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1. Bevezetés 

Diplomadolgozatomban az informatikai infrastruktúra talán legfontosabb 

tényezőjével, a digitális térképek webszervereken való publikációjával foglalkoztam. 

Dolgozatomban konkrét feladatok megoldásával próbálok rávilágítani e területen 

rejlő lehetőségekre, hiszen túl azon, hogy az Európai Uniós szabályozás megköveteli, 

nagy igény mutatkozik rá mind az államigazgatási, a vállalati és a civil szféra 

területéről. Sok esetben hiába állnak rendelkezésre megfelelő digitális térképek, 

aktuális viszonyokat tükröző légifelvételek, ezek megfelelő webes infrastruktúra 

hiányában nem jutnak el a felhasználókhoz. Elemzések kimutatják, hogy hazánk 

lemaradása jelentős a digitális térképkultúra területén. Ennek elterjedését elsősorban 

az adatszolgáltatási díjak, drága szoftverek, felhasználási jogok és a bonyolult 

technológia hátráltatja. 

 Munkám során az ESRI - Enviromental System Research Institute - nevével 

fémjelzett ArcSDE és ArcIMS segítségével komplett szerver alkalmazásokat 

készítettem és publikáltam a Georgikon térképszerveren 

(http://vektor.georgikon.hu/website/). 

 A következőkben szeretnék rövid áttekintést nyújtani e terület elméleti 

hátteréről, illetve a gyakorlati megvalósításról egy általam elkészített projekten 

keresztül. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 A Földrajzi Információs Rendszer (GIS) egy hardverből és szoftverből álló 

egység, ami földrajzi adatok tárolására, visszakeresésére, térképi leképezésére és 

elemzésére szolgál. A szakemberek sok esetben pedig még a kezelő személyzetet, és 

a rendszerbe kerülő adatotokat is hozzá sorolják. Mint tudjuk, a térbeli információkat 

koordináta rendszerekben ábrázolják, melyek a Föld egy meghatározott pontjához 

köthetők. 

A térképszerverek nagy mennyiségű vektoros és raszteres állomány 

közzétételére hivatottak. Nem annyira az adatlekérdezést, mint inkább a katalógus 

jellegű illetve terület szerinti keresést és a lokális tervező feladatok előkészítését 

támogatják. A térképszerver lényege az, hogy eltérő típusú és szervezettségű 

vektoros és raszteres adatokat, egységes rendszerben lehessen közzétenni, 

térinformatikában nem jártas és nem képzett felhasználók számára. Ennek eszközét 

esetemben az ESRI által kínált szervercsalád két tagja testesítette meg, nevezetesen 

az ArcSDE és az ArcIMS. 

2.1 Az Arc szerverek rövid bemutatása 

A Server GIS felhasználható többféle központilag tárolt GIS adatbázis 

esetében. A szerveralapú GIS technológiák elterjedése növekvő tendenciát mutat. A 

GIS szoftvereket központilag helyezhetjük el alkalmazás-szervereken, és hálózaton 

keresztül juttathatjuk el nagyszámú felhasználóhoz a GIS lehetőségeit. A vállalati 

GIS felhasználók hagyományos asztali GIS alkalmazások - például webböngészők, 

mobil eszközök és digitális készülékek - segítségével kapcsolódhatnak a központi 

GIS szerverekhez. A szerveralapú GIS-t használhatjuk a következőkre: 

 Nagyméretű GIS adatbázisok kezelése 

 Földrajzi információk interneten keresztüli megosztása 

 Központi GIS web portálokon információk feltárása és használata 

 Központilag tárolt GIS funkciók elérésének biztosítása a szervezeten 

belüli felhasználóknak 

 Vállalati GIS adatbázisok karbantartása 

 Megosztott GIS számítási feladatok biztosítása 
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 Széleskörű GIS funkcionalitás megosztása az interneten keresztül 

Az ESRI három alapvető szerverlehetőséget kínál a felhasználók számára: 

ArcSDE, ArcIMS és ArcGIS. 

Ezek közül az ArcSDE és ArcIMS szerverekkel foglalkoznék bővebben, 

hiszen ezeket volt lehetőségem a gyakorlatban is alkalmazni. Az ArcSDE 

tulajdonképpen egy térbeli adatelérési szerver, amely biztosítja az átjárót a relációs 

adatkezelő rendszerekben tárolt térbeli adatok tárolására, kezelésére és használatára, 

több kliensalkalmazásnak, mint például ArcIMS, ArcGIS Server vagy ArcGIS 

Desktop számára. 

2.1.1 ArcSDE 

 
Forrás: www.esrihu.hu 

 Az ArcSDE alapvető szerepet játszik az ArcGIS rendszerben, biztosítva egy 

alkalmazásszervert, ami egyesíti a vektoros és raszteres adatok tárolását egy 

adatbázis rendszeren belül. Az ArcSDE támogatja a hosszú tranzakciókat és a 

verziókezelést az összetett, többfelhasználós adatszerkesztői környezetekben. Az 

ArcSDE szolgáltatások sorozatát biztosítja, hogy növeljük az adatkezelés minőségét, 

kibővítsük az adattípusok körét, amelyeket DBMS-ben1 tárolhatunk, valamint 

rugalmas konfigurálást tesz lehetővé. 

Az ArcSDE-vel elvégezhető: 

 Térbeli adatok szolgáltatása az ArcGIS Desktop számára, ArcIMS-en 
keresztül csatlakozó kliensek számára, és az ArcGIS Engine-nel és 
Server-rel létrehozott szoftverek számára 

 Az ESRI fájl-alapú adatainak szolgáltatása az ArcSDE for Coveragest 
használva 

                                                 
1 Az adatbázist kezelő rendszert DBMS-nek (Data Base Management System) nevezzük. 
(Forrás: http://www.prog.hu/cikkek/1/Adatmodellek.html) 
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 Földrajzi információk kezelése a következő adatbázis-típusok 
bármelyikében: IBM DB2 Universal Database, Informix Dynamic 
Server, Oracle, és Microsoft SQL Server 

2.1.2 ArcIMS 

 
Forrás: www.esrihu.hu 

Az ArcIMS jelenti a megoldást a dinamikus térképek és GIS adatok 

szolgáltatására a weben. Nagyon jól méretezhető keretrendszert nyújt a GIS Web-

publikáláshoz. 

