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15. Térképszerverek alkalmazása 
„mashup” webtérképezés

• Történet
• Csoportosítás
• Térképszerverek (nyílt API)
• „MASHUP” 

– Raszter
– Vektor
– 3D



Térképszerverek alkalmazása 
„mashup” webtérképezés

Előadás



Webes térképek fejlődése 
1993-ig szöveges web
1993: Interaktív térképszerver Xerox Parc CGI (Perl) 
1994: Első internetes atlasz
1995: Java Applet (SUN)
1996: Javascript (Netscape)

Első internetes útvonalkereső
Macromedia Flash Player

1998: US Terraserver
UMN MapServer  - nyílt forráskód

2001: W3C ajánlássá vált az SVG szabvány
2005: Google Map (nyílt API) - GoogleEarth
2006: Wikimapia

SVG Tiny 1.2 W3C ajánlásá vált



Webtérképekre jellemző 
tulajdonságpárok

Statikus Animált

Csak nézhető Interaktív

Dokumentumalapú Alkalmazásalapú

Egyszerű térkép Elemzésre alkalmas térkép (GIS query)

Statikus fájlokon alapul Dinamikus alkotás

Helyi adatforráson alapul Többféle adatforrás (adatbázis, web)

Nem újrafelhasználható Nyitott  (API és licensz) 



Webtérképekre jellemző 
tulajdonságpárok II.

Statikus, ritkán frissített Valósidejű (időjárás, közl. )

Előre meghatározott tartalom, stílus Személyreszabható (paraméter)

Egy térkép Térképgyűjtemény

Zárt térképtartalom Nyitott, felh. is változtathatja

Bemutatásra alkalmas Felfedezésre szánt

Széles nyilvánosságnak szánt Szakértői közönségnek szóló



Jelentős térképszerverek

• GoogleMaps

• YahooMaps 

• Bing

• Geoportal

http://maps.google.com

http://maps.yahoo.com

http://www.bing.com/maps

http://geoportal.fr

http://maps.google.com/
http://maps.yahoo.com/
http://www.bing.com/maps
http://geoportal.fr/


Összegyúrt (Mashup) 
térképszerver szolgáltatás

ArcExplorer JEE több forrásból származó Corine Land Cover 
térképösszeállítás 
1. Add internet server
2. http://vektor.georgikon.hu kvsz
3. http://geo.kvvm.hu clc (80% átlátszóság)

http://vektor.georgikon.hu/
http://geo.kvvm.hu/


Nyitott webtérképek

• Nyilvános API (Application Programming Interface)

– Összetett webtérképészeti rendszerek, amelyek biztosítják 
az API-t mások weboldalán és termékein való 
újrafelhasználáshoz. Ilyen rendszer például a Google Maps 
a Google Maps API-val, vagy a Yahoo! Maps 

– ESRI ArcIMS, GIS Server API



Nyitott webtérképek II.



IKR precíziós szolgáltatás 
térképbankja



Webes publikálás (mintaterület 
talajadatokkal)



Webtérkép és egyszerű 
internetes pulikáció

Projektwebhely

Webes 
térképszerver

Webes 
képszerver

Webes 
videószerver

Webtárhely
szolgáltató

Honlapkészítő
program



Hasznos linkek egy egyszerű 
ingyenes webtérkép 
megvalósításához

• Google webszolgáltatások

• Honlapszerkesztő program

• Webtárhely szolgáltató

http://picasaweb.google.com
http://youtube.com
http://googlemaps.com

http://microsoft.com

http://ingyenweb.hu

http://picasaweb.google.com/
http://youtube.com/
http://googlemaps.com/
http://microsoft.com/
http://ingyenweb.hu/


Megvalósítás lépései

• Megvalósítás lépései: 
– 1.  Témaválasztás 
– 2.  Térkép létrehozása, adatok feltöltése 

• a.  Webalbum létrehozása, képek feltöltése 
• b.  Videók feltöltése az internetre 

– 3.  Webhely létrehozása, térkép 
beágyazása 

– 4.  Webhely közzététele



Térképszerverek alkalmazása 
„mashup” webtérképezés 
Előadás összefoglalása

• Térképszerverek (nyílt API)
• „MASHUP” 

– Raszter
– Vektor
– 3D

• Projekwebhely készítése
• Térképszerver szolgáltatások webes 

beágyazása



Előadás ellenőrző kérdései
I. Készítsen GoogleMaps térképet, melyen szerepel a két 

legnagyobb magyarországi település (Budapest, 
Debrecen) bejelölve, beillesztett képpel és a város 
hivatalos linkjével!



Előadás ellenőrző kérdései
II. Készítsen GoogleMaps térképet tetszőleges mezőgazdasági 

témában legalább öt objektummal, beillesztett képekkel, 
majd küldje el a hivatkozását saját magának e-mail-ben!



Előadás ellenőrző kérdései
III. Készítsen GoogleMaps térképet tetszőleges 

mezőgazdasági témában legalább öt objektummal, 
beillesztett képekkel és ágyazza be egy ugyanazon 
témában létrehozott webhelyre!



Előadás ellenőrző kérdései
IV. Ágyazzon be a létrehozott webhelyre további 

térképszerver szolgáltatásokat (Bingmaps, YahooMaps…)!



Előadás ellenőrző kérdései
V. Keressen további nyílt API-val rendelkező térképszerver 

szolgáltatásokat a világhálón!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János
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