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Miről lesz szó?

• Milyen eszközök állnak rendelkezésre? 
– válaszút

• Miért környezeti monitoring?
• Esettanulmányok, rendszerfejlesztések

– ̈Kornyezeti Monitoring rendszer
– D-e-Meter földértékelési rendszer
– MOKKA – Politikai atlasz
– EOVK – Van megoldás...

• Tapasztalatok



Alkalmazások
Általános FOSS4G Csoportok

Alkalmazás QGis, Grass, OSSIM, JUMP, 
UDig

Felhasználói 
felület

Alkalmazás fejlesztői 
környezet

Eclipse, QT, OpenGL

Magas szintű 
eszközök

GeoTools, PostGIS Adatszolgáltatás

Magas szintű szkript 
nyelvek

PHP, PERL, Python

Alacsony szintű 
eszközök

Shplib, GEOS, OGR/GDAL, 
PostGIS, R-Statistics, GMT

Adatfeldolgozás

Magas szintű 
nyelvek

C, C++, Java, Fortran Rendszer szoftver

Operációs 
rendszerek

Linux, Darwin, Cygwin

Hardver 
illesztőprogramok

32-64 bit processor drivers



OS GIS desktop alkalmazások

SharpMap



OS szerver alkalmazások

GRASS GIS

GDAL/OGR

R-Statistics



Alternatívák
ArcReader

ArcMap/ArcGIS

ArcINFO/ArcGRID

ArcPad

ArcSDE

ArcIMS

ArcGIS Server

VB, Python

UDig,Jump,GRASS,QGis,OSSIM

UDig,Jump,GRASS,QGis,OSSIM

GRASS, OSSIM

???? SharpMap CE

PostGIS, MySql Spatial

Mapserver

GRASS

PHP, Python, Perl, C#.net, 
SharpMap

Viewing

Cartography

Analysis

Devices

Database

Web

Spatial Server

Scripting



MapTools.org



Városi környezet védelme
• világunk működése komplex és egyre bonyolultabbá válik

– zsúfolt nagyvárosokba tömörülnek az emberek (környezeti hatások)
– energia, élelmiszer igény
– természeti katasztrófák 

• A térinformatika, mint eszközrendszer segítséget nyújt a problémák 
előrejelzéséhez, modellezéséhez, döntések meghozatalához korrekciós 
illetve preventív beavatkozási tervek elkészítéséhez.

• Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem, azon 
belül is az ember védelme. 

• Az elmúlt évek folyamán hazánkban is előtérbe került a városi 
környezet folyamatos ellenőrzése. 

• Az ellenőrzésre a modern monitoring állomások telepítésével már 
lehetőség van, de a lakosság körében felmerülő ellenőrizhetőség még 
csak korlátozottan van jelen. 



KoMo projekt
• A Pannon Egyetem Mérnöki Karán belül önálló gazdasági 

egységként "Fenntartható Fejlődésért Környezeti és Informatikai 
Kooperációs Kutató Központ" jött létre 2004-ben.
 

• Ez a kutató központ egy K+F projektet (GVOP-2004-3.2.2. 
keretében a 2004-07-0022/3.1 számon) indított a 
"Környezetvédelem és technológiák" kutatási témában, 
környezetinformatikai fejlesztések programmal, ennek  egyik célja 
a környezet(szennyezés)i adatok mérési módszereinek 
kidolgozása, majd mérése (monitorozása).

• A másik cél ezekre az adatokra építve egy (tér)informatikai 
rendszer létrehozása.

http://komo.vein.hu/



A projekt feladata
• Célunk

az interneten keresztül történő (on-line) térképpel segített térinformatikai 
megjelenítés és adatfeldolgozás. Adatok integrált megjelenítése, egyszerű 
publikálása a lakosság irányába. A környezetállapotra vonatkozó információk 
gyors és könnyű elérésének biztosítása, egy kommunikációs csatorna 
létrehozása.

