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16.1 Bevezetés
Eleinte a világháló statikus, csak olvasható információt
tartalmazott. Hamarosan továbbfejlődött egy interaktív
felületté, amit Web 2.0-ként ismerünk, ahol a tartalom
folyamatosan bővül és frissül. Például a Web 2.0-hoz tartozik a blogolás, a wiki oldalak, a videómegosztás és a
közösségi média is. Az ilyen típusú tartalmakra felhasználó által létrehozott tartalomként szokás hivatkozni.
Az önkéntesen előállított geoinformáció (angolul
volunteered geographic information, röviden VGI) egy
különleges formája a felhasználó által létrehozott tartalomnak. Olyan földrajzi információra utal, amit a nagyközönség önkéntesen gyűjt és oszt meg. A Web 2.0, és a
kapcsolódó fejlesztések nagyban fejlesztették a geoinformációk begyűjtését, megosztását és a rajtuk végzett interakciót, amely a VGI-hez vezetett.
A közösségi közreműködés (angolul crowdsourcing) egy
lehetőség feladatok teljesítésére – például egy probléma
megoldására, vagy információ gyűjtésére – nyílt felhívással a közreműködésre. Ahelyett, hogy kijelölnének egy
embert vagy céget, hogy gyűjtsön információkat, egyének hozzájárulásával fognak össze a feladat teljesítésére.
A hozzájárulás általában online történik, egy interaktív
weboldalon keresztül.
Az alábbi alfejezetekben közösségi közreműködésre és
önkéntesen előállított geoinformációra mutatunk példákat, név szerint: az OpenStreetMap, a Tracks4Africa, a
Southern African Bird Atlas Project.2 és a Wikimapia. Az
utolsó alfejezetben egy útmutató lépésről lépésre
bemutatja, hogyan lehet hozzájárulni az OpenStreetMaphez.

6.1. ábra. Az ELTE lágymányosi kampusza az OpenStreetMap honlapon

16.2 OpenStreetMap
Az OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) egy csoportmunkán alapuló projekt, melynek célja, hogy létrehozzon egy szabadon szerkeszthető világtérképet. A két
fő hajtóerő az OpenStreetMap létrehozása és növekedése mögött a geoinformációk hozzáférésének és felhasználásának korlátozásai világszerte, valamint az olcsó
műholdas navigációs eszközök megjelenése volt.

és a védett térképi adatok túlsúlya az Egyesült Királyságban és máshol. Azóta az egymilliót is túllépte az OpenStreetMap regisztrált felhasználóinak száma, akik adatokat tudnak szolgáltatni GPS-ekből, légi felvételekből és
egyéb szabadon felhasználható forrásokból. Ezek a közösségi közreműködésből származó adatok Open
Database License („nyílt adatbázis licenc”) alatt érhető
el. Az oldalt az OpenStreetMap Foundation támogatja,
ami egy Angliában bejegyzett nonprofit szervezet.

A projektet Steve Coast indította útjára 2004-ben az
Egyesült Királyságban. Az ihletet a Wikipédia sikere adta,

A térkép helyett az OpenStreetMap projekt által létrehozott adat tekinthető az elsődleges kimenetnek. Ez az adat
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elérhető mind hagyományos használatban, mint a
Craigslist, a Geocaching, a MapQuest Open, a JMP statisztikai program és a Foursquare esetében, leváltva a
Google Mapset, és szokatlanabb szerepekben is, például
lecserélve vele az alapértelmezett adatot a GPS-vevőkben. Az OpenStreetMap adatok népszerűek összehasonlítva a védett adatforrásokkal, habár az adatok minősége
világszinten változó [forrás: Wikipédia].
A magyar OpenStreetMap közösség is önszerveződően
működik. A lelkes törzsgárda havonta tart összejöveteleket (meetup) Budapesten, ahol a vállalkozó szellemű
előadók osztják meg szerkesztési tapasztalataikat a közösséggel. Ezen kívül az ország különböző részein szoktak
lenni összejövetelek és térképező hétvégék (mapping
party). A magyar közösségnek van saját weboldala
(www.openstreetmap.hu/rolunk), levelezőlistája, Facebook csoportja a kommunikációhoz, és Youtube csatornája, amin az előadások, oktatások videóit gyűjtik, illetve
igyekeznek a nemzetközi wiki oldalt honosítani, hogy a
csak magyarul tudó felhasználók is hasznos információkhoz juthassanak általa.

