltatások „öszekapcsolása” mashuppal. 

Mobil alkalmazásszolgáltatás a Microsoft .Net keretrendszer segítségével hozható létre. 

A Manager segítségével többféleképpen tudjuk publikálni az adatainkat. Az ArcGIS Explorer használata során 

is tudunk csatlakozni az ArcGIS Szerverhez, és a különböző szerverekről származó adatokat együttesen meg 

tudjuk jeleníteni. Az OGC által publikált specifikációk, WMS, WFS, WCS is elérhetőek. Amint már említettem 

a KML formátum is elérhető a Manager segítségével, az így publikált adatokat valamilyen kliens pl. Google 

Earth vagy az előbb említett ArcGIS Explorer segítségével tudja megtekinteni a felhasználó. Ezeken kívül más 

kliens alkalmazások is tervezhetők. 

A beállítható kliensek: 

• Webes alkalmazások (sablon, saját) 

• ArcGIS Desktop 

• ArcGIS Explorer (ingyenes) 

• Mobil SDK 

• Google Earth 

• OGC szabványok támogatása 

• WMS, WCS, WFS, WFS-T 

• Mashup technológia 

A beállítható kliensek alapszolgáltatásai: 

Webes alkalmazások: 

• ArcGIS Server Manager segítségével, egy sablon használatával beépíthető funkciók érhetők el, melyek nem 

igényelnek programozói ismereteket: 

• Címkeresés 

• Elemzés, stb. 
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7.25. ábra. A sablon alkalmazása 

ArcGIS Desktop: 

• Térképi réteg. 

• Elemző eszközök. 

• Címkereső eszközök hívhatók be a szerverre történő csatlakozás során, és a továbbiakban a megszokott 

desktop környezetben dolgozhatunk tovább. 
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7.26. ábra. Munka az ArcMapben 

 
7.27. ábra. Munka az ArcCatalogban 

ArcGIS Explorer 

• Ingyenes alkalmazás. 

• Konkrétan weben keresztül történő nézegetésre lett kifejlesztve. 

• Beépülő eszközök. 

 
7.28. ábra ArcGIS Explorer alkalmazás 

Mobil SDK: 
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• Folyamatorientált, feladatspecifikus mobil térinformatikai megoldások létrehozása. 

• Közvetlen adatgyűjtés a központi adatbázisban. 

• Minta alkalmazások elérhetők az ESRI honlapján. 

• Fejlesztői komponens. 

• Térkép kezelése. 

• GPS kezelése, stb. 

 
7.29. ábra Mobil alkalmazások (forrás:ESRI) 

Google Earth 

• KML térképi szolgáltatások megjelenítése (Ver 2.0/2.2) 

 
7.30. ábra. Google Earth-ben megtekintett adat (forrás:ESRI) 

5.3. 7.5.3 A különböző szolgáltatás típusok 
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Az ArcGIS Szerver segítségével számos szolgáltatás típust hozhatunk létre. A pillanatnyilag elérhető 

szolgáltatás típusok: Objektum, Címkeresési, Geoadat, Elemző eszközök, Geometriai, Globe, Image (kép), 

KML, Térképi, Mobil, Hálózat elemzés, OGC, Keresési szolgáltatások. Ezekből mutatunk be nagyon röviden 

most néhányat. 

Objektum szolgáltatás során a térbeli objektumok megtekinthetők az interneten keresztül, az általunk ellőállított 

szimbólumok használatával. A felhasználók számára elérhető a lekérdezések és a szerkesztés lehetősége. 

Geometriai szolgáltatás: különböző számolási funkciókat tesz elérhetővé (terület, hosszúság, vetületi 

számítások, övezet). 

Globe szolgáltatás az ArcGlobe-ban létrehozott 3D-s dokumentumok megtekintését szolgálja. 

Image vagy kép szolgáltatás raszteres állományok publikálását teszi lehetővé. 