Az ArcIMS szolgáltatások a kliensek széles körében használhatók, beleértve 

a saját web-alkalmazásokat, az ArcGIS Desktop-ot és a mobil valamint a vezeték 

nélküli eszközöket. Az ArcIMS bárhol a világon lehetővé teszi számunkra, hogy a 

szervertől távol használjunk drótnélküli eszközöket az adatbázisunk eléréséhez. 

Továbbá például rendszerszolgáltatók is használják az ArcIMS-t arra, hogy 

térképeket továbbítsanak mobil telefonra, útvonalválasztási lehetőséggel és 

szomszédsági keresési funkciókkal, biztosítva a személyre szabott közlekedési 

jelentést, valamint alkalmazásokat fejlesztenek a járműpark kezelésére és 

irányítására, és még sok minden másra. Az ArcIMS az első internetes térképező 

megoldás arra, hogy integráljuk GIS adatainkat a munkaasztalunkon. Varázslók és 

sablonok vezetnek végig a feladatokon, amelyekkel a térképeket elkészíthetjük, 

programozásra nincs szükség. Egyszerűen el kell készíteni egy térképszolgáltatást, 

meg kell tervezni a weboldalt és közzétenni a térképet. Könnyen használható 

eszközök segítenek vizsgálni és karbantartani az oldalt. A haladó felhasználók pedig 

elérhetnek olyan eszközöket, amikkel konfigurálhatják a kliens- és szerveroldalt, 

biztonsági rendszert, megbízható és testreszabott oldalakat építhetnek. A helyi 
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geoprocesszálás2 eredményezi a hatékonyabb kliens/szerver feldolgozási 

lehetőségeket. 

Választhatók a kész HTML/DHTML és Java kliensek, vagy építhetők testre 

szabott kliensek is, Active Server Page (ASP), ColdFusion, vagy egy Java 

implementáció, mint a JavaServer Pages (JSP) használatával. Ráadásul az ArcIMS 

lehetővé teszi, hogy a térképi szolgáltatásoknál meghatározzuk, mely felhasználók 

férhetnek hozzá a mi GIS adatainkhoz. Amikor létrehozunk egy szolgáltatást webes 

környezetben, akkor egyúttal azt is meghatározzuk, hogy milyen eszközöket, 

szolgáltatásokat, és adatokat teszünk elérhetővé a felhasználó számára. Az ArcIMS-

ben rejlő lehetőségek biztosították a hátteret ahhoz, hogy létrejöjjön a Geography 

Network. A Geography Network-ön keresztül a felhasználók publikálni tudják saját 

adataikat, és térképi szolgáltatásaikat, illetve specifikusan kereshetnek és 

felhasználhatnak mások által készített alkalmazásokat, szolgáltatásokat. Az ArcIMS 

kliensek és szerverek az ArcXML nyelvet használják a kommunikálásra, amely egy 

GIS nyelv, eXtensible Markup Language3 (XML). Az ArcXML könnyű, ám mégis 

hatékony megoldást biztosít ahhoz, hogy az ArcIMS alkalmazásokat 

testreszabhassuk. 

Az SDE és az IMS működését, illetve jelentőségét talán kettő a gyakorlatban 

végrehajtott projekt keretein belül tudnám igazán szemléltetni. Az első projektben 

Zala megyéről készült, utólagosan digitalizált talajtérképek egyetlen 

raszterkatalógussá történő összefűzését végeztem, melyet a Georgikon 

térképszerveren (http://vektor.georgikon.hu/website/) az ArcIMS segítségével 

publikáltam. Ezt követően az állományokat a felhasználó bármely internetes 

böngésző segítségével elérheti. A térképszerverről egy rövid ismertetőt az 1. számú 

melléklet tartalmaz. 

                                                 
2 A geoprocesszálás magába foglalja a már létező GIS adatok elemzése eredményeképp létrejövő 

információkból új adatok előállítását. A geoprocesszálás alkalmazható szomszédsági és átlapolási 

elemzések, adatkonverziók és adatösszegzési műveletek esetén. Ugyancsak használható kötegelt GIS 

eljárások automatizálására. 

(Forrás: http://www.esrihu.hu/software/desktop.html) 

 
3 (Extensible Markup Language) XML (bővíthető jelölő nyelv). Web-dokumentumok leírására 

használt jelölő nyelv, melynek címkéit (tags) a szabványos HTML nyelv címkéi mellett, a Web-

szerkesztő, vagy azok egy csoportja, maga definiálhatja. 

(Forrás: http://www.mimi.hu/informatika/xml.html) 
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3. GIS adatok térképszerveri publikálása 

3.1 Digitális térképek adatbázisba szervezése ArcSDE 

segítségével 

Az említett talajtérképeket a Fejér Megyei Növény –és Talajvédelmi 

Szolgálat (http://www.ontsz.hu/fejer_reg/) munkatársai digitalizálták lapolvasó 

segítségével, az alábbi paraméterekkel: 

 Felbontás: 72 dpi 

 Méret: körülbelül 310 x 210 cm 

 Tif fájlformátum, bitmap image 

A beolvasott térképeket az ONTSZ munkatársai georeferálták4. Mivel a 

digitalizált térképek tisztítása során (értem ez alatt a térképek keretének levágását, a 

szükségtelenné vált feliratok eltávolítását) az állomány módosult, ez ismételt 

georeferálást tett szükségessé, hogy a raszter katalógusban az egyes szelvények 

tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz. 

 
1. ábra - Keretbeállítások 

Mivel az ArcCatalog a sarokpontok koordinátái alapján helyezi egymás mellé 

a térképeket, a külső keretet el kellett távolítani, hogy ne keletkezzenek átfedések az 

egyes szelvények között. Az újbóli georeferálást az tette szükségessé, hogy a 

Photoshopban végzett munka során a referenciapontok módosulhattak, ami az 

1:10000 méretarány miatt komoly eltéréseket eredményezhet. Az előbb említett 

                                                 
4 A georeferálás nem más, mint a térképi vetületbe illesztés. 
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feladatokat az egyetem munkatársai végezték az AdobePhotoshop CS2 és az ArcMap 

programok segítségével. Ilyen előzmények után kerültek hozzám az állományok, és 

elkezdtem őket raszterkatalógussá rendezni az ArcCatalog 9-es program 

segítségével. 