16.3 Tracks4Africa
A Tracks4Africa (www.tracks4africa.org) hobbiként indult
2000-ben, ahol hasonló gondolkodású emberek GPS
nyomvonalakat és útpontokat osztottak meg egymással.
Bármilyen, Afrikában GPS navigációra használható térkép
hiányában, ez a hobbi egy közösséggé nőtte ki magát,
ahol az emberek megosztják egymással utazási tapasztalataikat. A Tracks4Africa cég 2003-ban azért jött létre,
hogy ennek a közösségi adattárnak a tulajdonosa legyen.
A Tracks4Africa elkezdte létrehozni Afrika nagyon egyedi
térképét is kizárólag a közösség által adott GPS adatokat
felhasználva. Ez a térkép adta az alapját a T4A GPS térképeknek és a többi terméküknek. 2005-ben a
Tracks4Africa elkezdte árusítani a T4A GPS térképeket a
Tracks4Africa adatszolgáltató utazóiból álló közösségén
kívüli embereknek. A vállalat célja, hogy egyensúlyt teremtsen a közösségi közreműködésből származó adat, a
közösség által fejlesztett termékeik és egy fenntartható
üzleti modell között. [forrás: Tracks4Africa weboldal].

16.2. A Tracks4Africa honlapja

16.4 A Southern African Bird Atlas Project 2
A Southern African Bird Atlas Project 2 (Dél-afrikai
madáratlasz-projekt 2 – röviden: SABAP2)
(sabap2.adu.org.za) az első Southern African Bird Atlas
Project (SABAP) folytatása. Az első atlasz-projekt 1987 és
1991 között futott. A jelenlegi projekt az Animal
Demography Unit (Állat-demográfiai egység a Dél-afrikai
Fokvárosi Egyetemen), a BirdLife South Africa (Dél-afrika
madárvilága) és a South African National Biodiversity
Institute (Dél-afrikai Nemzeti Biodiverzitás Intézet – röviden: SANBI) közös vállalkozása. A projekt célja, hogy feltérképezze a madarak eloszlását és relatív gazdagságát
Dél-Afrikában. A második atlasz-projekt 2007. július 1-jén
indult és nincs tervezett vége.
A terepmunkát a projekthez több mint ezer önkéntes
végzi, mint civil tudósok – ők saját költségen gyűjtik a terepi adatokat szabadidejükben, és így nagyban hozzájárulnak a madarak és élőhelyük megőrzéséhez. Az adatgyűjtés egysége a pentad, ami öt perc szélességű és öt
perc hosszúságú, mintegy 9 km-es oldalhosszúságú négyzetet jelent. 17 000 pentad van az eredeti atlasz területén a Dél-afrikai Köztársaságban, Lesothóban és Szváziföldön, és további 10 000 Namíbiában [forrás:
Wikipédia].
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16.3. ábra. A Southern African Bird Atlas Project 2
honlapja

16.5 Wikimapia
A Wikimapia (wikimapia.org) egy nyílt-tartalmú közösségi
térképprojekt, melynek célja, hogy megjelöljön és leírjon
minden földrajzi objektumot a világon. Egy interaktív
webtérképet egyesít egy földrajzi hivatkozásokkal ellátott wiki-rendszerrel. 2013 elején a projekt weboldala
szerint a regisztrált felhasználók és a vendégek már több
mint 20 000 000 objektumot jelöltek be.
A Wikimapia weboldal egy Google Térkép alapú interaktív térképet szolgáltat, amin a felhasználók által készített
információs réteg a Google műholdképe és más adatforrások fölött jelenik meg.
A Wikimapia réteg egy felületi elemekből (pl. épületek
körvonala, tavak) és vonalas elemekből (pl. utak, vasútvonalak, folyók) álló objektumgyűjtemény. Az elemek
mindkét fajtájának lehet szöveges leírása és fényképek is
kapcsolódhatnak hozzájuk. A nézők rákattinthatnak a
megjelölt objektumokra vagy útszakaszokra, hogy lássák

a leírásukat. Az eszközökkel lehetőség van kiemelni objektumokat kategória szerint, és megmérni két objektum
távolságát.

A felsőbb szintű szerkesztők meghívást kaphatnak, hogy
legyenek moderátorok vagy kiemelt felhasználók. Ezzel
további szerkesztési jogokat kapnak, hozzáférnek több
térképellenőrző eszközhöz és felhatalmazást kapnak felhasználók kitiltására. Nagyrészt ezek a kiemelt felhasználók végzik a többi szerkesztő irányítását, beleértve a szabályok megállapítását és a vandalizmus elleni küzdelmet.

