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Bevezetés

A téradatok napjainkban korábban 
elképzelhetetlen mennyiségben kerül-
nek előállításra. Az új generációs tér-
adatok (pl. helyadatokkal rendelkező 
bejegyzések) előállítása és felhaszná-
lása soha ilyen méreteket nem öltött. 
A „hagyományos” téradatok (pl.: vek-
tor, raszter, pontfelhő stb.) tekinteté-
ben ez a tendencia szintén érvényes, 
hiszen az adatgyűjtő eszközök rob-
banásszerű fejlődése, hozzáférhető-
sége és elterjedése hozzájárul az adat-
gyűjtési idő lerövidüléséhez és az egy 
időben felmért adatok mennyiségi 
növekedéséhez is. Az új generációs 
technológiáknak köszönhetően olyan 
területekről is képesek vagyunk ada-
tot nyerni, ahol korábban csak fárad-
ságos, idő- és költségigényes eljárások-
kal tudtunk térinformációkat gyűjteni 
(pl. LiDAR full-waveform elemzéssel 
erdővel fedett felszínen stb.). Az alap-
adatok és levezetett adatok európai 
uniós és kormányzati szintű téradat-
bázisainak publikálása mellett a közös-
ségi alapú (crowdsourcing) platfor-
mok is jelentős mennyiségű téradatot 
szolgáltatnak. Mindezeken túl az euró-
pai és észak-amerikai űrügynökségek 

műholdprogramjainak köszönhetően 
ingyenesen elérhető raszteres adatok 
minden idők legnagyobb adatmeny-
nyiségét teszik elérhetővé bárki szá-
mára, a teljes spektrum megújításával: 
az adatfelvételezés, -továbbítás, -táro-
lás, -feldolgozás és -publikálás korsze-
rűsítésével, de a temporális, spektrális 
és térbeli felbontás javításával együtt. 
A korábbi adatelőállítási vagy adatbe-
szerzési igény megjelent az adatfeldol-
gozás oldalán, ahol azonban a feldol-
gozás képessége nem növekszik olyan 
robbanásszerű mértékben, mint a ren-
delkezésre álló adatok mennyisége. Az 
alábbi ábrán az adatok életciklusa lát-
ható négy negyedre osztva. A negyedek 
az adat- és információátalakítás fázisait: 
az adatgyűjtés, az adatelemzés, az 
ismeret levezetése és megosztása lépé-
seket szimbolizálják, amely megújuló 
folyamat az ismeret, a tudás létrehozá-
sában. Véleményem szerint a térada-
tok életciklusát tekintve a második és 
a harmadik fázis határára értünk (hang-
súly-áthelyeződés figyelhető meg), 
ahol az előfeldolgozás, adatelőkészí-
tés, a különböző forrásból származó 
adatok harmonizálása, integrációja és 
elemzése jelent kihívást a mai térin-
formatikában. A felmért adatok gyors 

és hatékony feldolgo-
zása, a releváns adat-
rétegek félautomatikus 
vagy automatikus elő-
állítása a térinfor-
matika célja. A valós 
idejű információgyűj-
tés, -megosztás és dön-
téstámogatás kulcs-
fontosságú az egyes, 
gyors beavatkozást 
támogató térinforma-
tikai rendszerekben, 
ahol az adatok meg-
bízhatósága is kiemelt 
fontosságú. Belátható, 
hogy jelenleg fejlődést 
és innovációt elsősor-
ban már nem az adat-
gyűjtési képességek-
ben, hanem a nagy 
volumenű téradatok 

feldolgozási eljárásaiban várunk (Lee–
Kang 2015).

Mindezek alapján törvényszerű volt, 
hogy az informatikában már széles kör-
ben használt új, nagy tömegű adatok 
feldolgozására alkalmas megoldások 
a téradatok feldolgozásában is egyre 
nagyobb teret hódítsanak.

A Big Data-koncepció 
eredete

A vonatkozó szakirodalomban a nem 
digitális információk (egyetemi, városi 
könyvtárak, dokumentációs közpon-
tok, tudományos folyóiratok stb.) 
növekedési ütemének tanulmányozá-
sával vezetik be a kutatók a Big Data-
koncepció kialakulását (Price 1975, 
Rider 1944). Az információs robba-
nás, az információs társadalom, a digi-
tális információs technológiák és 
hálózatok, az online elektronikus eljá-
rások kialakulása, a hálózatok tudo-
mánya, de az automatikus adattömörí-
tési megoldások és a tárolási igények 
növekedése és fejlődése is indukálja a 
nagy volumenű adatelemzési eljárások 
kidolgozását.

A digitális adatok mennyiségi növe-
kedésének előrejelzései sok éves, évti-
zedes múltra tekintenek vissza. A 
Központi Statisztikai Hivatalban (KSH) 
1982-ben megkezdődött a System of 
National Information Accounts (SNIA) 
kutatási projekt, melynek célja a létre-
jövő információmennyiség és a kom-
munikáció mérésére alkalmas rend-
szer létrehozása. A kutatás az ország 
információs ipara (24 féle információs 
termékkör például: könyvek, újságok, 
hangfelvételek, videofelvételek, mág-
nesszalagok, valamint 19 féle infor-
mációs szolgáltatás például: rádió- és 
televízióadás, kábeltelevízió, oktatás, 
telefonhívások stb.) által létrehozott 
információ mennyiségének felmérését 
tűzte ki célul, főleg statisztikai adatfor-
rások felhasználásával, bitegységekre 
bontva az 1945 és 1990 közötti idő-
szakra (Dienes 1994).

Denning már 1990-ben megállapí-
totta, hogy az információ volumene 
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elborítja a rendelkezésre álló hálóza-
tot, tárolókapacitást, mentőrendsze-
reket és az emberi megértés képes-
ségét is meghaladja (Denning 1990). 
Olyan mintázatfelismerő gépek fej-
lesztését javasolja, amelyek képesek 
kiszűrni vagy előre jelezni a fontos 
„biteket”. Első alkalommal egy kutatási 
jelentésben (Cox és Ellsworth, 1997) 
jelent meg a Big Data kifejetés. 1998-
ban Mashey előadást tart „Big Data 
és a következő infrastressz” címmel. 
Kiemeli az egyre nagyobb mennyiségű 
és egyre többféle adat továbbításának 
általános igényét, valamint hangsú-
lyozza a felhasználói oldal adattáro-
lási elvárásait és a hálózatokra nehe-
zedő nyomását (Mashey 1998). Lyman 
és Varian készítette el az első átfogó 
kutatást a Földön keletkező adatok 
mennyiségéről. Megállapították, hogy 
1999-ben 1,5 exabájtnyi1 adatot hoz-
tak létre újonnan, papír, film, optikai 
(CD, DVD) és mágneses (HDD) formá-
ban tárolva, melynek jelentős részét 
már digitálisan állították elő (Lyman–
Varian 2000). A kutatást később meg-
ismételték, és megállapították, hogy 
2002-ben az újonnan előállított adatok 
mennyisége 5 exabájt és ennek 92%-át 
már merevlemezen tárolták (Lyman–
Varian 2003).