 
2. ábra - ArcCatalog 

Az ArcCatalog alkalmazás segítségével rendezhetünk és kezelhetünk minden 

GIS adatot, például térképeket, adatcsoportokat, modelleket, metaadatokat és 

szolgáltatásokat. A következő lehetőségeket nyújtja: 

 Földrajzi adatok tallózása és keresése 

 Metaadatok létrehozása, kezelése és vizsgálata 

 Geoadatabázis sémák és tervek létrehozása, exportálása és importálása 

 GIS adatok keresése és felkutatása helyi hálózatban vagy a világhálón 

 ArcGIS Server adminisztrálása 

A felhasználók az ArcCatalog-ot GIS adatok, valamint metaadatok 

megkeresésére és szervezésére használhatják; a GIS adatbázisok fenntartói 

geoadatbázisok meghatározására és létrehozására; a GIS szerverek fenntartói 

számára pedig kiváló eszköz a GIS szerver keretrendszerének adminisztrálására. 

 8



A program indítását követően a következő ablak jelenik meg: 

 
3. ábra - ArcCatalog munkafelület 

Ahogy az ábrán látható, a már megszokott alkalmazásokhoz hasonlóan 

rendelkezésünkre áll egy menüsor, illetve egy sor az eszköztáraknak, mely 

összetevőit szabadon választhatjuk a Nézet legördülő menü segítségével. Az ablak 

bal oldalán található az úgynevezett CatalogTree („katalógus fa”), mely segítségével 

tekinthetjük át a fájlokat, mappákat illetve adatbázis kapcsolatokat. Jelen esetben az 

utóbbit választjuk ki, és megfelelő bejelentkezési paraméterek (szerver megnevezése, 

szolgáltatás elnevezése, adatbázis neve, felhasználónév és jelszó) megadása után az 

ablak jobb oldalán megjelennek az így elérhetővé tett SDE geoadatbázisok. 
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4. ábra - ArcSDE bejelentkező ablak 

Mindezt csak első alkalommal kell elvégezni, utána az adatok mentésre 

kerülnek, a bejelentkezési paramétereket megváltoztatni pedig a következőképpen 

lehet: kiválasztjuk a módosítani kívánt kapcsolatot, majd kijelöljük a Connection 

Properties („csatlakozás tulajdonságai”) menüpontot. Mielőtt az OK gombra 

kattintanánk, érdemes ellenőrizni a beállítások helyességét a Test Connection 

(„kapcsolat tesztelése”) nyomógomb segítségével. Így időt és sok bosszúságot 

spórolhatunk meg. 

Miután sikeresen kapcsolódtunk az adatbázisszerverhez, mely jelen esetben a 

raszter.sde, lehetőségünk nyílik új objektumok5 létrehozására, illetve a meglévők 

módosítására, azokhoz további adatok hozzáadására. 

                                                 
5 Az objektum - definíció szerint - nem más, mint egy meghatározott számú komponensekből álló 
struktúra, melynek minden elem vagy egy meghatározott típusú adatot tároló mező, vagy az 
objektumon műveletet végző kódrészlet, ún. metódus. Az objektumok gyakorlatilag nem csak magukat 
az adatokat, de az adathalmaz összefüggéseit, működésének szabályait is magukban foglalják. 
(Forrás: http://www.prog.hu/cikkek/312/Az+Object+Pascal+objektum-modell.html) 
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5. ábra - Objektum létrehozása 

Hozzunk most létre egy új raszter katalógust6, hiszen ennek segítségével 

tudjuk talajtérképeinket precízen, hatékonyan és gyorsan egymás mellé illeszteni. 

Természetesen mód nyílik egyéb objektumok létrehozására is, mint például (Feature 

Dataset7, Feature Class8). Miután kiválasztjuk a Raster Catalog menüpontot, a 

következő ablak jelenik meg. 

                                                 
6 A raszter katalógus segítségével jeleníthetünk meg összetett illetve szomszédos raszteres 

állományokat anélkül, hogy egyetlen nagy fájllá olvasztanánk össze őket.  
7 Segítségével kapcsoltan tudjuk kezelni az azonos vetületi rendszerrel rendelkező adatokat. 
8 Azonos térképi információkkal (tulajdonságokkal) rendelkező adatokat tartalmaz. (elemosztály) 

(Forrás: ArcGIS Desktop Help, saját fordítás) 
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6. ábra - Raszter katalógus létrehozása 

Az ábrán is látszik, hogy csupán egy adatot kell kötelezően megadnunk, a 

raszter katalógus nevét (a program ezt zöld ponttal jelöli). A további tulajdonságok 

beállítása nem kötelező, hanem opcionálisan választható. Elsőként a raszter 

koordináta rendszerét adjuk meg; amíg ezt meg nem tesszük, addig térképünk nem 

rendelkezik vetületi rendszerrel. Nekem az EOV9, azaz a HD-72-es vetületre van 

szükségem. Válasszuk a sor végén található nyomógombot (       ). Ekkor megnyílik a 

Spatial Reference („vetületi rendszer”) tulajdonságai ablak, ahol beállíthatjuk a 

paramétereket. Szerencsémre az Arc program számos vetületi rendszert előre 

definiálva tartalmaz, így a HD-72-est is. Ezért egyszerűen a Select gomb segítségével 

a következő útvonalon érhető el: Projected coordinate systems/National grids/HD-72 

Egységes Országos Vetületi Rendszer. Ha olyan koordináta rendszert szeretnénk 

alkalmazni, ami nincs előre definiálva, akkor a következő lehetőségek állnak a 

rendelkezésünkre: importálás, új létrehozása vagy egy előre definiált módosítása. 