KML szolgáltatás segítségével ArcGIS Explorerben vagy Google Earth-ben publikálhatjuk az adatainkat. A 

szolgáltatás lehetővé teszi, hogy pontokat, vonalak, poligonokat rajzoljunk a térképeinken. 

Térkép szolgáltatás létrehozásával a felhasználók az általunk publikált térképeket használhatják ArcMap-ben 

vagy ArcExplorerben. 

Mobil szolgáltatás segítségével különböző mobil eszközökkel is elérhetővé válnak a szerveren tárolt térképek. 

 
7.31. ábra. Különböző szolgáltatások (forrás ESRI) 

Címkereső szolgáltatás: 

• Címkeresés / Geokódolás: Földrajzi koordináták cím alapján. 

• „Reverse geocoding”: Földrajzi koordináta alapján cím. 

• Sokféle címstílus. 

• Speciális térképi adat kell hozzá. 

• Vonalas utcahálózat 

• Leíró adatok 
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7.32. ábra Címkeresési szolgáltatás 

Elemző eszközök szolgáltatás hasonlóan működik a Desktop alkalmazásokból megismert elemző eszközökkel, 

ugyanakkor az ott alkalmazott paramétereket némileg meg kell változtatni ahhoz, hogy fussanak szerver 

környezetben, továbbá ügyelni kell arra, hogy az elérhetővé tett elemzési szolgáltatások ne terheljék le 

túlságosan a szervert: 

• ArcToolBox :„Geoprocessing tools” 

• ModelBuilder: Folyamatok felépítése 

 
7.33. ábra. ModelBuilder 

A geoadat szolgáltatás: 

• Adatbázis tartalom elérése helyi hálózaton vagy weben keresztül, az ArcGIS szerver használatával. 

• ArcMap : „Distributed geodatabase” eszköztár 
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7.34. ábra. Geoadat szolgáltatás 

5.4. 7.5.4 Szolgáltatások kezelése 

 
7.35. ábra. A szolgáltatások kezelése (Lucas nyomán) 

A szolgáltatásokat a ArcGIS Server Manager és az ArcCatalog segítségével végezzük. 
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7.36. ábra Szerver Manager és az ArcCatalog 

Szolgáltatások paraméterei: 

• Alapadat: Térképi dokumentum, geo-adatbázis, modell, címkeresés,stb. 

• Konfiguráció: Rendelkezésre állás, újraindulás, stb. 

• Jogosultságkezelés: Az egyes szolgáltatásokhoz és vagy alkalmazásokhoz kapcsolódó szerepkörök 

kialakításának lehetősége 

5.5. 7.5.5 Az elvi felépítés 

Az ArcGIS szoftver család (ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine, és az ArcGIS Server) mind az ArcObject-ből 

épülnek fel. Amikor a desktop alkalmazások használata során valamilyen térinformatikai elemzést, geokódolást 

végzünk, ezek a műveletek valamilyen GIS funkcionalitáshoz kapcsolhatók, amelyek az ArcObjects 

komponensek speciális készleteinek a funkcionalitásába vannak beépítve. Amikor a szerveren dolgozunk, akkor 

nem funkciókkal, hanem szolgáltatásokkal dolgozunk, mint például a térbeli elemzés (geoprocesszálás) stb., 

mely a szerveren futó ArcObjects szolgáltatásokat használja fel. 

Lehet egygépes, többgépes kialakítású a rendszer, de néhány komponens mindenképpen szükséges attól 

függetlenül, hogy melyik konfigurációt választjuk: 

• Adatbázis szerver(ek) 

• Alkalmazás szerver(ek) 

• Webszerver (IIS, Apache, IBM WebSphere) 
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7.37. ábra. A szerver architektúra (forrás: ESRI) 

• Térinformatikai szerver (GIS szerver): Tárolja a GIS forrásfájlokat, mint a térképek, globe-ok, geokódoló 

algoritmusok, és elérhetővé teszi ezeket a szolgáltatás számára. Két elkülöníthető részből épül fel: 

• SOM: server object manager – a szerveren futó szolgáltatásokat kezeli, kapcsolódik egy vagy több 

tárolóhoz (SOC) 

• SOC:server object container – a SOC gépek hosztolják a szolgáltatásokat, amelyet a SOM kezel. 