2000-ben Diebold megfogalmazza 
a Big Data-jelenség fogalmát és jellem-
zőit az adatmennyiség és -minőség 
tekintetében a makrogazdaság terü-
letén (Diebold 2000). Kijelenti, hogy 
„a Big Data azonosítható a rendelke-
zésre álló potenciálisan megfelelő 
adat mennyiségi (és néha minőségi) 
robbanásával, ami az adatrögzítési és 
tárolási technológiák példa nélküli 
fejlődésének eredménye.” 2001-ben 
Laney vezeti be a „Volume” (mennyi-
ség), „Velocity” (sebesség) és „Variety” 
(változatosság) jól ismert „3 V” jellem-
zést, a háromdimenziós adatkezelés-
ről publikált cikkében (Laney 2001). 
Ebben a cikkben még nem a Big Data 
jellemzésére használja azokat, hanem 
a megfigyelt jelenségeket és változá-
sokat elemzi az adatokra vonatkozóan 
az említett háromdimenzió (volume, 
velocity, variety) aspektusából.

Mások igyekeztek évente előjelezni 
az újonnan előállított és a replikálódott 

1 1  Exabájt (EB) = 1000  Petabájt (PB) = 
1018 bájt

digitális adatok 
mennyiségét. Az 
első világméretű 
becslés 2007-ben 
készült a 2006-os 
évre. A 2006-ban 
létrehozott adatok 
mennyisége 161 
exabájt, ami az 
akkori előrejelzés 
szerint, a 2006–
2010 közötti idő-
szakban több mint 
hatszorosára emel-
kedik, elérve a 988 
exabájtot (IDC 
2007). Az előrejel-
zések azonban alá-
becsülték a növe-
kedést; az évente 
megismételt fel-
mérések alapján, 
2010-ben az adatmennyiség elérte az 
1227 exabájtot (2. ábra), 2012-ben a 
2837 exabájtot. A legújabb becslések 
szerint a 2013–2020 közötti időszak-
ban tízszeresére fog növekedni a digitá-
lis adatok mennyisége 4,4 trillió GB-ról 
44 trillió GB-ra (a 2010. évi jelentés-
ben 35 trillió GB-ra becsülték mind-
összesen). Figyelemre méltó, hogy 
a jelentés szerint az adatoknak csak 
22%-a potenciálisan alkalmas elem-
zésre a digitális univerzum világában 
(potenciálisan alkalmas, ha címkékkel, 
azaz metaadatokkal ellátott). Emellett 
a különösen értékes adatok mennyi-
ségi arányát is megbecsülték 2013-ban, 
ami csak 5%-a a teljes adatmennyiség-
nek, az előrejelzés szerint ez 2020-ra 
meg fog duplázódni. Az értékes adatok 
arányának növekedése – a jelentés sze-
rint – a Big Data analitikai elemzések-
nek és az új típusú adatforrások válla-
lati alkalmazásának, valamint az egyes 
részlegek új adatmegosztási eljárásai-
nak köszönhető (IDC 2014). 2011-re 
vált ismertté és áhítottá a Big Data által 
hozott új technológia az informatika 
szinte minden területén.

Az IDC 2012-es definíciója sze-
rint „a Big Data új generációs tech-
nológiát és architektúrát vezetett be, 
amely nagyon nagy méretű és vál-
tozatos adatokból gazdasági értéket 
teremt, ezáltal nagy sebességű adat-
nyerést, adatfelderítést és elemzést 
valósít meg”. Összefoglalja a Big Data 

három fő jellegzetességét (1. az adat, 
2. az alkalmazott analitika, 3. az ered-
mények bemutatásának múdja) (IDC 
2012). Más források az IP-forgalom2 
alapján becsülték a várható adatfor-
galmat (Cisco Systems 2008). A becs-
lések alapján minden második évben 
megduplázódik az adatforgalom 2007–
2012 között, és 2012-re eléri a fél 
zetabájtot3.

2008-ban a Nature folyóirat egy 
különkiadást szentelt a Big Data és a 
kortárs tudományok kapcsolatának, 
amely jól jelzi annak megnövekedett 
fontosságát a társtudományok terü-
letén is. A vezércikkben részletezi a 
felmerülő problémákat a Big Data 
kapcsán, például: a szabványok beve-
zetésének hiányát a szakterület-spe-
cifikus adatcsere során, az infrastruk-
turális hiányosságokat és a megfelelő 
informatikai ismeret hiányát. Az ada-
tok nyilvántartásában sokkal nagyobb 
fegyelemre és tudásra van szükség 
azért, hogy azok elemezhetőek legye-
nek az új eljárásokkal. A metaadatok 
megnövekedett szerepe minden nyil-
vántartásban megfigyelhető és azok 
további felértékelődése várható, a 
gyors, sokszor automatikus analízis 
érdekében. A különkiadás a Google 

2 IP-címmel (Internet Protocol-cím), egyedi 
hálózati azonosítóval ellátott, internetre 
csatlakoztatott gépek közötti kommuniká-
ciót leíró fogalom, internetes adatforgalom 
mérését jelenti.

3 1 zetabájt (ZB) = 1000 exabájt (EB) = 1021 bájt

2. ábra. A Big Data jellemző dimenziói
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10 éves indulását köszönti, és kivá-
lasztott kutatók értékelik a következő 
10 éves időszakban várhatóan bekö-
vetkező eseményeket a saját szakterü-
letükön. A különszámban feltett alap-
kérdés: „Mi fog történni 2018-ig?” A 
válaszok nagyon eltérőek, de egy közös 
pontjuk van: az adatintegráció, amely 
az elszigetelt adatbázisok és adatköz-
pontok közti határok lebontásával, új 
– akár világméretű – szabványosított 
tematikus adatokat megosztó szolgál-
tatások összekapcsolásával érhető el 
(Graham-Rowe 2008, Baumann et al. 
2016, Percivall–Simonis 2016).

A Big Data-technológia kialakulása 
és robbanásszerű terjedése különböző 
technológiák fejlődésének következ-
ménye. Így például: a digitális szen-
zorok alkalmazásának elterjedése 
(Dolgok internete – Internet of Things 
/IoT/, speciális Geo-IoT4); a számító-
gép-hálózatok fejlődése, amely az egyes 
individuális adatforrások összekapcso-
lásának alapja; az adattárolási kapaci-
tás soha nem látott ütemű fejlődése; a 
felhő- és klaszteralapú elosztott számí-
tási környezetek kialakítása és a hozzá 
kapcsolódó új üzleti modell bevezetése 
(Amazon Web Services) stb.; és nem 
utolsó sorban az adatelemző algorit-
musok átalakulása és új megoldások 
fejlesztése (mesterséges intelligencia, 
neurális hálók, gépi tanulás, párhuza-
mosítás stb. (Bryant et al. 2008). 

