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VIII. Népszerű TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK

1. WEBGIS

A WebGIS a térinformatika internetes alkalmazása a web protokoll (HyperText Transfer Protokoll, HTTP)
felhasználásával. A WebGIS a térképek tárolásának illetve megjelenítésének és manipulálásának funkcióját
szétválasztja, és az interneten keresztül kapcsolja össze. Általában a nagyobb GIS csomagok tartalmaznak WebGIS
modult, pl. az ESRI ArcIMS, de a legelterjedtebb a University  of Minnesota által kifejlesztett, nyilt forráskódú  UM
MapServer.

UM Mapserver működése

Az UM Mapserver egy kliens-szerver program. A kliens-szerver programok két részből állnak. A szerver rész internet
gazdagépen fut, a kliens pedig a felhasználó gépén. A felhasználó a kliens programot kezeli. Ez általában a bemenő
adatokat tartalmazó interaktív weblap (HTML input template), amelynek elküldésével indítja el a felhasználó a szerver
programot. Ez egy CGI (Common Gateway Interface) típusú script, amelyet a felhasználó az Interneten keresztül a
kliens program segítségével kezelhet.

A feladatok megosztása a kliens és a szerver között különböző lehet. A Mapserver esetében az interaktív weblap egy
"vékony" kliens, amely pusztán az input és a vezérlő adatok bevitelére, valamint a CGI scriptben előállított raszter kép
megjelenítésére szolgál. A feladatok túlnyomó többségét a szerveren futó program végzi. Ennek végrehajtó része a
mapserver nevű script, amelyet C, Perl vagy PHP nyelven írtak, attól függően, hogy a szerver melyik nyelvhez tartozó
interpreter programmal rendelkezik. A script-hez számos konfigurációs fájl tartozik, ezek az un. mapfile-ok. Ezek a
fájlok tartalmazzák egy-egy adott feladathoz tartozó .shp, .shx, .dbf  fájlok nevét és háttérképeit. Ezeknek az
adatoknak megfelelő mapfile konfigurálja a mapserver scriptet, amely előállítja az output térképet. Ezt a térképet a
.jpeg vagy  .png kép formájában egy output HTML template fájlba illeszti, és elküldi a felhasználó kliens gépére. A
teljes folyamatot a 8.1.1 ábra vázolja.

8.1.1 ábra Mapserver kliens-szerver program működése

UM Mapserver kezelése

Az UM Mapserver kezelését a 8.1.2 animáció mutatja be. Ebben a mintapéldában a mapfájl egy amerikai terület
különböző rétegeihez tartozó fájlok adatait tartalmazza, nevezetesen a Minnesota, Wisconsin, Michigan államokban
az:

államhatárokat (State Boundaries)
 
megyehatárokat (County Boundaries)
 
városokat (Cities)
 
természetvédelmi/indián területeket (Federal/Indian Lands)
 
vízrajot (Waters)



 
úthálózatot (Roads)

Az animáció induló képe az első, output template fájlban megjelenő kép, amelyet a szerver program az inicializálás
után küld. Ez egy interaktív weblap és az input adatok bevitelére szolgál az adott feladathoz. Megjelennek a
megjeleníthető rétegek nevei, és a háttérkép választási lehetőségei. A második és harmadik kép a háttérkép választást
és megjelenítést mutatja. A további képek az egyes rétegek egymás utáni választását és megjelenítését ábrázolják,
rendre az államhatárok, megyehatárok, városok, védett területek és az úthálózat rétegeket.

 RÉTEGEK MEGJELENÍTÉSE UM MAPSERVER KLIENS GÉPÉN

8.1.2 animáció

2. GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZEREK

Ide tartoznak azok a készülékek, amely a GPS és a GIS rendszereket egyesítik és folyamatosan kijelzik a készülék
helyzetét egy digitális térképen. A készülékek elvi felépítését a 8.2.1 ábrán vázoljuk.




8.2.1 ábra GPS navigációs rendszer felépítése

GPS navigációs készülékek

A GPS navigációs rendszerek három eleme a GPS vevő, a digitális térképek, és egy számítógép, amelyen egy
navigációs program fut. A program kiválasztja és megjeleníti a készülék pillanatnyi helyzetének megfelelő térképet és
ezen megjelöli a készüléket. A pillanatnyi földrajzi helyzet ismeretét a folyamatosan mért GPS koordináták
szolgáltatják.