2. feladat
o Zárjuk be a keresési eredmények ablakát a jobb felső sarkában lévő X-re kattintva.
o Nagyítsunk a térképre a jobb oldalt lévő menüben a
+ gombbal, amíg a bal alsó sarokban lévő lépték-léc
50 méteres nem lesz.

16.6 Ismerkedés az OpenStreetMap weboldalával
Az ebben a részben leírt feladatok segítenek megismerkedni az OpenStreetMap oldalával (például, hogyan keressünk meg egy helyet, hogyan mozogjunk a térképen
és hogyan osszunk meg egy OpenStreetMap térképet a
barátainkkal).

16.4. ábra. Wikimapia
Bárki felvehet új elemeket a Wikimapia rétegre. Az objektumokat és a vonalas elemeket a főablakban lehet
megrajzolni egy egyszerű grafikus szerkesztőeszközzel,
így azok illeszkednek az alattuk látható műholdfelvételre.
Amint egy objektum elkészül, a felhasználó felkérést kap,
hogy adja meg a kategóriákat, szöveges leírást és töltsön
fel releváns fotókat hozzá. Csak regisztrált felhasználó
tudja szerkeszteni a már meglévő elemeket. A szerkesztők létre tudnak hozni egy figyelési listát, hogy megfigyeljék az összes változást a térképen kijelölt egy vagy több
négyzet alakú területen.
A szerkesztőközösség főként önszerveződő, a felhasználók egy belső levelezőrendszeren és egy publikus fórumon keresztül kommunikálnak egymással. A rendszer automatikusan tapasztalati pontokat oszt a szerkesztőknek
a különböző szerkesztési műveletekért, és szintekre rangsorolja őket az elnyert pontoknak megfelelően. Magasabb szinten több szerkesztőeszköz válik elérhetővé és
kevesebb a korlátozás a szerkesztési tevékenységben.

1. feladat
o Menjünk az OpenStreetMap oldalára
(www.openstreetmap.org) és keressünk rá
„lágymányos”-ra.
o A keresés eredményei között kattintsunk rá Lágymányos városrészre, hogy a térkép erre a területre
ugorjon.
o A térképen ugyanúgy lehet navigálni az egérrel,
mint bármely más webes térképen. A térkép arrébb
húzható a kívánt helyre, és tetszés szerint nagyítható vagy kicsinyíthető, stb.

16.5. ábra. A keresés funkció az OpenStreetMap
honlapon.
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16.6. ábra. A nagyítás funkció az OpenStreetMap
honlapon.
3. feladat
o Húzzuk a térképet nyugatra (kattintsunk az egérrel,
és nyomva tartva húzzuk jobbra), amíg a Tüskecsarnok és a Sporttelep meg nem jelenik a képernyőn).

16.7. ábra. Nagyítás a lágymányosi sporttelepre az
OpenStreetMap honlapon.

4. feladat
Kattintsunk a Rétegek (
) ikonra a jobb oldali
menüben és válasszunk ki különböző megjelenítési
stílusokat.
Különböző módokon jeleníthetjük meg a térképet az
OpenStreetMap oldalon, attól függően, hogy milyen célból nézzük (pl. túrázás, biciklizés, vagy városnézés). Az
OpenStreetMap oldala felkínál néhány lehetőséget, mint
a biciklizés vagy a tömegközlekedés.
o

Ha bepipáljuk a „Helyjelölővel” melletti négyzetet,
akkor egy jelölőbuborék is meg fog jelenni a
térképen.
Mint láthatjuk a link szövege elég hosszú. Ha rányomunk
a Rövid link gombra, akkor egy sokkal rövidebb URL-t
fogunk kapni, ami ugyanoda vezet, mint a hosszú. A térképet megoszthatjuk az ismerősökkel, ügyfelekkel, elküldve nekik a hosszú vagy a rövid linket egy emailben.
o

Más weboldalak a saját céljuknak megfelelően jelenítik
meg az OpenStreetMap adatokat. Például a
waymarkedtrails.org oldalon van túrázós, biciklis,
mountain bike-os, lovaglós, görkorcsolyás és síelős megjelenítés is.