2011-ben a McKinsey Global 
intézet kiadta jelentését „Big Data: 
The next frontier for innovation, 
compeition, and productivity” 
(Big Data: A következő határterü-
let az innovációért, a versenyért és 
a termelékenységért) címmel, amely 
mára széles körben ismert, sokat 
idézett alapmű. A jelentés új előre-
jelzéseket publikált a Big Data által 
érintett öt fő alkalmazási területen 
(Manyika et al. 2011). Elsőre megle-
pőnek tűnik az öt terület: egészség-
ügyi ellátás az Egyesült Államokban, 
közszféra és közigazgatás az Európai 

4 Internet of Things (Dolgok internete) 
lényege, hogy internetre kapcsolt gépek, 
eszközök közötti (emberek nélküli) kom-
munikációt tesz lehetővé, tehát a háztartási 
gépek, mérőórák, autók, egyéb szenzorok 
kommunikálnak előre meghatározott szer-
verekkel, összességében nagy tömegű infor-
mációt nyújtanak. Geo-IoT új terület, ahol a 
helyadatok kiemelt fontossággal bírnak az 
IoT világán belül.

Unióban; kiskereskedelem az Egyesült 
Államokban, globális gyártás és glo-
bális személyes helyadatok. A válasz-
tás oka, hogy ez az öt terület a globá-
lis GDP 40 százalékát adta 2010-ben. 
Általánosságban a tanulmány célja, 
hogy a Big Data értékteremtő fel-
használási lehetőségeit vegye számba 
különböző területeken (az emberi és 
fizikai erőforrások jobb koordinálásá-
val és allokációjával, az átláthatóság és 
felelősségre vonhatóság növekedésé-
vel, új ötletek és azok bevezetésének 
támogatásával csökkentse a termelési 
költségeket és a melléktermékeket). 
Részletezve: a Big Data analitikai meg-
oldásainak bevezetése hozzájárul az 
adatszintű átláthatóság növekedésé-
hez (azonnali adatmegosztás), hiszen 
megfelelő időben a döntéshozók, vál-
lalatirányítók rendelkezésére áll nagy 
mennyiségű és széles körből szár-
mazó adat, így értéktöbblet érhető el 
a gyorsabb reagálással és megalapo-
zottabb döntésekkel. A Big Data alkal-
mazása hozzájárul, hogy a vállalat éle-
tét befolyásoló döntéseket empirikus 
elemzések eredményei alapján hoz-
zák meg. Megállapították, hogy a Big 
Data-technológia hozzájárul a koráb-
ban csak elszigetelten hasznosuló, de 
eredményes megoldások átültetésé-
hez olyan új környezetbe, ahol azokra 
korábban nem volt lehetőség, ezzel 
növeli a termelékenységet vagy javítja 
a szolgáltatások színvonalát. Manyika 
et al. tanulmánya kimondja, hogy 
„Egyes esetekben nem csak támo-
gatja, optimalizálja, de helyettesíti 
is az emberi döntéshozatalt megfe-
lelően automatizált algoritmusok-
kal”. A Big Data-analitika magában 
foglalja a szabályalapú rendszereket, 
statisztikai elemzéseket, a gépi tanu-
lás technológiáját és a neurális hálóza-
tok módszereit (Manyika et al. 2011). 
A rendelkezésre álló adatok növeke-
dési arányának becslése, a digitális 
világ fejlődése és az új analitikai meg-
oldások publikálása kéz a kézben jár 
a Big Data-technológiával. 2012-re az 
adatvezérelt döntéshozatal széles kör-
ben elismertté vált, és egyre nagyobb 
érdeklődés tapasztalható a Big Data-
analitika iránt. Természetesen a Big 
Data megoldásainak is vannak bukta-
tói és hátrányai. Agrawal és munka-
társai 2012-ben publikált tanulmánya 

(Agrawal et al. 2012) szerint a Big 
Data-elemzés minden lépésénél aka-
dályokat kell leküzdeni, amire a ren-
delkezésre álló adatból kinyerjük 
az értékes információt. Felsorolja a 
heterogenitás, méretarány, pontosság, 
komplexitás és adatbiztonsági prob-
lémákat, mint buktatókat. Definiálja 
a Big Data-analízis főbb lépéseit 
(adatgyűjtés; adattisztítás/informá-
ció kinyerés; adatintegrálás/aggregá-
lás; analízis/modellezés; értelmezés), 
minden lépésben részletezi a nehéz-
ségeket és a problémákat.

A Big Data napjainkban

Az utóbbi években megfigyelhető, hogy 
a Big Data a tisztán informatikai kutatá-
sok mellett egyéb tudományterülete-
ken is megjelenik. Ez lehet akár a köz-
gazdaságtan, az egészségügy, az élet-, 
vagy a természettudományok területe. 
A rendelkezésre álló adatok sokfélesége 
oldaláról is áttekintethetjük a fejlődést, 
hiszen ma már digitálisan elérhetőek 
például genetikai szekvenciák, szocio-
lógiai adatbázisok, egészségügyi nyil-
vántartások, telefon- és videofelvéte-
lek, kormányzati adatbázisok, pénzügyi 
és gazdasági, gyártói adatforrások, leg-
különfélébb szenzorok digitális adatai, 
de az emberek által létrehozott digitá-
lis adat sokfélesége is megkívánja a szak-
terület-specifikus Big Data-megoldások 
bevezetését. Tehát a Big Data-típusú fel-
dolgozási eljárások széles körben ter-
jednek, és egyre nagyobb figyelmet 
kapnak a nemzeti, a rövid, a közép- és 
a hosszú távú adatkezelési stratégiaal-
kotásban is. Például 2012-ben a Fehér 
Ház meghirdette nemzeti stratégiáját 
„Big Data Research and Development 
Initiative” (Big Data Kutatási és 
Fejlesztési Kezdeményezés, Kalil 2012, 
Kurose–Marullo 2016) címmel. A doku-
mentum bejelenti, hogy az amerikai 
kormány 200 millió USD támogatást 
nyújt a Big Data kutatási és fejlesztési 
célok megvalósításához, melynek célja 
a technológiai háttér biztosítása az ada-
tok tárolására, szervezésére, gyors infor-
mációfeldolgozásra, természetesen 
elsősorban a nemzetbiztonság megerő-
sítése érdekében. A támogatás felhasz-
nálói egyetemek, kutatóintézetek, non-
profit szervezetek lehetnek (a NASA és 
az USGS természetesen képviselteti 
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magát a nemzetbiztonság kiemelten 
fontos intézményei között). Az ame-
rikai informatikai laboratóriumok, 
egyetemek, kutatóintézetek (AMPLab 
University of California, Berkeley; Intel 
Science and Technology Centre for Big 
Data in the MIT Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory stb.) 
sorra publikálták az újabb és újabb 
eredményeket, melyek motorjai a Big 
Data-alkalmazásfejlesztésnek. 2014-
ben és 2016-ban a dokumentum új 
kiadásában („The Federal Big Data 
Research and Development Strategic 
Plan” [A Szövetségi Big Data kutatási 
és Fejlesztési Stratégiai Terv], Kurose–
Marullo 2016), összegezik a 2012 óta 
elért eredményeket és részletesen 
bemutatják a továbbfejlesztett straté-
giai tervet. Nem is lehet jobban megfo-
galmazni a Big Data-technológia jelen-
tőségét: „Olyan Big Data innovációs 
ökoszisztémát képzelünk el, amely 
lehetővé teszi:
1. a nagy tömegű, változatos és valós 

idejű adatok elemzését, az infor-
mációkinyerést, a megalapozott 
döntéshozatalt;

2. új képességekkel ruházza fel a szö-
vetségi ügynökségeket és a nemze-
tet, ezáltal nagyban felgyorsítja a 
tudományos felfedezések és újítá-
sok folyamatát;

3. új kutatási irányokat teremt, ame-
lyek vizsgálata más körülmények 
között lehetetlen lenne;

4. biztosítja a 21. századi kutatók és 
mérnökök képzését;

5. elősegíti az új gazdasági növeke-
dést”.