                                                 
9 Bevezetésére geodéziai alapjaink 1972-évi megújítása után került sor (1975-ben). Az 1949 után 

kifejlesztett felsőrendű háromszögelési hálózatot egy új ellipszoidon (GRS67) helyezték el. A 

rendszer elnevezése HD72 (Hungarian Datum 1972). Az EOV vetület egységes országos 

térképrendszerében (EOTR) készülnek a nagyméretarányú térképek és a polgári topográfiai térképek. 

(Forrás: GPS Magazin) 
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7. ábra - A raszter koordináta rendszerének beállítása 

A következő lépésben a Geometry Column („geometriai alapszerkezet”) 

koordinátáit szükséges beállítani, ami a következőképpen zajlik. Az adott sor végén 

található nyomógomb segítségével az előzőhöz hasonló ablak jelenik meg, de rajta a 

koordináta rendszerek lapfülön kívül még egyéb fülek is találhatók. 

 
8. ábra - A geometriai alapszerkezet beállításai 
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A koordináta rendszert ugyanúgy állítom be, mint az előző esetben. A 

mellette elhelyezkedő X/Y Domain lapfülről azonban nem szabad elfeledkeznem, 

mint az később kiderült. Ugyanis első alkalommal ezt elmulasztottam, és csak az 

Environment Settings („környezet beállítása”) nyomógomb hatására megnyíló 

ablakban állítottam be a raszter katalógus kiterjedését méterben kifejezve, ahogy azt 

a következő ábra jól mutatja. 

 
9. ábra - A környezet tulajdonságainak beállításai 

Ennek beállítása azért igen fontos, mivel a későbbiekben a katalógus ezen 

tulajdonságán már biztosan nem lehet változtatni. Tehát abban az esetben, ha éppen 

akkora méretet definiálunk, mint amibe térképeink beleférnek, és nem pontos a 

georeferálás (egyes térképi részletek kívül esnek a határokon), akkor a program egy 

hibaüzenetet küld, és nem hajtja végre az összefűzést. A másik eset, amiért érdemes 

jelentősen nagyobb kiterjedést adni, ha a későbbiekben újabb térképekkel szeretnénk 

bővíteni katalógusunkat. Nem megfelelő beállítás esetén, az új térképek 

hozzáadásának csak egy módja marad: nemes egyszerűséggel egy teljesen új 

katalógust létrehozni, amire az összes adatunk ráfér. Ahogy az a 9. ábrán is látható, a 

kiterjedést a Balaton teljes vízgyűjtő területére adtam meg, pedig a katalógusba 

csupán Zala megye egyes területeiről készült talajtérképek kerültek. 

Mindezek után már csak az Output Spatial Grid 1 tulajdonságot kell 1000 

méterre állítanom (1 km x 1km -es rácsháló). 
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Végezetül az OK nyomógomb segítségével a program létrehozza az általam 

meghatározott paraméterekkel rendelkező raszter katalógust. 

Ha mindent jól konfiguráltunk, akkor a következő ablakot kell látnunk, illetve 

az ArcCatalog központi ablakának jobb oldalán meg kell jelennie az általunk 

létrehozott adatbázisnak. 

 
10. ábra - Raszter katalógus létrehozásának üzenete 

Amint ez a 10. ábrán is olvasható, a raszter katalógus sikeresen elkészült. Ha 

esetleg rossz beállításokat adtunk meg, akkor a program szintén ebben az ablakban 

jelzi azt hibaüzenetként, s ennek tartalma alapján könnyen orvosolhatjuk a 

problémát. Miután meggyőződtünk, hogy sikeres volt a folyamat, elkezdhetjük 

adatokkal feltölteni a létrehozott katalógust. 
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11. ábra - A raszter katalógus adatokkal történő feltöltése 

Jelöljük ki a létrehozott üres SDE adatbázist, majd jobb gombbal válasszuk ki 

a Load Data („adatok feltöltése”) menüpontot, melyre a következő ablak jelenik 

meg: 

 
12. ábra - Adatok hozzáadása a raszter katalógushoz 
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A fent látható ablakban nyílik lehetőségünk adatok, esetünkben tif 

fájlformátumú térképek hozzáadására a „plussz” gomb segítségével. Abban az 

esetben, ha véletlenül olyan adatot is csatoltunk, amelyre ebben a katalógusban nem 

lesz szükség, akkor kijelölés után az „X” jellel távolíthatjuk el. Adjuk hozzá az 

összes szükséges adatot, majd az OK gomb segítségével indítsuk el a folyamatot. A 

program pár percen belül sikeresen létrehozza a raszter katalógust. Legalábbis, ha 

minden bemeneti feltételt sikerült megfelelően beállítani. Nekem első alkalommal 

sajnos csak hibaüzenetet küldött, miszerint nem megfelelő karakterek is szerepelnek 

egy vagy több fájlnévben. Azonnal sejtettem, hogy mi okozza a problémát. Angol 

nyelvű program lévén feltehetően nem tud ékezetes karaktereket kezelni, az 

esetemben pedig több fájlnév is tartalmazott ilyen karaktereket. Elindítottam tehát a 

Windows Intézőt, és két–három óra alatt átneveztem a közel ötszáz fájlt az angol 

helyesírás szabályai szerint. Miután ez megtörtént, másnap újra nekifutottam a 

feladatnak. Szerencsére a raszter katalógust nem kellett újra létrehoznom, csak 

leültem az SDE elé, kiválasztottam az adott katalógust, és az előzőekhez hasonlóan 

elkezdtem térképekkel feltölteni. Miután az összes szükséges térképet csatoltam, a 

program rövid gondolkodás után továbbra is csak piros hibaüzenettel volt hajlandó 

kommunikálni. E szerint a katalógus kiterjedése kicsi, és nem férnek bele a kijelölt 

térképek. Ezt képtelenségnek tartottam, hiszen ahogy az előzőekben említettem 

szándékosan - a későbbi bővítési lehetőségeket szem előtt tartva - jelentősen nagyobb 

méretet adtam meg. Ekkora eltérések nem keletkezhettek a georeferálás során. Nem 

lehetett mást tenni, a hibát meg kellett keresni. Miután a raszter ezen beállításai nem 

módosíthatók, ezért töröltem a létező katalógust, és új készítéséhez fogtam. 

