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BEVEZETÉS

1. A TÉRINFORMATIKA CÉLJA, FELADATA, FELÉPÍTÉSE

 

A térinformatika célja, hogy grafikus, térképi formához kötve mutasson be gazdasági, társadalmi, politikai és egyéb
adatokat, elősegítve ezzel az adott terület problémáinak megoldását, feladatainak, eredményeinek bemutatását.

Feladata, hogy a földrajzi helyhez kötött adatokat számítógépen tárolja, megjelenítse, analizálja. Ezeknek a
feladatoknak a végrehajtása az erre a célra kifejlesztett számítógépi programrendszerben történik, amelyet általános
néven térinformatikai rendszernek nevezünk. A köztudatban a térinformatikai rendszerekre meghonosodott a GIS
rövidítés, amely az angol Geographical Information System (azaz Földrajzi Információs Rendszer) kifejezésből
származik.

A térinformatika fejlődése párhuzamosan haladt az információ technológia fejlődésével, illetve a számítógépek
kapacitásának növekedésével. Először tematikus térképek elkészítése, majd analitikus feladatok megoldására
alkalmas térinformatikai rendszerek kifejlesztése volt a jellemző. Napjainkban a döntéstámogató, illetve szakértői
térinformatikai rendszerek kialakítása a leggyakoribb feladat. Az analitikus feladatok elvégzésére alkalmas
térinformatikai rendszerek kezelésére a tematikus adatok területén jártas szakemberre van szükség, aki egy adott
szakmai kérdés eldöntésére előállít a rendszerben egy térképet, amelyet szaktudására alapozva elemez, és dönt az
adott kérdésben. A döntéstámogató rendszerben előre elkészített kérdések sorozatát építik be egy mesterséges
intelligencia programblokkba. A döntéshozó kiválasztja a kérdést, és innentől kezdve a mesterséges intelligencia
program vezérli a térinformatikai rendszert, amely előállítja és elemzi a kérdéshez kapcsolódó térképet. Az elemzés
eredményét a mesterséges intelligencia program megjeleníti a felhasználónak.

A térinformatikai rendszerek három alkotóelemből épülnek fel. Ezek az

informatika,
 
a geodézia ,
 
és az a tudományos, gazdasági, társadalmi ágazat,




amelyből a rendszerben kezelt tematikus adatok származnak.

A térinformatika új műszaki tudomány ágazat. A tárgykörében szereplő számos alapfogalom nem sokkal ezelőtt alakult ki, és
szabatos, egységes értelmezésükről még ma is viták folynak. Így egyetlen térinformatikai munka sem nélkülözheti azt a rövid
bevezetőt, amelyben tisztázza az alapfogalmakat, vagy legalábbis azt, hogy a továbbiakban a szerzők mit értenek az egyes
szakkifejezések alatt.

A térinformatikában alapvető fontosságúak a geodéziai ismeretek. Olyan feladatokat oldunk meg, amelyeknek térbeli
kereteit geodéziai vonatkozási rendszerek alkotják. A térinformatikai rendszerek programcsomagjaiban a felhasználó
számos geodéziai vonatkozási rendszer közül választhatja ki a tematikus adatainak megfelelőt. Nyilvánvalóan, a
kiválasztáshoz elengedhetetlenek a geodéziai alapismeretek. Ebben a munkában megpróbálunk olyan alapvető
geodéziai ismereteket nyújtani, amely lehetővé teszi a térinformatikai rendszerek használatát.

Az informatika kulcsszerepet játszik a térinformatikai rendszerekben. Az eszközt szolgáltatja a térinformatikai
feladatok megoldásához. A megoldásban, az eszköz megfelelő alkalmazása szabja meg a lehetőségeinket. Csak
ennek alapos ismerete teszi lehetővé, hogy maximálisan kihasználhassuk a benne rejlő lehetőségeket. Ez indokolja,
hogy ebben a tananyagban a lehetőségekhez képest igyekszünk bevezetni az olvasót az informatika alapvető
ismereteibe.

A tematikus adatok áttekintésére nem vállalkozhat egy geodézia, térinformatika tananyag. Mint már korábban
említettük, ezek származhatnak számos tudomány területéről, valamint a gazdasági, társadalmi szférából. Még a
puszta felsorolásuk is meghaladná ennek a tananyagnak a kereteit. Ehelyett igyekszünk majd bemutatni a
térinformatikai rendszer alapját képező elvi modell (conceptual model) megalkotásának folyamatát, a térinformatikai
rendszerek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen digitális térképek, alapadatok beszerzésének lehetőségeit, valamint a
legelterjedtebb fejlesztő rendszereket.

2. A TANANYAGRÓL

A fenti négy témakörrel összhangban, a tananyag is négy témakörre oszlik. Az első, rövid bevezető rész tisztázza az
olyan alapfogalmakat, mint a térinformatikai rendszer, ennek alkotóelemei, területi kiterjedése és a térinformatikai
modell. A második rész a geodézia alapismereteket tartalmazza. Ez magába foglalja a geometria adatnyerési
módszereket, azaz a hagyományos, földi geodéziai méréseket és ezek feldolgozását, kiemelten foglalkozik a korszerű
műholdas (GPS) technikával valamint röviden kitér a fotogrammetriai eljárásokra. Ezt követően ismerteti a térképezési
alapismereteket, azaz térkép tartalma, vetülete, méretaránya, osztályozása, valamint a hagyományos és digitális
térképkészítés alapfogalmait. A harmadik rész az informatikai alapismereteket fedi le. Ebben áttekintést adunk az
információelmélet alapelemeiről, a számítógép felépítéséről, a digitális képalkotásról valamint a számítógépes
adatbázis kezelési technikákról. A negyedik rész a térinformatikai modellalkotással, a térinformatikai fejlesztő
rendszerek és adatnyerési lehetőségek ismertetésével, továbbá a térinformatikai rendszerek alkalmazásával
foglalkozik. Az elméleti részeket a Függelékben néhány geodéziai és térinformatikai feladat egészíti ki.

A bevezetés végén a szerzők köszönetüket fejezik ki Kocsis Sándor okleveles mérnök-informatikusnak, tanszéki
munkatársnak, aki a tankönyv anyagának informatikai feldolgozásához kimagasló segítséget nyújtott az egyes megírt
fejezetek, azok képanyagának és az animációtervek feltöltésében és javításában. Köszönet illeti Benő Dávid és
Ferenc Marcell doktorjelölteket is, akik javították egyes tananyagábrák minőségét, és segítettek bizonyos
tananyagrészek kidolgozásában. Néhány ábra elkészítésében Hegedűs Réka egyetemi hallgató is közreműködött. A
szerzők megköszönik Dr. Zergi István egyetemi adjunktus segítségét is, aki a gyakorlati geodéziai koordináta-
számítási mintafeladat alapadatállományát, és egy digitális bányatérkép ábrát bocsátotta a rendelkezésükre. Végül
köszönet jár Szabó László ny. egyetemi adjunktusnak is, akitől szép analóg bányatérkép ábrákat kaptunk.

A tankönyv elsősorban a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán folyó alapképzési (BSc) szakok (földtudományi és
környezetmérnöki) tanmenetének Térinformatikai Alapismeretek tantárgyához készült a TÁMOP 4-1-2. projekt keretében.
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