Ezzel egy időben az Európai Bizottság 
meghirdette kétéves projektjét a „Big 
Data Public Private Forum” címmel, 
melynek célja, hogy az érintett szerep-
lők stratégiát alkossanak a Big Data-
analitika európai szintű bevezetése 
érdekében. Az Európai Bizottság 2014-
ben adta ki „A digitális gazdaság, inno-
vációk és szolgáltatások mint a növeke-
dés hajtómotorjai” című jogszabályát, 
valamint felhívást tett közzé a Big Data 
és a Cloud Computing (felhő alapú szá-
mítás) keretrendszerek létrehozásához 
szükséges környezet megteremtéséért 
(European Comission 2014). A Cloud 
Computing-technológia és az euró-
pai kiberbiztonság kiemelt figyelmet 
kapott a jogszabály megalkotásában. 

Megállapítja, hogy az Európai Unió 
elmaradásban van az USA digitális gaz-
dasági növekedéséhez képest, a meg-
felelő ipari kapacitás hiánya miatt. 
Leszögezi, hogy az EU Big Data kuta-
tási és innovációs támogatásai elégte-
lenek és koordinálatlanok, valamint 
az olyan adatfeldolgozási szakértők 
száma is csekély, akik képesek a tech-
nológia előnyeit üzleti lehetőségekké 
alakítani. További súlyos megállapítá-
sok után határozott javaslatokat fogal-
maz meg annak érdekében, hogy mit 
kellene változtatni a hátrányok és hiá-
nyosságok leküzdése érdekében. A jog-
szabálynak is köszönhetően az Európai 
Unió számos Big Data témájú kutatási 
és fejlesztési projektet támogatott az 
elmúlt években (IQmulus; EarthServer, 
CleanSKY, Optique, Decumanus stb.). 
Természetesen ez a tendencia foly-
tatódik a Horizon 2020 támogatási 
keretprogramban is. Számos Big Data 
kutatási és fejlesztési projekt zajlik 
jelenleg is (Prestocloud, BigDataOcean, 
SecureCloud, Waziup, Hobbit stb.). 
2014-ben létrehozták a Big Data Value 
Association (Big Data Érték Egyesület) 
nonprofit szervezetet azzal a céllal, 
hogy bevezesse az EU Big Data Public 
Private Partnership programját. A prog-
ram elsődleges feladata létrehozni egy 
átfogó innovációs ökoszisztémát, mely-
nek segítségével Európa átveszi, majd 
megtartja vezető szerepét a Big Data-
üzletágban. A programot 2014-ben 
írták alá az Európai Bizottság és az 
európai adatfeldolgozó iparág (BDVA) 
vezetői (European Comission 2014). A 
BDVA tagjainak száma több mint 150 
(magyar tagja jelenleg nincs), össze-
tétele változatos, 5-10 fős vállalkozá-
sok, egyetemek, több ezer fős válla-
latok, kutatóintézetek rendelkeznek 
tagsággal. Minden tag a Big Data és a 
kapcsolódó szakterületeken (Cloud 
Computing – felhő alapú számítás, 
Internet of Things – dolgok inter-
nete, Machine Learning – gépi tanulás, 
Predictive Analytics – prediktív anali-
tika, Data Mining – adatbányászat, Earth 
Observation – földmegfigyelés, Remote 
Sensing – távérzékelés stb.) tevékeny-
kedik. A szervezet a „Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies 
(LEIT) Work Programme  2016–
2020” (Vezetés az innovációban és 
ipari technológiákban munkaprogram 

2016–2020) indulásakor kezdte meg 
operatív munkáját. A három egymásra 
épülő munkafázisból álló program 
(2016–17, 2018–19, 2020–) gondol a 
2020 utáni időszakra is, mint például az 
első két fázisban létrehozott Big Data-
platformok fenntartására (BDVA 2017). 
Az európai adatvezérelt gazdasági stra-
tégia kidolgozásával párhuzamosan a 
Big Data mellett kiemelt téma az Open 
Data – Nyílt Adatok témakör is, hiszen 
az adatok elérése kritikus fontosságú a 
Big Data-projektekben is. Minden emlí-
tett témakör a „Digital Single Market” 
(Digitális Egységes Piac) átfogó stra-
tégia része, melynek magas szinten 
megfogalmazott célja, hogy Európa 
digitális gazdasága világvezetővé vál-
jon. Természetesen a stratégiának 
további összetevői vannak, mint pél-
dául az európai hálózatfejlesztés (5G), 
az Internet of Things technológia, a 
Smart City szolgáltatások és az Open 
Science támogatása, a High Performace 
Computing központok kiépítése stb. 
(European Commission 2017).

Mi a Big Data?

A Big Data-analitika létrejöttének átte-
kintése után fontos a Big Data mára 
kiforrott definícióinak, jellemzőinek 
bemutatása, annak érdekében, hogy 
teljes képet kapjunk a sokszor hasz-
nált fogalomról. Az elmúlt években a 
Big Data elnevezés az adatok jellem-
zőinek leírására fókuszált. Az első defi-
níció a kétezres évek elején született 
meg (Laney 2001). Érdekes módon 
Laney cikkében a Big Data elnevezés 
nem jelenik meg, mégis az első Big 
Data-témakörben publikált forrásnak 
tekintjük. Cikkében az adatkezelés-
kor felmerülő problémákat csoporto-
sítja a mennyiség (volume), sebesség 
(velocity) és változatosság (variety) 
szempontjai szerint, melynek hasz-
nálata később a Big Data-témakörben 
széles körben elterjedt. Megállapítja, 
hogy a tradicionális adatkezelés kor-
látait csak újfajta eljárások kidolgo-
zásával lehet átlépni az említett „3V” 
dimenzióira fókuszálva (innen is a 
cím „3D-adatkezelés”, mint a három 
említett dimenzió). Később termé-
szetesen újabb dimenziók társultak 
az adatok jellemzésére, például a meg-
bízhatóság (veracity – „4V”), vagy a 
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vizualizáció (visualization – „5V”) 
stb. Az 1. táblázatban a meghatározá-
sok fejlődését és a definíciók kialaku-
lását mutatom be. A fogalmak 2012-ig 
nagy átalakuláson mentek keresztül. 
Fontos kiemelni, hogy a korai definí-
ciók a rendelkezésre álló adatok meny-
nyiségét hangsúlyozták, később az 
adatok többi tulajdonsága és az új fel-
dolgozási eljárások kerültek előtérbe, 
természetesen egyre bővülő alkalma-
zási területtel. 2012 után jelentek meg 
az alternatív kísérletek az új definíci-
ókra. Például az adatok nagysága már 
nem játszik kiemelt szerepet a jelen-
ség leírásában, mert mára vannak olyan 
adatok, amelyek rendelkeznek részle-
tes metaadatokkal és nagymértékben 
strukturáltak, így a változatosság hiá-
nya miatt nem tekinthetők „Big Datá”-
nak. Az újabb megközelítések hasz-
nálják a Big Data kifejezést, de annak 
jelentése eltér a „csupán” nagy adattö-
meg feldolgozásától, és kiterjesztik az 
adatok sokfélesége miatti problemati-
kus feldolgozásra, különös tekintettel 

a szenzorok által felvételezett adatokra 
(sokféleségük miatt). Ezek az adatok 
méretüket tekintve elférnek akár egy 
kisebb USB-adathordozón, de feldol-
gozásuk sokszor nem triviális. Tehát a 
„Big” ebben az esetben a nagy számú, 
eltérő adatforrást azonosítja.