<html><body>
<iframe width="425" height="350"
frameborder="0" scrolling="no"
marginheight="0" marginwidth="0"
src="http://www.openstreetmap.org/ex
port/embed.html?bbox=19.055775403976
444%2C47.472155221271386%2C19.065452
814102176%2C47.47680363735822&amp;la
yer=mapnik" style="border: 1px solid
black"></iframe><br/><small><a
href="https://www.openstreetmap.org/
#map=17/47.47448/19.06061">Nagyobb
térkép</a></small>
</body></html>
16.10. ábra. HTML oldalba beágyazott OpenStreetMap
térkép.

16.9. ábra. Hely megjelölése az OpenStreetMap
honlapon.
6. feladat
A térkép beágyazható egy weboldalba is, hogy például
megosszuk az iskola helyét, vagy egy sportesemény
helyszínét.
16.8. ábra. Lágymányosi tömegközlekedési útvonalak az
OpenStreetMap honlapon.
5. feladat
A térképek megoszthatók barátokkal vagy kollégákkal,
hogy például meg lehessen beszélni egy tárgyalás vagy
egy szülinapi buli helyét.
o
o
o

Kattintsunk a Megosztás gombra (
), hogy
megnyíljon a Megosztás menü.
Másoljuk ki a linket a „Link | Rövid link | HTML”
gombok alatti szövegdobozból.
Nyissunk egy új fület a böngészőben, majd illesszük
be a linket és nyomjunk egy Entert. Ettől ugyanaz a
térképnézet fog megjelenni, mint az előző ablakunkban.

o
o
o
o
o

o

Kattintsunk ismét a Megosztás gombra (
).
A megosztás menüben kattintsunk a HTML gombra.
Másoljuk ki a HTML kódot a szövegdobozból.
Bármelyik szövegszerkesztőbe (pl. Jegyzettömb)
illesszük be a kódot.
A szöveg elé írjuk be a <html> és <body> tageket, a
végére pedig a </body> és </html> tageket (lásd
16.10-es ábra).
A fájlt mentsük el .html kiterjesztéssel a gépre, majd
nyissuk meg a böngészőben.
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16.11. ábra. A fenti HTML kód a böngésző programban
megtekintve.
7. feladat
Végezetül a térképet le is tölthetjük a számítógépre
képként vagy pdf fájlként (csak az alapértelmezett kinézetet választva működik).
o Nyissuk meg újra a megosztás menüt.
o Válasszuk ki a kívánt formátumot (alapértelmezett a
PNG).
o Kattintsunk a Letöltés gombra.

a szerkesztő eszközöket. Olvassuk el a bevezetőszöveget.
Bármikor visszaválthatunk a térkép nézetbe (az OpenStreetMap logóra kattintva), hogy másik területet
válasszunk a térképen.

Az oldal további címkéket is felajánl (nyitva tartás,
kapacitás…), de más címkék is szabadon felvehetőek.

Amint a „Szerkesztés” gombra kattintunk a szerkesztőnézet frissül az aktuális térképi nézetre.

16.12. ábra. A térkép raszteres képként való letöltése.
16.14. ábra. Hely megjelölése és az ismerős hely
típusának megadása.

16.7 Hozzájárulás az OpenStreetMaphez
Az OpenStreetMap adat tipikus példája a közösségi közreműködésnek: az adatokat több mint egymillió hozzájáruló gyűjtötte szerte a világon. Bármely regisztrált felhasználó közreműködhet az OpenStreetMap adataiban
egyedi elemek hozzáadásával, ahogy az alábbi feladatokban mi is meg fogjuk tenni, vagy akár teljes adatgyűjtemények betöltésével (erről angolul a
wiki.openstreetmap.org/wiki/Import oldalon olvashatunk). Sok felhasználó GPS-szel sétál, autózik vagy biciklizik, hogy a rögzített nyomvonalakat feltölthesse az
OpenStreetMapbe. Mások műholdképről vesznek fel utakat és más objektumokat. Oktató anyagok sok nyelven,
köztük magyarul is elérhetőek. Csak egy internetre kapcsolódó számítógépre és szabadidőre van szükség, az
adatok gyűjtéséhez és rögzítéséhez. Egy GPS és hozzá
adatkábel már csak opcionális kiegészítők.
A következő feladatokban pontot, vonalat és felületet
fogunk felvenni az OpenStreetMapre.
8. feladat
o Az OpenStreetMap Kezdők kézikönyvét
(wiki.openstreetmap.org/wiki/Hu:Beginners%27_gu
ide) követve hozzunk létre egy felhasználót.
o Nagyítsunk rá egy érdekes, általunk ismert területre
és kattintsunk a „Szerkesztés” gombra, hogy elérjük