• Webszerver: Fogadja a webes alkalmazásokat és kéréseket, melyek az ArcGIS szerveren futó forrásokat 

használják. 

• Kliensek: Web, mobil, desktop alkalmazások, melyek az ArcGIS szerver helyi, illetve internetes 

szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. 

• Adatbázisszerver: Az adatbázis szerver tárolja a GIS forrásokat, amelyeket publikáltunk. Ezek lehetnek 

térképek (*.mxd), address locator-ok, globe térképek, geoadatbázisok és toolbox-ok. 

• Adattárolási, integrálási, validálási feladatok. 

• Alkalmazás szerverek/kliensek kiszolgálása. 

• Manager és ArcCatalog Adminisztrátor(ok): A szerver adminisztrátorok, egyaránt használhatják a Server 

Manager, vagy az ArcCatalogot a szolgáltatások publikálására. 

• ArcGIS Desktop tartalomszolgáltató: A szolgáltatások létrehozásához a desktop alkalmazásokban létre kell 

hozni a GIS forrásokat. 
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Az ArcGIS szerver része az ArcSDE (Spatial Database Engine). Ez egy olyan szoftver, mely lehetővé teszi a 

térinformatikai adataink kezelését: 

• Központi relációs adatbázis kezelő, ami a következő adatbázis kezelő rendszereken fut: ORACLE, MS SQL 

Server, DB2, Postgres SQL. 

• Komplex adatszerkezetek : Úthálózat, topológia. 

• Egyidejű adatelérés biztosítása: Felhasználók, alkalmazások (pl.: térképszerverek). 

• Adatintegrációs megoldások (replikációk). 

 
7.38. ábra. ArcSDE elérése 

6. 7.6 Összefoglalás 

A modulból megismertük a webtérképek alkalmazásának lehetőségeit, az internetes térképhasználat főbb 

jellemzőit, az interneten megjelenő webtérképek típusait, ezek szerkesztési elveit. Megértettük a szerver GIS 

jelentőségét. Megismerkedtünk az ArcGIS Szerver felépítésével, a létrehozható szolgáltatások típusaival, az 

egyes szegmensek funkcióival, a szolgáltatás kezelésének alapvető mechanizmusával. 

Önellenőrző kérdések: 

Mi jellemzi az internetes térképhasználatot? 

Milyen változást eredményezett a WWW a térképészet területén? 

Milyen webérképeket ismer, mi jellemzi azokat? 

Ismertesse a Szerver GIS felépítését! 

Milyen szolgáltatásokat hozhat létre az ArcGIS Server Manager segítségével? 

Irodalomjegyzék 

Csutorás, B. - Pődör, A.: Térinformatikai szerver használata az oktatásban., XVII. Térinformatika az 

Oktatásban Szimpózium, Budapest,  2008. 

Guszlev A.: Webkartográfia jegyzet, Székesfehérvár,  2005. 



 Térképek a weben  

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Tematikus kartográfia., Egyetemi jegyzet, Budapest,  1985. 

Kraak, M.J. - Ormeling, F.J: Cartography:visualization of geospatial data.2nd edition, Pearson Education 

Limited, Harlow,  2003. 

Zentai L.: Számítógépes térképészet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,  2000. 

 

http://www.javascriptkit.com/howto/imagemap.shtml 

http://www.opengeospatial.org/standards/wcs 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service 

 

www.mapquest.com 

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/dotNet/manager/administration/how_gis_svr_works.htm 

 

http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/adatbaziskezeles/ugyfel/rendeles/topoterkepek/szelvenyvalasztas.htm 

http://kartoweb.itc.nl/nso/ 

 

http://www.paris.org/Maps/Map2/map.cgi/h2?210,149 

http://www.metradar.ch/2009/pc/ 

http://kartoweb.itc.nl/webcartography/webbook/ch01/ch01.htm 

www.openstreetmap.org 