A GPS navigációs rendszerekben a számítógépet és a GPS vevőt egyetlen készülékben helyezik el.

A következő három megoldás alakult ki erre a célra:

PND (Portable Navigátion Device), amelyben a GPS vevőt egy célszámítógépben helyezik el, és a számítógépen
csak egy sokoldalú navigációs program fut. Ilyen készülékeket mutatunk be a 8.2.2a ábrán.
 
Általános célú zsebszámítógépbe (Personal Digital Assistence, PDA) integrált GPS készülék, amelyen egy
navigációs program is fut. Ilyen készülékeket láthatunk a 8.2.2b ábrán.
 
Intelligens mobiltelefonba (iPhone,  BlackBerry stb.) integrált GPS készülék, amelyen egy navigációs program is fut.
Ilyen készülékeket mutat be a 8.2.2c ábra.



8.2.2a ábra PND készülékek: Garmin Nuvi és Motorola MotoNov

8.2.2b ábra PND készülékek: Hp és ASUS modellek



8.2.2c ábra  Mobil telefonok GPS navigációval:  iPhone  és BlackBerry  modellek

Navigációs program

A GPS navigációs készülékben a navigációs program hangolja össze a GPS koordinátákat és a megfelelő térképet,
továbbá a releváns információkat a felhasználó számára Ezek a gépkocsi vezetésre vonatkozó információk, valamint
fontos helyszinek elérhetőségi útvonala (kórházak, éttermek, szállodák, műemlékek, benzinkutak, stb. – angol
kifejezéssel Points Of Interest, POI).

iGO

Számos program készült erre a célra. A legsikeresebb programok egyike a magyar NavNGo Kft. iGO
programcsomagja (8.2.3 ábra).

8.2.3 ábra  NavNGo iGO My way 8 programcsomagja és logója

Az iGO8 program legfontosabb tulajdonságai az alábbiakban foglalhatók össze:

Egyszerűen telepíthető a legtöbb PDA és intelligens mobiltelefonra.
 
Teljes Európai és Amerikai térképkészlet, 2D és 3D megjelenítési lehetőséggel.
 
Gazdag POI adatbázis (1.8 millió pont), és lehetőség saját POI-k bevitelére.
 
Jól áttekinthető grafikus információ és többnyelvű szóbeli tájékoztatás.
 
Egyszerű nagyítási és nézetkezelési funkciók.
 
Széleskörű útvonal választási feltételek útvonaltervezéshez.
 
Úttévesztésnél automatikus újratervezés.
 
Nappali és éjszaki üzemmód.
 
GPS koordináták kijelzése.



 
Megtett útvonal rögzítése.
 
Figyelmeztetések képernyőn és szóban.

3. GOOGLE MAPS

A Google Maps a Google kereső webGIS szolgáltatása. Annyiban különbözik az Interneten található, hasonló
szolgáltatásoktól, hogy térképei az egész Földet lefedik, gazdagabb keresési lehetőségekkel rendelkezik és
lehetőséget biztosít a felhasználóknak saját térképek szerkesztésére. A szerkesztett térképek elhelyezhetők a Google
szerverein, és az ezekre történő hivatkozás beágyazható a felhasználó saját weblapjába. Az így szerkesztett
térképeket kiterjedten alkalmazzák vállalatok, éttermek, szállodák, szórakozóhelyek, kereskedelmi egységek,
tömegközlekedési csomópontok, stb. földrajzi helyzetének és elérhetőségének  bemutatására.

Google térkép tulajdonságai

A 8.3.1  ábra egy átlagos Google térképet mutat be, és ezen követhetjük a Google térképek tulajdonságait:

8.3.1 ábra Google térkép tulajdonságai

1. Útvonalkereső – Ide kattintva útvonalterveket kérhetünk.
 