A Big Data természete

Röviden összefoglalva a korábban 
használt „3V” illetve „4V” jellemzést 
elmondható, hogy a rendelkezésre álló 
adatok mennyisége (volume), változa-
tossága (variety), sebessége (velocity) 
és megbízhatósága (veracity) dimen-
ziók alapján történő leírás definiálja 
a Big Data-technológia által feldolgo-
zott adatokat. Az első definíciók három 
dimenziót írtak le, később ezek egé-
szültek ki további dimenziókkal (vera-
city, valence, visualization, value, 
„4V”, „5V”, … stb.). A rendelkezésre 
álló adatok mennyiségéről (volume) 
már volt szó. A manapság érdekesebb 
kérdés ezen adatok létrejöttének, 

feldolgozásának és értelmezésének 
a sebessége (velocity), sokfélesége 
(variety) és kiemelten fontos az ada-
tok megbízhatósága (veracity). A Big 
Data mára már elengedhetetlen része a 
vizualizáció, amely a levezetett adatok, 
grafikonok, trendek, animációk, infor-
mációs grafikák (infographics), térké-
pek minden formáját felhasználja az 
információk érthető bemutatására.

Összességében azokat az adatokat 
nevezzük Big Datának, amelyekre a 
fent említett jellemzők mindegyike 
igaz, tehát nagy, változatos és gyorsan 
változó (megfelelően szűrt és ellen-
őrzött). Az előzőekben kifejtett fejlő-
dést tekintve a Big Data sokkal több az 
adatok „3-4 V” jellemzésnél, hiszen az 
csak a rendelkezésre álló adatokat jel-
lemzi, de a Big Data elnevezés a nagy 
adatok eltérő feldolgozási eljárásait, 
feldolgozáshoz szükséges környezetét 
is magába foglalja. Magától értetődő, 
hogy az előzőekben jellemzett adatok 
más feldolgozási környezetet és meg-
oldásokat kívánnak.

Big Data definíciók Forrás

Kiemeli az egyre nagyobb mennyiségű és egyre többféle adat továbbításának általános igényét, valamint 

bemutatja a felhasználói oldal adattárolási elvárásait és a hálózatokra nehezedő nyomást.

Mashey 1998

 „A Big Data azonosítható a rendelkezésre álló, potenciálisan megfelelő adat mennyiségi (és néha minő-

ségi) robbanásával, ami az adatrögzítési és tárolási technológiák példa nélküli fejlődésének eredménye.”

Diebold 2000

A volume (mennyiség), velocity (sebesség) és a variety (változatosság) jól ismert „3V-s” jellemzését adja, 

ha mindhárom jellemző igaz az adatra, akkor sorolható a Big Data-feldolgozási eljárások által megkövetelt 

környezetbe.

Laney 2001

„Miként az internetes böngészők és kereső motorok fejlődése teljesen átalakította az adatok hozzáférésé-

nek módját, úgy a Big Data számítási módszerei is át fogják alakítani a vállalatok tevékenységét, a tudo-

mányos kutatásokat, de a gyakorló orvosok módszereit és a nemzetvédelmi és hírszerzési műveleteket is”.

Computing Community 

Consortium (Bryant et al, 

2008)

„Big Data az, amikor a feldolgozandó adat mérete megköveteli, hogy a jól bevált módszereken túl keres-

sünk megoldást.”

Jacobs 2009

„A Big Data-analitika magába foglalja a szabályalapú rendszereket, statisztikai elemzéseket, a gépitanu-

lás-technológiát és a neurális hálózatok módszereit. Egyes esetekben nem csak támogatja, optimalizálja, 

de helyettesíti az emberi döntéshozatalt a megfelelően automatizált algoritmusokkal.”

Manyika et al. 2011 

McKinsey Global

„A Big Data új generációs technológiát és architektúrát vezetett be, amely nagyon nagy méretű és válto-

zatos adatokból gazdasági értéket teremt, ezáltal nagy sebességű adatnyerést, adatfelderítést és elemzést 

tesz lehetővé”.

IDC 2012

„a kultúra, a technológia és a tudomány összjátéka…” Boyd and Crawford 2012 

„Big Data egy olyan kifejezés, amely magába foglalja a nagy tömegű adatkészletek felvételezését, feldol-

gozását, elemzését és megjelenítését ésszerű időn belül, amely a hagyományos IT-technológiák által nem 

érhető el. Tágabb értelemben, erre a célra használt platformok, eszközök és szoftverek együttesen adják 

a Big Data-technológiákat.”

NESSI 2012 (Networked 

European Software and 

Services Initiative)

„A különböző adatforrások nagy száma, amelyek potenciálisan kölcsönösen hatnak egymásra, defini-

álják a Big Datát. A Big Data azért nem alkalmas a hagyományos adatkezelési eljárásokban történő 

feldolgozásra, mert inkonzisztens és kiszámíthatatlan kombinációkat alkothat.”

Hillard (Mike 2.0) 2012

1. táblázat. A Big Data definíciók fejlődése 2012-ig. (saját szerkesztés)
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Feldolgozási környezet

Könnyen belátható, hogy egyre 
nagyobb számítástechnikai teljesít-
ményt kell elérni ahhoz, hogy a Big 
Data-feldolgozás elvégezhető legyen, 
ezen kívül szükség van olyan eljárá-
sokra, amelyek segítségével képesek 
vagyunk az adatok szűrésére, reduká-
lására az értékes információ kinyerése 
érdekében. Az elemzéseket csak elosz-
tott környezetben5 lehet elvégezni, ahol 
az egyes munkafolyamatok képesek pár-
huzamosan futni az elosztott adatokon, 
ezáltal a feldolgozási idő jelentősen 
csökkenhet. Tehát a tárolás és a feldol-
gozás is elosztott. A Big Data-számítások 
elvégzése egyértelműen megköveteli 
az új környezetet, ökoszisztémát, amely 
lehetővé teszi a távoli erőforrások eléré-
sét, a skálázhatóságot. Gyakran lehet 
hallani a ’Distributed computing’5, 
a ‘Parallel computing’, a ’Cluster 
computing’6, a ’High performance 
computing (HPC)’6, a ’Grid computing’7,  
vagy a ’Cloud computing’8 elnevezé-

5 Az elosztott számítási környezet lényege, 
hogy több feldolgozási egység között szét-
osztva végezzük el az elemzéseket. Ennek 
alapfeltétele, hogy olyan munkafolyamato-
kat hozzunk létre, amelyek képesek párhu-
zamosan (egy időben) futni különböző egy-
ségeken, vagy különböző adatokon futtatjuk 
ugyanazokat a feldolgozási eljárásokat, mely-
nek eredményéit végül egyesítjük stb. Rész-
letes bemutatás a következő fejezetben.