Végigzongoráztam újra a korábban említett folyamatot, és minden lapfület átnéztem, 

amelyek első alkalommal elkerülhették figyelmemet, és kapcsolatban lehetnek a 

méretezéssel. A részletes tanulmányozás során csak egy további beállítási 

lehetőséget találtam a Geometry Column („geometriai alapszerkezet”) koordináta 

beállításai között. Ez az X/Y Domain lapfül. Itt a környezet beállításai menüponthoz 

hasonló beviteli mezőt találtam, és bíztam benne, hogy ez lesz a megoldás. 
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13. ábra - A geometriai alapszerkezet kiterjedésének beállítása 

 Ezután ahogy az ábrán látható, megadtam a Balaton vízgyűjtő területének 

kiterjedését, alkalmaztam, és újra létrehoztam a raszter katalógust. Hozzáadtam a 

térképeket a már említett módon és vártam az eredményt. Közel öt perces munka 

után a program a következő üzenetet küldte: 

 
14. ábra - Sikeres létrehozás nyugtázása 

 A katalógus létrehozása ezek szerint sikeresen befejeződött, amit rögtön 

ellenőrizni is tudtam. Ki kellet csak jelölni az ArcCatalog ablakának bal oldalán a 

CatalogTree-ben a létrehozott állományt és a Preview („előnézet”) lapfület 

kiválasztva láthatóvá vált, hogy a program jól végezte-e dolgát. 
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15. ábra - A katalógus tartalmának megtekintése 

A további SDE állományokat hasonlóképpen készítettem el, összesen 14 

darabot, mely közel 180 térképet ölel fel. 

 Ezek után a következő megoldásra váró feladat számomra, hogy az 

adatbázisokat külső felhasználók számára is elérhetővé tegyem, hogy ne csak azok 

tanulmányozhassák, akik rendszeresen dolgoznak és hozzáférnek az SDE-hez. A 

Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara (Keszthely) működteti a 

Georgikon térképszervert. Így lehetőségem nyílt feltölteni és publikussá tenni eddig 

elvégzett munkámat, amihez meg kellett ismerkednem egy újabb alkalmazással, az 

ArcIMS szerverrel. 
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3.2 Digitális térképszolgáltatás kialakítása ArcIMS segítségével 

Ahogy az a második fejezetből kiderült, az ArcIMS lesz az alkalmas program 

a projekt második és egyben befejező fázisához. Az SDE adatbázisok 

rendelkezésemre állnak, tehát nincs más hátra, mint elindítani az ArcIMS 9-est és 

közelebbről megismernem. A legfontosabb az, hogy adminisztrátorként 

jelentkezzünk be, hiszen csak akkor lesz lehetőségünk új folyamatok elindítására és 

ezáltal weboldalak létrehozására. 

 
16. ábra - ArcIMS 9.1 

 A program alapvetően két részből áll, az Author („szerző”) és a Designer 

(„tervező”) alkotják. Az előbbiben nyílik lehetőségünk az sde állományokból 

kiválasztani azokat, melyek meghatározzák a leendő weboldal tartalmát. Miután ezt 

megtettük és elmentettük (XML fájl formátumban), formába önthetjük a Designer 

segítségével. Tehát indítsuk el az Authort. Az egyes sde állományokat rétegenként 

adhatjuk hozzá, az ArcMap programhoz hasonlóan az adat hozzáadása ( ) 

nyomógomb segítségével. Ennek kiválasztásával a program egy Jawa alkalmazást 

indít, és a 17. ábrán látható ablakot hívja elő: 
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17. ábra - Adatok hozzáadása ArcIMS Authorban 

Amit látunk az tulajdonképpen egy katalógus, aminek segítségével 

kiválaszthatjuk, hogy honnan szeretnénk adatot beemelni. Jelen esetben az ArcSDE–

n keresünk megfelelő adatokat. Amint az a 17. ábra bal oldalán is látható, az egyes 

egységeket rétegenként helyezhetjük egymásra. A szemléletesség és a 

használhatóság miatt, nem csak a most elkészült talajtérképeknek, hanem Zala 

megye 1:10000 arányú topográfiai térképét, a Balatont illetve a Balaton 

vízgyűjtőterületének kontúrját is feltüntettem a weboldalakon. A csatolás során a 

program automatikusan rendel minden réteghez egy színkódot, amit a későbbiekben 

tetszés szerint megváltoztathatunk. Tegyük láthatóvá a rétegeket és állítsuk be 

tulajdonságaikat. Természetesen lehetőségünk nyílik az egyes rétegeket kijelölés 

után tetszőlegesen mozgatni egymás fölé és alá. 
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18. ábra - Az egyes rétegek tulajdonságainak beállítása 

Ha valamelyik réteg beállításait meg szeretnénk változtatni az egér jobb 

gombjának segítségével hívhatjuk elő az adott réteg Properties („tulajdonságok”) 

ablakát. Itt beállíthatom például, hogy áttetsző legyen-e vagy színnel kitöltött. 

Lehetőségem nyílik továbbá a kitöltő szín kiválasztására, a körvonal típusának, 

színének és vastagságának beállítására. A címkék lapfülön láthatom el az adott 

térképet feliratokkal, az általános lapfülön pedig beállíthatom a mértékegységeket, 

illetve azt, hogy a réteg milyen nagyítás esetén váljék láthatóvá. Igen nagy 

nagyításnál például nem lenne érdemes a Balaton vízgyűjtő területét jelölő 

körvonalnak látszani, mivel egyes térképrészeket kitakarna. Miután a beállításokat az 

összes rétegre elvégeztem, a következő előnézetet kaptam: 
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19. ábra - Az elkészült térkép előnézete 

Amint az a 19. ábrán is látható, a program előnézetben az alaptérképként 

használt ZTOPSZAZ térképet nem jeleníti meg, csak a rajta elhelyezkedő többi 

térképet. Első gondolatom az volt, hogy valamilyen beállításon még finomítani kell, 

de a weboldalon a program már az alaptérképet is az elképzeléseimnek megfelelően 

jelenítette meg. 