2. Saját térképek – Saját térképek behívása (ld. később Google térkép készítése)
 

3. Keresés - Használatával a térképben megjelölt  helyeket kereshetünk.
 

4. Megjelenít/Elrejt - A bal nyíllal a baloldali ablakot, a jobb nyíllal térképet.
 

5. Forgalom – Ide kattintva forgalommal kapcsolatos információkat kérhetünk.
 

6. További...- információk megjelenítése, elrejtése
 

7. Nyomtatás/küldés –Ide kattintva nyomtathatjuk és küldhetjük a térképet
 

8. Link - Generálhatunk egy Internetes (URL) címet, amelyen a térkép hívható.
 

9. Keresési eredmények - Ezen a panelen jelennek meg a keresési eredmények.
 

10. Navigációs vezérlőelemek - Használatukkal navigálhatunk a térképen.
 



 

11. Térkép - Ez a térképi terület.
 

12. Utcakép – Ide kattintva utcaszintű képeket tekinthetünk meg.
 

13. Információs ablak – Megjelölt  ponton információkat jelenít meg.
 

14. Áttekintő térkép – Elhelyezi a megjelenített területet egy nagyobb területen belül.
 

15. Műhold – Ide kattintva térképről műhold nézetre válthatunk

A használati funkciók:

a Navigációs elemek (10), az Útvonalkereső (1), a Keresés (3), a Megjelenítés/Elrejtés (4), a Forgalom (5), a További
információk (6), a Keresési eredmények (9), az Utcakép(12), az Információs ablak (13), az Áttekintő térképek (14) és a
Műhold (15) nézetre váltás.  A térkép szerkesztési elemei a Térkép (11) megjelenítése, Saját térképek (2) behívása,
Nyomtatás/küldés (7), Link (8).

A legfontosabb használati funkciókat a továbbiakban részletezzük.

Google térkép használati funkciói

A Google nyitólapról elérhető a Térképek (Maps) link, amelyre rákattintva a világ-térkép megjelenik.

  

 

Próbálja ki az interneten! 

A térkép használati funkcióknak legfontosabb elemei a térkép mozgatása, nagyítása, és a nézetének változtatása. Ide
tartoznak a Navigációs vezérlőelemek (10), a Műhold (15) és az Utcaképre (12) történő váltás. A 8.3.2 ábra részletezi
a navigációs jeleket, és az utcaképre váltást. A 8.3.3a és 8.3.3b ábra egy térképet és annak utcaképre váltott képét
mutatja be.

8.3.2 A Google térkép navigációs jelei

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&geocode=&q=Hungary&aq=&sll=36.173357,-95.712891&sspn=49.964054,64.6875&ie=UTF8&hq=&hnear=Magyarorsz%C3%A1g&ll=47.219568,19.522705&spn=3.559129,7.03125&z=7
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&geocode=&q=Hungary&aq=&sll=36.173357,-95.712891&sspn=49.964054,64.6875&ie=UTF8&hq=&hnear=Magyarorsz%C3%A1g&ll=47.219568,19.522705&spn=3.559129,7.03125&z=7


8.3.3a  Google térképnézet

8.3.3b Google utcakép nézet

Az utcakép nézet mellett gyakran használt még a műhold nézet, amelyre a jobb felső sarokban lévő Műhold (15)
(Satellite) cimkére történő kattintással térhetünk át. Térképi és műhold nézetpárt mutatunk be a 8.3.4a és 8.3.4b
ábrán.



8.3.4a  Google térképnézet

8.3.4b Google műhold nézet

A keresés funkciók első eleme a Keresés (3) funkció, amikor kulcsszavakat írunk be (coffee, hotel stb.) a Keres a
Térképen (3) (Search Map) ablakba. Ha tartalmaz ilyen információt a térkép, akkor ezek a helyek megjelennek a
térképen, és adataik pedig a baloldali ablakban. Ha rákattintunk a térképi jelölő pontokra, megjelenik az Információs
ablak, amelyben grafikus és szöveges információt találunk.

A teljes térképre vonatkozó járulékos információk (video, fénykép, stb.) kijelzése a jobb felső További...(6) (More)
cimkére kattintással érhetők el. Emellett található a Forgalom (5) (Traffic) cimke, amelyre kattintva forgalmi
információkat kaphatunk.