6 Cluster computing egymással összekapcsolt 
számítógépek (számítógépfürt) által meg-
valósított számítás, ahol a felhasználó az 
egyes számítógépek helyett, egy felhasználói 
felületen keresztül éri el a teljes feldolgozó 
és tárolókapacitást. A High Performance 
computing (HPC) / Cluster computing kör-
nyezetet jellemezhetjük, mint egy nagy szá-
mítógépet, amely megosztott memóriával, 
CPU-kapacitással, tárterülettel stb. rendelke-
zik. Ezt megvalósíthatjuk egy nagy szuperszá-
mítógép alkalmazásával, de nagy sebességű 
hálózati kapcsolattal rendelkező, egy helyen 
lévő, különálló számítógépek halmazával is. 
A HPC az előbbi, a Cluster az utóbbi.

7 Grid computing különálló számítógépek 
elosztott hálózata, amelyek nem osztják meg 
erőforrásaikat, hanem önálló egységet alkot-
nak, de megoldhatnak egy közös problémát 
annak felosztásával.

8 Cloud computing: felhő alapú számítási kör-
nyezet, ahol a számítási és tárolási kapacitást 
interneten keresztül érhetjük el. Egyfajta 
átmenetnek tekinthető a Cluster és a Grid 
computing között, de több azoknál. A cloud 
jellemzően fizikailag egy helyen lévő, egy 
tulajdonossal rendelkező centralizált számí-
tógép-hálózat, amelyek csomópontjai nem 
osztják meg egymás között az erőforrásaikat 
(ellentétben a clusterrel), de kifelé egyetlen 
logikai egységet képeznek (ellentétben a 
griddel). Több, mert a cloud fogalma kie-
gészül a szoftverarchitektúrával. A rend-
szer automatikusan irányítja, melyik fizikai 

seket. Minden kifejezés különböző 
típusú számítási környezetre utal, ame-
lyek nagyon eltérőek egymástól, más-
más teljesítménnyel. Jelen cikkben a 
Distributed és a Parallel computing 
elnevezéseket részletezem (terjedelemi 
korlátok miatt). A részletezésre kiválasz-
tott fogalmak talán a legelterjedtebbek, 
mégis sokszor tévesen, felcserélve vagy 
más fogalmakkal összekeverve használ-
ják őket. A kutatás későbbi szakaszában 
részletezem a többi technológiát is. A 
feldolgozási környezet kiválasztásánál 
figyelembe kell venni azok képességeit, 
korlátait és a rendelkezésre álló forrá-
sokat. Az elmúlt években az elosztott 
feldolgozásra képes rendszerek fejlesz-
tése ugrásszerű volt [például Apache 
Hadoop, Apache Spark, Akka (Typesafe) 
vagy a Disco (Nokia)], de ezek a keret-
rendszerek elsősorban szövegalapú fel-
dolgozásra fókuszálnak, erősen támasz-
kodnak a MapReduce programozási 
modellre (Dean–Ghemawat 2004) és 
az elosztott fájlrendszerekre.

Distributed computing 
(elosztott számítási környezet):
Olyan szoftver- és hardver-rendszer, 
ahol a számítási és tárolási kompo-
nensek végrehajtására hálózatba kap-
csolt számítógépeken kerül sor. A tevé-
kenységek összehangolása a „network 
socket” végpontokon küldött üze-
netek formájában történik, így a fel-
használó számára egyetlen koherens 
rendszer képét alkotja. A tárolási és 
feldolgozó csomópontok között háló-
zati paraméterek meghatározóak. 
Jelentős számítási és tárolási kapaci-
tás elérését teszi lehetővé ez az archi-
tektúra. A feldolgozási eljárások egy 
elosztott rendszerben üzenetsorok-
kal kommunikálnak. A két leggyakrab-
ban használt architektúramodell a kli-
ens–szerver modell és a Peer-to-Peer 
(egyenrangú) modell. Kliens–szerver 
modell alkalmazásakor a felhaszná-
lók indítják a kommunikációt vagy a 
feladatokat a szerver számára, amely 
kiosztja a kéréseket az összes feldol-
gozó és tároló egységre, majd összegzi 
az eredményeket, és válaszol a felhasz-
nálónak. A Peer-to-Peer modell, ahol 
minden egység az elosztott rendszer 

gépen kell elindítani egy virtuális gépet, 
kívülről úgy tűnik, mintha egyetlen szerver 
lenne, valójában több.

aktív résztvevője (felhasználó és szer-
ver is egy időben), nincs különbség a 
kliens- vagy szerverfeladatok között. 
Mindkét modell alkalmazásakor igaz, 
hogy használhatunk eltérő operációs 
rendszerű, memóriaméretű, tároló- és 
feldolgozókapacitású számítógépeket. 
Ez a rendszerkörnyezet lehetővé teszi, 
hogy eltérő számú feldolgozó egységet 
alkalmazzunk a rendszer skálázható-
sága érdekében. Az összekapcsolt fel-
dolgozóegységek száma rugalmasan 
növelhető a feldolgozandó adat meny-
nyiségének megfelelően, vagy egyide-
jűleg futtaható ugyanaz a feladat több 
egységre elosztva. További előny, hogy 
ha az egyik egység meghibásodás miatt 
kiesik a rendszerből, az nem jelenti a 
teljes munkafolyamat meghiúsulását. 
Ezen modellek alkalmazása megfelelő 
megoldás lehet a Big Data-analitika 
elvégzésére.