•  Követelmény
a tájékoztató információs rendszer legyen alkalmas többek között

– az éves környezetállapot-jelentés térképekkel és grafikonokkal való 
alátámasztására, saját és más forrásból (megfelelő formátumban) 
érkező mérési adatok feldolgozására

– a mért környezeti paraméterek dinamikusan navigálható térképi 
megjelenítésére



Adatforrások

• levegő, zaj és meteorológiai paraméterek 
mérése lehetséges saját mérések alapján

• KÖFE mérőkonténer mérési adatainak 
megvásárlásával, külső cégek megbízásával, 
víz- és talajállapotról (beszerezhető adatokból) 

• általános jellemzés, az egyetem által 
végrehajtott labor-vizsgálatok alapján

• mérés külső cégek segítségével

! Adatok nehéz és drága beszerzése !



Alkalmazott eszközök

• Linux vagy Windows 2003 Server operációs rendszeren 
működő, nyílt forrású (OpenSource - 
http://www.opensource.org) komponensek. 

• Alkalmazott eszközök:
– MapServer (http://mapserver.gis.umn.edu/)
– MS4W alkalmazáscsomag (http://www.maptools.org/

ms4w/)
– PHP/MapScript (http://mapserver.gis.umn.edu/doc44/

php-mapscript-class-guide.html)
– Apache (http://www.apache.org/)
– PostgreSQL (http://www.postgresql.org)
– PostGIS (http://postgis.refractions.net) 



Környezeti információk



Térképi megjelenítés



Mérhető adatok
  Levegő

• NO2

• NOx

• CO
• Ózon
• Benzol
• Szálló por (10 mikron)

  Víz
• KOI: O2 mg/l
• Nitrát (+nitrit): mg/l
• Olaj vízben
• Ammónia: mg/l
• Hőmérséklet: °C
• Oldott oxigén: O2 mg/l
• pH
• Vezetőképesség: mScm-1 /°C
• Zavarosság: FTU
• Összes keménység: nKO

 Meteorológia
• Hőmérséklet: °C (Fahrenheit)
• Szélsebesség: m/s (km/h)
• Szélirány: fok
• Páratartalom: %
• Napsugárzás: W/m2

• Globális sugárzás
• Légnyomás: hPa (bar, Hgmm)
• UVA: 1-10 skála

 Talaj

 Zaj



Mérőrendszer képekben



Hogyan használható?
A kialakított térinformatikai rendszerrel 

a települési önkormányzatok és társulások 
vonzó, informatív, naprakész adatokat és információkat 

biztosíthatnak a környezetük állapotáról 
a lakosság, a turizmus és a kutatói társadalom részére 
egyaránt 
Az adatbázisban tárolt mérési adatok és a rendszer által generált 
táblázatok és grafikonok felhasználásával az éves 
környezetvédelmi jelentés elkészítését támogatja.
Egy olyan információ forrás nyílik meg a lakosság felé, mely 
aktuális adatokat szolgáltat a terület környezeti állapotáról, 
infrastrukturális helyzetéről, valamint környezetet érintő hírekről, 
rendezvényekről



Az oktatásban
• tanszéki szerveren futó adatszolgáltatás
• hallgatók helyszíni próbaméréseket végezhetnek a műszerekkel
• a mérések eredményeit beilleszthetik a rendszerbe, ezeknek 

vizsgálatát webes felületen keresztül elvégezhetik, 
hipotéziseket hozhatnak létre a mérések eredményének térbeli 
változása alapján

• megismerkednek az internet és az új technológiák által adott 
lehetőségekkel

• összehasonlíthatják az új és régi mérési eljárásokat
• az összegyűjtött mérési adatok egy információs bázist alkotnak, ez 

modellezéshez, és egyéb nagy alapadat-igényű elemző 
munkához is jól használható 



Hogyan tovább?
• optimális mérési és adatátviteli technológiák keresése, alkalmazása
• további paraméterek mérésére szolgáló eszközök és az ezekkel 

szerzett új 
• Intuitív térkép felület fejlesztése (GoogleMaps, OpenLayers)
• térinformatikai modellezés támogatása:

– hogyan alakul a levegőminőség (forgalomszabályozás, 
zajvédelem)

– parkok létesítése, hatások semlegesítése
– havária-események felmérése után a hatások modellezése 

meteorológiai (szélirány, stabilitás szélsebesség) mérések 
alapján

– csatornahálózatba bekerülő szennyezés esetén (az olaj mikor 
éri el a szennyvíztisztítót), vízminőség változásának 
előrejelzése



KoMo megjegyzések
• A kidolgozott rendszer alkalmas kevésbé frekventált, alacsonyabb 

infrastrukturális kiépítettséggel rendelkező területek környezeti 
paramétereinek mérésére. 