Igen fontos, hogy a nézet menüpontban ne felejtsük el megadni a használni 

kívánt mértékegységeket, máskülönben a program alapértelmezésként angol 

egységeket fog használni. Ennek beállítása a következőképpen végezhető el: 
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20. ábra - Mértékegységek beállítása 

Ezután a mentés gomb segítségével menthetjük el az így összeállított 

állományt. A program egy axl dokumentumban kóddá generálja az adott térképek 

beállításait kisebb-nagyobb hibákkal. Ezért miután meggyőződtünk, hogy munkánk 

ténylegesen elmentésre került, nyissuk meg szerkesztésre a létrehozott axl fájlt és 

vizsgáljuk meg közelebbről. Hibás kódolás esetén végezzük el a szükséges 

javításokat. Ezt bármilyen szövegszerkesztő alkalmazással megtehetjük, én munkám 

során WordPad–et használtam. 
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21. ábra - Az axl kódolás ellenőrzése 

Alaposan átvizsgálva a kódot több pontatlanságra is felfigyeltem. Elsőként a 

környezet beállításainál tűnik fel, hogy a program alapértelmezésben „US”–t és 

hozzá angol nyelvet definiál. Ezt át kell állítani Magyarországra és magyarra (HU). 

A szöveg tulajdonságai (betűtípus, méret stb.) megfelelőnek tűnnek. Tapasztalataim 

alapján, hiába állítottam át a nyelvezetet magyarra, az ékezetes betűket (pedig a 

rétegek elnevezésénél fontosak lennének) továbbra sem fogadta el. Tovább haladva 

láthatjuk az egyes rétegeket és azok tulajdonságait. Itt a típust, a megjelenő réteg 

nevét, a méretarányt, amely fölött a program megjeleníti az adott réteget, valamint az 

adatforrás nevét és típusát változtathatjuk meg. Munkám során leginkább 

típushibákkal találkoztam: a réteg típusát és nevét minden esetben javítani kellett 

(kissé furcsa lett volna, ha a weboldalon az adott réteg mellett az SDE.SDE.VIZGY 

felirat jelenik meg a Vízgyűjtő helyett). Írjuk fölül a program által generált axl kódot 

és lássunk neki a publikálás második fő fázisának. 
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Az Adminisztrátor főablakában nyílik lehetőségünk új szolgáltatás 

létrehozására. Az így létrehozott szolgáltatás fogja képezni a készülő weblapunk 

alapját. Válasszuk ki az Új Szolgáltatás nyomógombot (      ), melynek hatására a 

következő panel jelenik meg: 

 
22. ábra - Új szolgáltatás létrehozása 

Itt meg kell adnunk az új szolgáltatás nevét, illetve a forrásadatként használni 

kívánt axl állományt. A szerver típusát ImageServerre állítjuk, az „Advanced” 

menüpont alatt pedig a memóriakorlátot 20 Megabyte-ra célszerű növelni. Ennek a 

megfelelő beállítása azért igen fontos, mivel ha túl alacsonyra állítjuk, csak kis 

felbontás mellett tekinthetők meg a térképek. Ezen beállítás mellett 2289 x 2289 

felbontásban is használható az oldal, így ki tudjuk használni az oldal 

tanulmányozásánál akár egy 21”-os monitor előnyeit is. A folyamatot az OK 

nyomógomb segítségével hozhatjuk létre. Miután meggyőződtünk, hogy a 

szolgáltatás létrejött, indítsuk el a Designert és lássunk hozzá a weblap 

megtervezéséhez. Egy varázsló könnyíti a létrehozás folyamatát, aminek 
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végeredményeként egy html alapú oldalt kapunk. Talán ebben rejlik az ArcIMS 

egyik legnagyobb előnye, hogy komolyabb webprogramozói ismeretek nélkül is 

könnyedén létrehozhatunk weblapokat térképeink publikálására. A Designer 

ugyanakkor felkínálja a lehetőséget Jawa alapú weboldal készítésére is, ha nagyobb 

tudású oldalt szeretnénk létrehozni. Munkám során html alapú oldalakat készítettem 

és a továbbiakban az egyik létrehozását mutatom be részletesen: 

 
23. ábra - Weboldal nevének megadása 

Az első panelen (23. ábra) olyan alapvető információkat kell megadnunk, 

mint a könyvtár neve, ahol a program a weboldal forrásadatait tárolja, valamint a 

készülő weblap címsorában megjelenő téma címet. Érdekes módon a program itt már 

engedélyezi az ékezetes karakterek használatát. 

A varázsló következő ablakában választhatjuk ki a használni kívánt 

szolgáltatást, ami weblapunk alatt fog futni: 
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24. ábra - Weblapon futó szolgáltatás kiválasztása 

Ezután nyílik lehetőségünk a térkép alapértelmezett mértékegységeinek 

beállítására. 

 
25. ábra - Mértékegységek megadása 

Miután az alapadatok mértékegységét méterre, a skála egységét pedig 

kilométerre állítottam, konfigurálom az eszköztár elemeit. Az itt kiválasztott 

gombokkal lehet majd a weblapon különféle műveleteket végezni, és ezzel egyúttal 

szabályozom az engedélyezett műveletek típusait is. Amint a 26. ábrán majd látható, 

 28



a mozgatás és nagyítás eszköztárat, valamint a lekérdezés eszköztárat szinte teljes 

egészében engedélyeztem, azonban adatok hozzáadásának, valamint a mentés 

lehetőségének már korlátokat szabtam. 

 
26. ábra - Eszköztár beállításai 

A tovább gombra kattintva, ha jól dolgoztunk a következő ablaknak kell 

megjelennie: 

 
27. ábra - Összegző ablak 
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Miután sikerrel lezárult a folyamat kiléphetünk a varázslóból az Exit 

nyomógomb segítségével, és lehetőségünk nyílik a beállítások módosítására is a 

Design gomb választásával. Most pedig látogassunk el a Georgikon térképszerverre: 

http://vektor.georgikon.hu/website/ címen és tekintsük meg, hogyan is működnek a 

gyakorlatban a létrehozott szolgáltatások. 