Parallel computing 
(párhuzamos számítási 
környezet):
Párhuzamos számítási környezet lehet 
egyetlen számítógép is több procesz-
szorral. Általában olyan hardverkör-
nyezet, amelyen belül számos procesz-
szor telepítve van egy szerver-rackben, 
ahol több CPU-val megosztják az infor-
mációkat, például a processzorok 
különböző feladatokon képesek dol-
gozni, de közös memóriához férnek 
hozzá. Ezt nevezik megosztott memó-
ria környezetnek (shared-memory 
environment). A változók, az objek-
tumok és az adatszerkezetek minden 
folyamathoz hozzáférhetőek. A párhu-
zamos számítás szintjei alapján megkü-
lönböztetünk bit-, utasítás-, adat- és fel-
adatszintű párhuzamosítást. Az egyik 
legfontosabb szempont, hogy a munka-
folyamatnak párhuzamosíthatónak kell 
lennie, ami azt jelenti, hogy az egyes 
lépéseknek (egymástól független cso-
magokként) egy időben végrehajtható-
nak kell lenniük. Ennek elérése azon-
ban sok esetben problémákba ütközik. 
A legtöbb modern, párhuzamos szá-
mítási környezet (például a szuper-
számítógép-környezet) a „többszörös 
instrukció elvégzése elosztott adatcso-
magokon” – logikát (MMID – multiple 
instruction, multiple data) követi, 
ahol a végrehajtás lehet egyidejű vagy 
aszinkron. 
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Parallel computing 
(párhuzamos számítási 
környezet) és a Distributed 
computing (elosztott számítási 
környezet) különbségei:
Legfontosabb különbség a 
memóriamegosztásban van. Az elosz-
tott számítási környezetben a folya-
matok különböző memóriatarto-
mányokat használnak (különböző 
számítógépeken), a párhuzamos szá-
mítási környezetben pedig azonosat. 
További fontos tényező, hogy a párhu-
zamos számítási környezetben az inf-
rastruktúra által kínált előnyök kihasz-
nálása érdekében speciális operációs 
rendszert kell használni (fejleszteni). 
Általánosságban, a párhuzamos kör-
nyezet a memóriamegosztott mul-
tiprocesszorokra hivatkozik, amely 
fizikailag is jól elkülönített hálózatra 
vonatkozik. Az elosztott számítási 
környezetet eredetileg egy munka-
hely tétlen erőforrásainak kihaszná-
lására fejlesztették, ezért engedi meg a 
nagyobb különbségeket az infrastruk-
túrában azáltal, hogy szorosan össze-
kapcsolt feldolgozóegységek hálózatát 
alakítják ki. Ez az erősen párhuzamo-
sított számítási környezetben korlá-
tozott. Az elosztott számítási környe-
zetben lazán összekapcsolt hálózat 
segítésével jobb hibatűrést és nagyobb 
rendelkezésre állást lehet elérni a tel-
jesítmény rovására. Manapság az a 
tendencia, hogy a két eltérő feldol-
gozási koncepció előnyeit igyekez-
nek kihasználni, és hibrid megoldá-
sokat hoznak létre. Természetesen az 
adott probléma megoldására legmeg-
felelőbb számítási környezet kiválasz-
tása kulcsfontosságú a költségek, a tel-
jesítmény és az elérhető erőforrások 
szempontjából.

A Big Data térbeli és 
időbeli kiterjesztése

Az új technológiák kidolgozásának 
köszönhetően az utóbbi években az 
elosztott számítási környezetben tör-
ténő adatfeldolgozás a térinformatiká-
ban és a távérzékelésben is újra elő-
térbe került (Kambatla et al. 2014, Li 
et al. 2015, Ahmed–Mokbel 2015). Az 
informatikában már sikeresen alkal-
mazott eljárások meghonosítására 
számos példa elérhető a feldolgozási 

munkafolyamat egyes lépéseinek és 
a feldolgozás céljának megfelelően 
(Chen–Zhang 2014, Karimi 2014, 
Hwang et al. 2011 Wu–Chin 2014). A 
téradatok esetében azonban a térbeli 
és időbeli jellemzők bevonása az elem-
zésekbe komplex megoldásokat kíván-
nak, szemben az egyszerű szöveges 
adatok feldolgozásával. (Nguyen Thai–
Olasz, 2015; Olasz et al., 2016). A főbb 
különbségeket a nem téradat Big Data, 
a térbeli (Geospatial) Big Data és a 
„tradicionális” téradatok (Geospatial 
Data) között a 2. táblázatban foglalom 
össze, a nyílt forráskódú megoldásokra 
fókuszálva (az alkalmazási példák csak 
nyílt forráskódú megoldásokat tartal-
maznak). A táblázatban bemutatom 
a különböző (raszter-, vektor-, pont-
felhő- és szövegalapú) adattípusokat és 
azok jelenleg tárolására és feldolgozá-
sára használt megoldásait. A jelen táb-
lázat célja, hogy bemutassam a külön-
böző adattípusok eltérő tárolási és 
feldolgozási igényeit a Big Data a tér-
beli (Geospatial) Big Data és a „tradi-
cionális” téradatok (Geospatial Data) 
csoportjai jellemzése által annak érde-
kében, hogy érzékeltessem mennyire 
eltérő tárolási és feldolgozási háttér 
szükséges az egyes csoportokban.

A következő szempontokat kiemel-
kedően fontosnak tartom a téradatok 
elosztott feldolgozása során:
1. Biztosítani kell az adatelosztás és 

elosztott feldolgozás során a térbeli 
és időbeli sajátosságok nyomon 
követhetőségét, és a felhasználók-
nak céleszközöket kell biztosítani a 
térinformatikai és képfeldolgozási 
munkafolyamatok felügyeletére.

2. Kiemelkedően fontos, hogy a szak-
értők tudják definiálni azt a mini-
mális adatmennyiséget, amit a 
szomszédsági viszonyok figyelem-
bevételével kívánnak feldolgozni, 
amely egy feldolgozási egységbe 
kerül az elosztott környezetben. 
Ez a követelmény a raszteres ada-
tok elosztott feldolgozásában ját-
szik kiemelkedő szerepet.

3. A kiindulási alap, mint minden 
elosztott feldolgozást célzó rend-
szerben az, hogy az adatokhoz és 
a feldolgozási környezethez moz-
gatjuk a feldolgozó algoritmust.

4. Az áttérést (az elosztott és a hagyo-
mányos feldolgozási környezet 

közötti) könnyítendő fontos szem-
pont lehet a meglévő adatelemzési 
eljárások felhasználása az elosztott 
környezetben történő feldolgozás 
során, hiszen az algoritmusfejlesz-
tőknek gyakran nincs kapacitásuk a 
meglévő elemzési eljárásokat adap-
tálni más környezetbe. Lehetőség 
szerint biztosítani kell kisebb 
módosítások alkalmazása mellett 
azok futtathatóságát. Rugalmasan 
legyen lehetőség eltérő szoftver-
környezetben (R, Matlab, Python 
stb.) írt feldolgozó algoritmusok 
futtatására. Már vannak olyan infor-
matikai megoldások, amelyek ezt 
támogatják (pl. Docker, Docker 
Swarm).

Annak érdekében, hogy a téradato-
kat (különösen a rasztereket) képe-
sek legyünk térbeli összefüggéseiket 
is felhasználva, elosztott módon fel-
dolgozni, szükséges a rendelkezésre 
álló megoldások értékelése, szem 
előtt tartva az elvárt funkcionalitást.  

9 Mobil térképező rendszer (Mobile Mapping 
System, MMS): járműre szerelt lézerkamera-
rendszer által felvételezett lézerpontfelhő 
és a hozzá tartozó fényképsorozat adatbá-
zisa

10 Épületinformációs modellezés (Building 
Information Modelling, BIM): az épület 3D 
modelljének előállítása és folytonos változá-
sának nyomon követése az eredeti célja, nap-
jainkra kibővült további dimenziókkal, ame-
lyek lehetnek építési költségek, idő??? de 
egyéb szerkezeti elemek tulajdonságai is. A 
felmérés már itt is történhet lézerpontfelhő 
előállítására alkalmas eszközzel.