16.13. ábra. Alapvető szerkesztő eszközök.
A következő feladatokban hozzá is látunk az adatok
felvételének. Először egy pontot, majd egy épület körvonalát, végül egy ösvényt rögzítünk.
9. feladat
o Keressünk egy ismerős helyet, ahol fel lehet venni
egy hiányzó pontot.
o Kattintsunk a „Szerkesztés” gombra, majd a „Pont”
gombra a fenti menüben.
o Kattintsunk oda a térképen, ahova a pontot fel kéne
venni.
o Válasszuk ki az adott elem típusát a bal oldali
menüből és adjuk meg a pont további információit.
Az adott tulajdonság melletti „i” gombra kattintva megjelenik róla egy leírás (angolul). A lista alján további adatmezők is felvehetők.
A címkékkel tudjuk megadni egy pont (vagy más elem)
tulajdonágait. Szabadon vehetünk fel vagy törölhetünk
címkéket, hogy megfelelően leírjuk a felvett pontot.
Például egy étteremnek kell lennie amenity (szolgáltatás
típusa), name (név) és cuisine (ételek típusa) címkéjének.
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Kattintsunk a „Mentés” gombra, hogy elmentsük a pontot az OpenStreetMapre. Lehetőségünk van, hogy megjegyzést írjunk a változáscsomaghoz, mielőtt feltöltjük.
Ide érdemes beírni, hogy milyen változtatásokat végeztünk, hogy később könnyen visszakereshessük a szerkesztéseink listájában. Ha visszaváltunk a térképnézetre,
láthatjuk, hogy a felvet pontunk megjelent az OpenStreetMapen (beletelhet egy kis időbe a frissítés, párszor
újratölthetjük a böngészőben az oldalt, míg meg nem
jelenik).

16.15. ábra. Az ismerős hely attribútumának megadása
(9. feladat).

gombját, ha végeztünk. Kövessük a 9. feladatban tanultakat, hogy megadjuk az adott elem típusát és tulajdonságait.

16.8 Összefoglalás

16.16. ábra. Egy új ismerős hely megadása (9. feladat).
Kattintsunk az „Előzmények” gombra. Megjelenik egy
lista a változásokról. Kattintsunk a legfrissebbre. Ettől
megjelennek a változtatás részletei.

16.18. ábra. Terület típusú objektum hozzáadása (11.
feladat).
11. feladat
Térkép nézetben válasszunk egy ismerős helyet. Kattintsunk a „Szerkesztés” gombra, majd a „Terület” gombra.
Rajzoljunk körbe egy hiányzó területet (pl. épületet) és
nyomjuk meg a billentyűzet „Escape” gombját, ha végeztünk. Kövessük a 9. feladatban tanultakat, hogy megadjuk az adott terület típusát és tulajdonságait.

16.17. ábra. Egy új ismerős hely adatainak megadása (9.
feladat).
10. feladat
Ismerkedjünk meg az OpenStreetMap szerkesztőeszközeivel további pontok felvételével, létező pontok mozgatásával, és pontok tulajdonságainak módosításával. Csak
valós javításokat vegyünk fel a térképre! Ha próbánk
eredményeként rontanánk a térképen, a „Visszavonás”
gombbal visszaállíthatjuk az eredeti állapotot mentés
előtt.

16.19. ábra. Vonal típusú objektum hozzáadása (12.
feladat)
12. feladat
Térkép nézetben válasszunk egy ismerős helyet, ahol hiányzik egy vonalas elem (pl. utca vagy ösvény). Kattintsunk a „Szerkesztés”, majd a „Vonal” gombra. Rajzoljunk
meg a vonalat és nyomjuk meg a billentyűzet „Escape”
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A VGI és a közösségi közreműködés fontos forrásává vált
a földrajzi információkhoz, különösen azokhoz az információkhoz, amiket nehéz összegyűjteni más forrásból.
Azonban egy dolgot észben kell tartani: a VGI hozzájárulások nem feltétlenül hitelesítettek és minőségellenőrzöttek annyira, mint a hagyományos térképészeti
források.
Szeretnélek arra ösztönözni, hogy járulj hozzá az
OpenStreetMaphez a lakóterületeden!
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