 
28. ábra - A Georgikon Térképszerver 

A projekt keretein belül az alábbi térképeket publikáltam a szerveren:  

 Cor2000szn – A Corine Land Cover 2000 felszínborítottsági 

adatbázis  

 Zhumt – Humusz kartogrammok Zala megyében 

 Zmecchosszt – Mechanikai összetétel kartogram Zala 

megyében 

 Zpht – Ph és mészállapot kartogram Zala megyében 

 Zthbt – THB kartogramm Zala megyében 

 Ztpusztvas – Talajpusztulás és termőréteg vastagság kartogram 

Zala megyében 
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 Ztttt – Talajtermékenységet és talajhasználatot befolyásoló 

tényezők kartogram Zala megyében 

 Ztvi – Talajvíz kartogram Zala megyében 

 Zvizgazdt - Vízgazdálkodási kartogram Zala megyében 

 
29. ábra - Talajtermékenységet és talajhasználatot befolyásoló tulajdonságok kartogram a 

térképszerveren 

Ahogy a fenti ábra is mutatja, az egyik talajtérkép felesleges részei jelentős 

területet kitakarnak az alaptérképből. Először arra gondoltam, hogy a beállításoknál 

kell bizonyos módosításokat elvégeznem, de az egyetem munkatársai elmondták 

ennek okát, ami a térképek előkészítésénél keresendő. Az előkészítésnél használt 

AdobePhotoshop 1 bites állományok esetén nem képes rétegeket kezelni, ehhez 

legalább 8 bites szürkeárnyalatos képekre van szüksége. Az egyes községhatáros 

térképeket rétegenként illesztették. Viszont az így összeállított állomány közel 500 

Megabyte-os lett, ami egy online térképszolgáltatáshoz nem a legalkalmasabb. Az 

átlátszó háttérréteg a rétegek összevasalása (Flatten) során elveszítette ezt a 

tulajdonságát. Az összevasalás azért volt szükséges, mivel csak így lehetett 1 bites 

színmélységet produkálni és ezzel csökkentették méretét 70 Megabyte-ra. Azonban 

még e szépséghiba ellenére is használhatók lettek ezek a weboldalak. 
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Most pedig tekintsük át, hogy mire is nyújt lehetőséget a szolgáltatás, milyen 

műveleteket végezhetünk az adott térképekkel. Baloldalt található az eszköztár, 

melynek funkciói nagyjából megegyeznek egy térképező alkalmazás alapfunkcióival. 

Nyomógombok segítségével kicsinyíthetünk, nagyíthatunk, mozgathatjuk a térképet, 

kereshetünk, távolságot mérhetünk, illetve beállíthatjuk a használni kívánt 

mértékegységeket stb. Nagy nagyításnál segítséget jelent a bal felső sarokban 

elhelyezkedő áttekintő térkép, mely egy gombnyomással eltüntethető. Jobb oldalt a 

megfelelő jelölőnégyzetbe helyezett pipával választhatjuk ki, hogy mely rétegeket 

jelenítse meg a program. A térképen történt változtatásokat a Refresh Map („Térkép 

frissítése”) nyomógombbal érvényesíthetjük. 

 
30. ábra - Corine2000 Felszínborítottsági Adatbázis (Keszthely és környéke) a térképszerveren 

Fontosnak tartom még megemlíteni ennél a 30. ábrán látható térképnél, hogy 

az SDE állomány létrehozása során sajnos a program csak magát a shapefájlt volt 

hajlandó megjeleníteni, a színeket, címkéket és egyéb tulajdonságokat, amiket már az 

ArcMap program segítségével létrehoztak, nem. Sajnos többszöri próbálkozás 

eredményeképpen sem sikerült ennek okát megfejtenem, ezért a feladatot részlegesen 

kénytelen voltam az ArcIMS Author segítségével elvégezni. Miután az Adat 
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hozzáadása nyomógombbal kiválasztottam a térképet, annak tulajdonságai ablakában 

a címkék lapfül alatt lehetőségem nyílt mind a 44 kategóriát tekintve a megfelelő 

színkódok beállítására. A továbbiakban a már említett módon jártam el és sikerült a 

30. ábrán látható eredményt elérni, a területek elnevezését, méretét és egyéb 

tulajdonságait viszont nem sikerült megjeleníteni. 
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4. Következtetések, javaslatok 

4.1 Következtetések 

Dolgozatomban lehetőségem nyílt betekinteni a térinformatika területére az 

ArcSDE és ArcIMS programok segítségével. Meglepően jól kezelhetőnek 

bizonyultak, áttekinthető felületükkel és varázslóikkal jelentősen megkönnyítették 

munkámat. Természetesen, mint minden szoftver, az Arc szervercsalád is sok 

esetben nem egyértelmű, és a varázslók nem a kívánt eredményt hozzák számunkra. 

Viszont a fejlesztők ezzel tisztában is vannak, hiszen a varázslók által létrehozott 

állományokat a legtöbb esetben lehetőségünk van javítani és szerkeszteni (például 

axl kódolás). 

Pozitívumnak ítélem, hogy a program egyértelmű hibaüzeneteket küld, 

megkönnyítve a problémakeresést. 

Nagyon hasznosnak ítélem azt is, hogy az ArcIMS Author segítségével 

lehetőségem nyílt egy térképező szoftverhez hasonló műveleteket végezni a már 

említett CORINE Felszínborítottsági Adatbázis esetében. 

További előnye, hogy a szerkesztést és megjelenítést az IMS teljes egészében 

kettéválasztja, így ha a kész weboldalon kívánunk javítani, nem szükséges az oldalt 

újra elkészíteni, elegendő, ha az alapul használt szolgáltatáson végezzük el a 

szükséges módosításokat. 