Útvonaltervezésre is lehetőséget nyújt az Útvonalkereső funkció Google térképeken. Ezt az Útvonalkereső (1) (Get
directions) linkre történő kattintással érjük el. Ezután írjuk be az útvonal kiindulási (A)  és végső (B) pontjának nevét,
ahogy a 8.3.5 ábra mutatja. Ekkor a baloldalon megjelennek az útvonal legfontosabb adatai, a jobboldalon pedig a
térkép a grafikusan megjelenített útvonallal

8.3.5 ábra Útvonalkereső funkció képernyő Google térképen (Budapest-Miskolc útvonal)

A Google térképeken előforduló leggyakoribbak az alábbi jelölések:

Google térkép tervezési funkciói

Mind a Google térkép használat, mind pedig a tervezés a Google keresőből indítható a Térképek (Maps) linkre történő
kattintással. Ekkor a baloldalon megjelenik a világtérkép és az információs baloldali sáv, ahogy a 8.3.6 ábra mutatja. A
navigációs elemekkel beállíthatjuk azt a térképet, amelyet használni vagy szerkeszteni akarunk.



8.3.6 Google térkép nyítólapja

A korábban felsorolt használati funkciók ebben a nézetben az ott leírt módon használhatók. A szerkesztési funkciók
használatához azonban Google fiókkal (Google account) kell rendelkeznünk. A bejelentkezés illetve fiók létrehozása
a nyitólap jobb felső sarkában szereplő Bejelentkezés (Sign in) linkre történő kattintással érhető el. Ha rendelkezünk
fiókkal, töltsük ki az adatokat, ha nem, akkor kattintsunk a Bejelentkezés gombra. Kitöltve és elküldve a megjelenő a
kérdőívet létrehozzuk a saját Google fiókunkat (8.3.7 ábra)

8.3.7  ábra Google bejelentkezési  ablak

Ha rendelkezünk Google fiókkal, és bejelentkezünk, akkor rákattintva a Saját térkép (MyMaps) linkre, megjelenik a
baloldalon az Új térkép (New Map) link és a korábban készült térképek listája (8.3.8 ábra). Ha új térképet akarunk
készíteni, akkor válasszuk az Új térkép linket. Ekkor megjelenik az nformációs ablak. Kitöltve a térkép címét, és az arra
vonatkozó megjegyzést, válasszuk ki, hogy saját, vagy publikus célú térképet kivánunk készíteni. A térkép bal felső
sarkában találhatók azok a jelölések, amelyek használhatók a szerkesztésben. Ezek a kurzorral a kivánt helyre
mozgathatók. Amikor végeztünk a szerkesztéssel, kattintsunk a Kész  (Done) nyomógombra. Ez elmenti a térképet, és
később megjelenik a korábban készült térképek listáján a fiókba történő bejelentkezéskor. Ha ezeket kivánjuk
szerkeszteni, kattintsunk a térkép nevére, és a térképpel együtt a baloldalon feltünő Szerkesztés (Edit) gombra.



8.3.8 Google térkép szerkesztése

4. FELADATOK

5. TESZTLAP

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Oldja meg a következő feladatokat!

 
Jelölje meg a helyes állításokat! Egyes pontokban egynél több állítás is helyes
lehet. Ezeket mind meg kell jelölni! 

1. Az UM mapserver:
 

 
 

kliens része a mapfile;

 
 

kliens-szerver program;

 
 

végrehajtó része a mapserver script;

 
 

kliens része egy .png képfájl.

2. A Gps navigációs rendszerek részei a következők:
 

 
 

GPS vevő;
 

WiFi adó;

 
 

 
navigációs program;

 
UM mapserver;



3. A Google Maps:
 

 
 

Magyarország összes lakott településének utcanézeti képét tartalmazza;

 
 

használatáért PayPal rendszerben kell fizetni;

 
 

a Google kereső ingyenes webGIS szolgáltatása;

 
 

webGIS lefedi az egész Földet;

4. A Google Maps segítségével:
 

 
 

multimédia üzenetet közvetíthetünk az Interneten keresztül;

 
 

útvonaltervezést végezhetünk;

 
 

on-line navigációt végezhetünk autózás közben;

 
 

weblapon megjeleníthető térképet készíthetünk kitüntetett pontokkal;

5. A GPS navigciós rendszerek típusai közé tartoznak:
 

 
 

az Apple számítógépek;

 
 

GPS vevővel integrált okostelefonok (BlackBerry, iPhone, stb).

 
 

a navigációs programmal és GPS vevővel ellátott PDA-k;

 
 

a tábla számítógépek;
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