• A rendszer integrálható az OKIR adatszolgáltatásai közé, így az 
emissziós értékeken kívül immissziós mérési infromációk is 
elérhetővé válhatnak. 

• Alacsony beszerzési, karbantartási és működtetési költségei révén 
lehetővé válhat minél több helyen történő telepítése.

• Egy környezeti információkat, térképek segítségével szolgáltató 
rendszer regionális és helyi szinten is előnyös a közigazgatás, a 
környezetvédelem és a lakossági tájékoztatás szempontjából is. 

• A lakosság a rendszeren keresztül aktuális környezeti 
információkkal kapcsolatban kaphat tájékoztatást egy 
folyamatosan üzemelő internetes portálon keresztül. 



Tapasztalatok

• Esettanulmányok, rendszerfejlesztések
– KoMo
– D-e-Meter
– MOKKA
– EOVK
– Maps2WinBugs

• Térinformatikai megjelenítés céljára több 
nyíltforrású megoldás is elérhető

• Többségük a „ netes” erőforrások segítségével 
jól használható



MOKKA – Politikai atlasz

• Politikai és társadalomstatisztikai geoadatbázis 
tervezése/felépítése és megjelenítése nyíltforrású 
eszközökkel

• Statisztikai műveletek áttekintése
• Nyíltforrású vizualizáció
• Adatbázis tervezés
• Térképi megjelenítés megvalósítása

http://mokk.bme.hu/atlasz/



Adatok

A feladat egy olyan adatbázis létrehozása, amely 
lehetőséget ad különböző statisztikai adatok tárolására.

• A fő adattípusok az adatbázisban a következők:
• Országgyűlési választási adatok 1990, 1994, 1998, 

2002
• EU parlamenti választás 2004.
• Népszavazási adatok (NATO- , EU-népszavazás, 2004. 

ügydöntő népszavazás)
• TSTAR területi statisztikai adatok 
• Népszámlálási adatok 1990, 2000



Eszközök

• PostgreSQL + PostGIS (adatbázis)
• FWTools (adatintegráció)
• PROJ4 (Cartographic Projections library)
• UMN MapServer (térkép szerver)
• OPENEV (raszter/vektor megjelenítés)
• QGIS (az adatok megjelenítésére)



Térképi felület



Tematikus térképek



EOVK projekt

• Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította 
azt a helyzetet, hogy jelenleg Magyarországon egyes 
egyéni választókerületek létszáma lényegesen nagyobb 
másokénál.

• A helyzet megoldása a magyar választókerületi térkép 
újrarajzolása lesz. 

• Ez nagyon sokféleképpen megtehető.
• Nem mindegy, hogy az erre illetékesek melyik 

megoldást választják.

http://eovk.mokk.bme.hu/



Eszközök

• PostgreSQL + PostGIS (adatbázis)
• PROJ4 (Cartographic Projections library)
• Google Maps Api
• QGIS (az adatok megjelenítésére)
• Python



Térképi felület



Desktop fejlesztési lehetőségek

• SharpMap 
• MapWindow
• QGIS Python plug-in
• uDig (GIS framework for Eclipse) 

• GDAL/OGR, PROJ 4, NetTopologySuite



Saját eszközök fejlesztése



OpenSource együttműködés



Maps2WinBUGS – térbeli terjedés 
modellezés



A D-e-Meter projekt

Egy olyan információs rendszer kidolgozása, amely 
magába foglalja:

• a földminőség on-line térinformatikai eszközökkel 
történő térképi megjelenítését,

• a földminőség és egyéb kritériumok (pl. racionális 
műtrágya felhasználás) alapján történő 
növénytermesztési modellezést,

• a szántóföldi földhasználattal kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettség támogatását, illetve az 
ágazati irányítással és piaci szereplőkkel való közvetlen 
kommunikáció biztosítását.

•



D-e-Meter rendszer



Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségek:
Speiser Ferenc
ferenc.speiser@gmail.com