Jól használható a beépített Súgó rendszer, illetve ha megoldhatatlan 

problémába ütközünk, a www.esri.com oldalon több fórumon is lehetőségünk nyílik 

segítséget kérni más felhasználóktól. A terméktámogatás kiváló, hiszen a legtöbb 

dokumentáció és használati útmutató regisztráció után ingyenesen a 

rendelkezésünkre áll (én például mikor az axl kódolást kívántam módosítani, 

ingyenesen letölthettem egy 700 oldalas anyagot pdf formátumban az ArcXML 

nyelvről). 
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Hátrányként azt tudnám csupán említeni, hogy a szoftver teljes mértékben 

angol nyelvű, magyarítások csak a régebbi verzióhoz érhetők el, de azok is 

korlátozottan, támogatási információk pedig szintén csak angol nyelven állnak 

rendelkezésünkre. Így egy angol nyelvben kevésbé jártas felhasználónak nehézségei 

adódhatnak használat közben. 

Végezetül pedig a technológia előnyeiről szólnék néhány szót. Igaz, hogy a 

megfelelő infrastruktúra kiépítése meglehetősen drága, az adatok naprakészen tartása 

is igen nagy költségekkel jár, de számos közvetett, illetve közvetlen tényező 

ellensúlyozza ezeket. A papír alapú térképek előállítása is igen költséges, valamint 

időnként ezeket is frissíteni kell, új információkat rávezetni a térképre, az 

elhasználódásról nem is beszélve. A digitális térképszolgáltatások ezen túl jóval 

szélesebb körű információkat nyújtanak a felhasználók számára, mint hagyományos 

társaik (aktuális magasság, távolságmérés, terepemelkedések megjelenítése). 

Napjainkban már a legtöbb mobilkommunikációs eszközzel könnyedén elérhetők 

(GPS, mobiltelefon, kéziszámítógépek, stb.). A www.turistautak.hu weboldal talán 

az egyik legjobb példa erre. 

Megemlítenék továbbá egy közvetett költségmegtakarítást is, és ez a 

környezetvédelem. A papír alapú térképek készítése nagymértékű 

környezetrombolással járhat, elhasználódásukkor pedig rengeteg hulladék keletkezik 

belőlük. 

4.2 Javaslatok 

Dolgozatom írása során nagy segítséget jelentett, hogy rendelkezésemre álltak 

ezek a drága programok, és egy térképszerver, ahol lehetőségem nyílt a publikálásra. 

Forrásanyagok gyűjtése közben tapasztaltam, hogy világviszonylatban meglehetősen 

sok, míg Magyarországon nagyon kevés online térképszolgáltatás áll a felhasználók 

rendelkezésére. Ez azért is fontos, hiszen a legtöbb térképnézegető szolgáltatás 

ingyenesen elérhető, ilyen például az ArcExplorer is. 

Nagy jelentőségű lenne, ha a térképszerveren jelen pillanatban csak jelszóval 

elérhető Corine2000 Felszínborítottsági Adatbázist minden érdeklődő 

megtekinthetné. Az oldalt azért láttam el jelszóval, mivel az adatbázist az EEA –tól – 

European Enviromental Agency – az egyetem csak belső használatra, kutatási céllal 
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tölthette le. Érdemes lenne engedélyt kérni a jelszós megtekintés feloldására, hiszen a 

böngészőfelületet úgy alakítottam ki, hogy a térképet tanulmányozni lehessen, de az 

információk letöltését nem engedélyeztem. 

Mint már dolgozatomban említettem, a községhatáros térképek esetén a háttér 

jelentős területet kitakar az alaptérképből. Érdemes lenne kipróbálni, hogy a szerver 

hogyan boldogulna az eredeti réteges állománnyal, amelynél lehetőség nyílik a háttér 

átlátszóvá tételére. Vajon befolyásolná-e pozitív irányba a használhatóságot? Jelen 

esetben a fehér háttér előtt a leghalványabb térképrészletek is láthatók; míg átlátszó 

háttérrel a részletek lehet, hogy nem volnának egyértelműen kivehetők a topográfiai 

térkép erőteljes kontúrjai miatt. 

Nagy jelentőséggel bírna, ha az egyetem munkatársai feltárnák az ArcXML-

ben rejlő lehetőségek legalább egy töredékét, és így talán megvalósíthatóvá válna a 

jövőben készülő weboldalak axl kódban tárolt térképi összeállításának még precízebb 

ellenőrzése és javítása. Így lehetőség nyílna megoldást találni, például az ékezetes 

karakterek kezelése is. 
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5. Összefoglalás 

Igen hasznosnak ítélem, hogy a dolgozatomban bemutatott, egy a mai korhoz 

méltó, kihívásokkal teli munkában vehettem részt a Pannon Egyetem Georgikon 

Mezőgazdaságtudományi Karán. Lehetőségem nyílt egy igen összetett programmal 

dolgozni és örömmel tölt el, hogy a munkám során létrehozott weboldalakat minél 

többen fogják érdeklődéssel látogatni, és hasznos információkra lelnek. 

Dolgozatomban megpróbáltam bemutatni a térinformatikában rejlő 

lehetőségeket, illetve saját munkámon keresztül az eredményekhez vezető sok 

esetben nem is olyan egyszerű utakat. Bízom benne, hogy sikerül rávilágítani arra, 

hogy e területen még rengeteget kell fejlődnie országunknak, hiszen megfelelő 

informatikai háttérrel nagymértékben leegyszerűsíthető bizonyos problémák 

megoldása. 

Dolgozatom első részében igyekeztem egy átfogó képet adni az internetes 

térképszolgáltatás magyarországi helyzetéről, és az ehhez szükséges technikai 

háttérről. Majd kiváló módon előkészített térképekből az ArcSDE segítségével olyan 

térinformatikai adatbázisokat építettem, melyek megfelelő hátteret szolgáltattak 

munkám második részéhez, a térképszerveri alkalmazások kialakításához. Ebben a 

munkában nagy segítséget nyújtott a jól kezelhető ArcIMS szerver, mely 

segítségével, ha sok esetben nehézségek árán is, de sikerült létrehoznom megfelelő 

tartalommal működő weboldalakat.  

Bízom benne, hogy a Georgikon térképszerveren futó alkalmazások köre 

folyamatosan bővül majd, és hamarosan elérthetővé válik az egész Balaton vízgyűjtő 

területére. 
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1. számú melléklet 

A Georgikon Térképszerver 
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