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1. Kutatási háttér, célok
A Magyar Állami Földtani Intézet — Magyarország legrégebbi
tudományos kutatóintézete — mindig az ország egyik vezetı tematikus
kartográfiai mőhelye volt. Az elmúlt 140 évben számos kiemelkedı,
korát megelızı földtani térkép és térképészeti eljárás született. A ’90-es
években — sok szempontból úttörı módon — épült ki az intézet
földtani térinformatikai rendszere: adatbázisok, különbözı földtani
tematikák, szabályrendszerek és sémák komplexuma.
A dolgozat szerzıje 2000 óta az intézet munkatársa, kartográfusként a
kezdetektıl feladatai közé tartozik az új térinformatikai technológiák
bevezetése, így a webes térképi alkalmazások publikációja is, mely
mostanra fı tevékenységévé lépett elı. Ezek az interaktív térképi szolgáltatások a meglévı GIS rendszerre épülnek. Az intézet stratégiája
szerint minél több információt kell felhasználóbarát módon megosztani
és ennek elsı számú terepe az internet. Ezek a fejlesztések egyre
komplexebb szolgáltatásrendszer felé haladnak: adatbázis tartalom,
térkép-, feature-, katalógus-, metaadat szolgáltatásokat kell szabványos
módon egymásra építeni és összekapcsolni. Térbeli információknak a
világhálón történı megosztásakor már nem szorítkozhatunk kizárólag
térképek publikálására. A rendelkezésre álló téradatokat különbözı
módokon, eltérı mélységben és különbözı módon csoportosítva kell
szolgáltatni.
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A HARDVER — SZOFTVER — ADAT hármasból felépülı térinformatikai rendszer igen összetett. A térinformatikus — a rendszer építıje és
üzemeltetıje — az

ADAT

komponens kezelésével kapcsolatban rendel-

kezik a legtöbb szabadsági fokkal [Turczi, 2000]. A
SZOFTVER

HARDVER

—

páros egy funkcionalitásában szigorúan kötött, ugyanakkor

széles skálán kombinálható és paraméterezhetı rendszert képez. A
hardver és szoftver elemek készítıi a részkomponensek optimális mőködésével kapcsolatban tesznek ugyan ajánlásokat, de a komplett rendszer együttes harmonizálására nem. A rendszer összetettségébıl és
variálhatóságából fakadóan egy feladat megoldására több megoldás,
technológiai sor kínálkozik. A

SZABVÁNYOK,

mint a negyedik kompo-

nens az elızı hármasnak egyre több elemére hatással vannak. Tudományos adatok kezelésekor, térinformatikai rendszerek tervezésénél,
mőködtetésénél és publikálásakor nem tekinthetünk el ezek alkalmazásától.
A dolgozat arra vállalkozik, hogy ebben a sokváltozós rendszerben,
a földtani térképek és adatok speciális igényeire optimalizált rendszer
megoldásait mutassa be, az összes komponens egyidejő figyelésével.
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2. Alkalmazott módszerek
A disszertáció szerkezete az optimalizált webes szolgáltatások tervezési
és létrehozási munkafolyamatának logikai menetét követi, és szerkezetileg két fı részre bontható. Az elsı rész a webes földtani
térképszolgáltatás létrehozásának folyamatát vizsgálja a következı fıbb
lépések szerint:
1. adatstruktúra felépítése,
2. webes célú digitális földtani térkép tervezése, szerkesztése,
kartografálása,
3. térképszolgáltatás létrehozása,
4. webes alkalmazás kialakítása,
5. a komplett rendszer optimalizálása.
A második rész a már meglévı adat és szolgáltatás struktúrára épülı,
azokat kiegészítı egyéb internetes szolgáltatásokat mutatja be: a térinformatikai-adat és a metaadat szolgáltatást, illetve az Egységes
Országos Földtani Térképsorozat 1:100 000-es méretarányú változatán
alapuló webes térképszolgáltatás fejlıdéstörténetét.
A webes szolgáltatások fejlesztése komplex folyamat, melynek összetettsége a résztvevı komponensek nagy számából, bonyolult
kapcsolatrendszerébıl fakad. A dolgozatban bemutatott megoldásokhoz
vezetı út lépései a következık:
1. A kitőzött célok megfogalmazása és nemzetközi tájékozódás.
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2. A célnak legjobban megfelelı és elérhetı hardver és szoftver
komponensek kiválasztása.
3. Az elıírt, illetve célszerően alkalmazandó szabványok
megismerése.
4. A szükséges térinformatikai és egyéb adatok összegyőjtése,
megismerése, és a peremfeltételeknek (kitőzött célnak, alkalmazott

szoftvereknek,

szabványoknak)

megfelelı,

szükség szerinti módosítása.
5. Létezı technológiáknak a földtani térképek szempontjainak
megfelelı módosítása, illetve új technológiai sorok kidolgozása.
6. A kidolgozott munkafolyamatok végrehajtása, az eredmények objektív (benchmark) és szubjektív ellenırzése, tesztelése és szükség szerinti javítása.
A HARDVER — SZOFTVER — ADAT — SZABVÁNY összetevık folyamatos változásaival a rendszer mőködtetıjének lépést kell tartania. A
változások újabb megoldások lehetıségeit hordozzák, melyeket a földtani adatok sajátosságaihoz kell szabni. Ezért — hasonlóan a
szoftverekhez és a szabványokhoz — a térinformatikai adatoknak, az
ıket feldolgozó térképszolgáltatásoknak és az ezeket megjelenítı
webtérképeknek soha nincs végsı változatuk, csak verziószámuk.
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3. Tézisek
1. A földtani térképek sajátosságait és a térinformatikai eszközök
kínálta lehetıségek kombinációit figyelembe véve alakítottam ki az
optimális technológiai sort, amely a natív térinformatikai adatbázisból kiindulva a webtérkép publikálásáig tart. Ezt a technológiai sort
alkalmaztam a webes földtani térképek publikálásához Intergraph és
ESRI rendszerben is.
2. A

térképi

rétegeket

és

attribútumaikat

figyelembe

véve,

meghatároztam azt az optimális geoadatbázis szerkezetet, ami képes
kiszolgálni a hagyományos kartografálási eljárásokat, térinformatikai mőveleteket és egyúttal hátteréül szolgál a webes alapú
térképeknek és egyéb online térinformatikai szolgáltatásoknak.
3. Megállapítottam, hogy webes megjelenítés esetén, nem alkalmazhatók a hagyományos földtani térképeknél megszokott jelkulcsi
megoldások. A képzıdmények differenciálását a sraffozás es egyéb
felületi jelek elhagyásával, kizárólag színezés alapján célszerő elvégezni. A tektonikai elemek összetett grafikai megoldásai helyett, a
maptips-szel kiegészített egyszerő vonaltípus használatát javaslom.
Az összetett szerkezető, fixmérető és ezért méretarányhoz kötött
földtani indexek alkalmazása helyett, a dinamikus, címke rendszerő,
méretarány független kiterített földtani index használatát vezettem
be.

A

címkék

elhelyezésének
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optimális

paraméterezése

a

megjelenített méretaránytól függetlenül segít a térképen található
képzıdmények elkülönítésében.
4. Meghatároztam a webes földtani térkép méretarány-változásához
(nagyítás és kicsinyítés) kötött információtartalom változását, ami a
térkép dinamikáját adja, és egyben kompenzálja szükségszerően
egyszerősített jelkulcs hátrányait.
5. Meghatároztam a webes alapú földtani térinformatikai szolgáltatások optimalizálási folyamatának alapjául szolgáló szempontok fontossági sorrendjét:
1. Biztonság
2. Teljesítmény
3. Stabilitás
4. Skálázhatóság.
Kidolgoztam a szolgáltatásban résztvevı HARDVER — SZOFTVER —
ADAT komponensek

platform független, a fenti fontossági sorrenden

alapuló optimalizálási folyamatát és módszereit, és azokat a MÁFI
rendszerén alkalmaztam.
6. Stratégiát dolgoztam ki a webtérkép rendszerrel párhuzamosan
szolgáltatott földtani térinformatikai adatszolgáltatás és metaadat
keresı, szabványokra épülı megvalósítására.
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4. Következtetések
Az általam kidolgozott és a disszertációban bemutatott módszereket,
megoldásokat a gyakorlati megvalósítás szükségszerősége indukálta. A
szolgáltatásokon történı változtatások módja és iránya több tényezıtıl
függ: az internet fejlıdésétıl, a megjelenı új szoftverek képességeitıl, a
felhasználók igényeitıl, a Földtani Intézet hazai és nemzetközi kötelezettség-vállalásaitól, a hazai és az Európai Uniós elıírásoktól, valamint
a rendelkezésre álló humán és pénzügyi erıforrásoktól. A fejlesztéseknek jelenleg két fı irányvonala van.
Az egyik, az egyre látványosabb, sok funkciót és szolgáltatást
nyújtó, könnyen kezelhetı online térképek igényének kielégítése. Ezek
fejlesztése egyaránt érinti kartográfiai-, a térinformatikai-, az alkalmazásfejlesztési- és az optimalizációs munkafolyamatok folyamatos
javítását és az elérhetı tematikák körének bıvítését.
A másik a közvetlenül hozzáférhetı térkép, téradat és metaadat
szolgáltatások körének bıvítése. Ez utóbbiak szolgálnak alapul számos
nemzetközi együttmőködéshez és teszik elérhetıvé a földtani adatokat
más weboldalak és alkalmazások számára. Az ilyen típusú szolgáltatások visszahatnak a geoadatbázis szerkezetére és szükségessé teszik a
folyamatban résztvevı komponensekre (adatbázis sémára, térképekre,
térképszolgáltatásra, metaadat sémára, metaadat szolgáltatásra) vonatkozó szabványok frissítését és az újak bevezetését.
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