11 Wide columns store ’szélesoszlop-adattáro-
lás’: egy speciális kulcs-érték adatbázis, táb-
lázatokat, sorokat és oszlopokat használ, de 
a relációs adatbázistól eltérően a sorok neve 
és formátuma sorról sorra változhat ilyen 
például a Bigtable, az Apache Accumulo, 
Cassandra, HBase stb.

12 Array database management system Tömb-
adatbázis-kezelő rendszer: tömb- más néven 
raszteradattípus tárolására és kezelésére 
kifejlesztett adatbázis-kezelő.

13 Resilent Distributed dataset (RDD) Rugal-
masan elosztott adatkészlet: az Apache 
Spark adatnyerési eljárása által alkalmazott 
elosztott adattárolás, minden adatcsomag 
különböző számítási egységen (node) kerül-
het tárolásra.

14 Key-value  store / kulcs-érték  adattárolás’: 
legrugalmasabb adattárolási eljárás, ahol a 
kulcs-érték pár, mint egy szótár azonosítja 
a kulcshoz az értékeket. 2010-es években 
újra előtérbe került a NoSQL adatbázis-keze-
lők elterjedésével, előnye, hogy kevesebb 
memóriát használ, mint a hagyományos relá-
ciós adatbázisnál.

15 Document store database dokumentum ori-
entált adatbázis-kezelő: dokumentumjellegű, 
vagyis félig strukturált adatok tárolására 
optimalizált adatbázisrendszer. A NoSQL-
adatbázis-kezelők másik nagy csoportja 
használja ezt a struktúrát (pl. MongoDB).
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Big Data Geospatial Big Data Geospatial Data
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fényképek, biztonságikamera-fel-

vételek, közlekedési szenzorok 

felvételei, orvosi felvételek, képek 

(röntgenfelvételek, retinafelvételek, 

ujjlenyomatok stb.)

idősoros műhold-, radar-, 

hiperspektrális felvételek, ortofotók, 

globális, országos, regionális vagy helyi 

lefedettségben, hagyományos vagy UAS 

felhasználásával, globális topográfia stb. 

tematikus térképek, tradicionális to-

pográfiai térképek, kis területet lefedő 

ortofotók, raszteres domborzatmodel-

lek stb.

ve
kt
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r

2D-, 3D-grafikák vektoros formá-

tumban

globális, nemzeti szintű felszínborítás, 

földmegfigyelési, környezeti adatok, 

nemzeti ingatlan-nyilvántartási adat, 

vízfolyások, közmű, közlekedési hálózat 

adatai, tematikus adatok stb. 

nemzeti, regionális, vagy helyi admi-

nisztratív adatok, szocio-gazdasági nyil-

vántartások, hagyományos tematikus 

vektoros adatbázisok stb.

p
o
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tf

el
h

ő objektumok 3D-s szkennelése (pl. 

robotika, orvosi, autóipari, művésze-

ti, régészeti, geológiai stb.)

mobil térképező rendszer (MMS)9 

pontfelhő, LiDAR-pontfelhő, sztereo 

légifelvételmodell-alapú felszínmodel-

lek, BIM-pontfelhő10 stb.

osztályozott, szűrt pontfelhők, a teljes 

pontfelhőállomány kivágatai (LiDAR v. 

MMS), kisebb pontsűrűségű és/vagy ki-

terjedésű állományok

sz
ö

ve
g 

al
ap

ú közösségi hálók bejegyzései, szöve-

ges üzenetek, üzleti adatok, napló-

fájlok, szenzorok adatai, élettudo-

mányi szöveges adatok, közlekedési/

utazási/kereskedelmi adatok stb.

szövegalapú hagyományos Big Data föld-

rajzi hellyel ellátva, geoszocio-adatbázis, 

Geo-IOT, (koordináták, címek, földrajzi 

nevek stb.)

Nyomvonalnaplók, koordináták, attribú-

tumok, indexek stb.
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wide column store11, elosztott fájl-

rendszer

Array database12, Key-value store, 

Resilent Distributed Dataset (RDD)13, 

wide column store

Objektumrelációs adatbázist kezelő 

rendszer raszteres feldolgozásra alkal-

mas kiegészítőkkel, vagy hagyományos 

képfeldolgozó szoftverek

ve
kt

o
r

Relációsadatbázis-kezelő rendszer 

(RDBMS), wide column store

Elosztott fájlrendszer, relációsadatbázis-

kezelő rendszer térbeli kiterjesztéssel, 

vagy wide column store és key-value 

store GIS-funkciókkal kiegészítve

Objektumrelációs adatbázist kezelő 

rendszer (ORDBMS)

p
o

n
tf

el
h

ő Key-value store14 Key-value store, RDD, GIS funkciókkal 

kiegészítve

Objektumrelációs adatbázist kezelő 

rendszer pontfelhő feldolgozásra alkal-

mas kiegészítőkkel, korlátozott kapaci-

tással
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ú Elosztott fájlrendszer, document 

store adatbázist kezelő rendszer15, 

wide-column store,

Elosztott fájlrendszer, document store 

adatbázist kezelő rendszer, wide-

column store, RDD

formátumkonverzió után hagyományos 

térinformatikai tárolásban, önmagában 

nincs értelmezve.
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Apache Accumulo, Cloudera Rasdaman, SciDB, GeoTrellis, GeoMesa, 

Geowave, különböző adatbázis rendsze-

reken működtetve, fókuszálva a megje-

lenítésre és online publikálásra.

Grass GIS, Saga GIS, Orfeo Toolbox, 

OSSIM, gvSIG, QGIS, PostGIS Raster stb.

ve
kt

o
r

Cassandra, HBase, elosztott fájlrend-

szeren

Apache Hadoop, Hive, HBase, Accumulo, 

MongoDB, Neo4j térbeli műveletekre 

alkalmas kiegészítőkkel, könyvtárakkal 

ellátva (pl. MapR).

PostGIS, SpatiaLite, MySQL, QGIS stb.

p
o

n
tf

el
h

ő Elosztott fájlrendszer (pl. Hadoop 

Distributed File System)

Apache a pontfelhőkön alkalmazott tér-

beli műveletekre alkalmas kiegészítők-

kel ellátva (pl. Spark LiDAR).

PostGIS, LasTools, LiDAR, Geo-Plus, 

Grass GIS- LiDAR Tools stb.

sz
ö

ve
g 

al
ap

ú Cassandra, Cloudera, HBase, Neo4j, 

CouchDB, MongoDB, Hortonworks, 

MillWheel

Apache Storm, S4, Spark, Hive hagyományos konverziós szoftverek, 

(GDAL, GPS tracklog-feldolgozás stb.) 

térbeli megjelenítés lehetőségével,stb.

2. táblázat. A Big Data, a Geospatial Big Data és a Geospatial Data jellemzőinek  
és a gyakran használt megoldásoknak az összehasonlítása (saját szerkesztés)
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A 2. táblázat utolsó harmadában ezt 
kíséreltem meg, igyekeztem áttekin-
teni a már különböző térinformatikai, 
távérzékelési feladatokra is felhasznált 
megoldásokat (keretrendszer, modu-
lok, feldolgozási könyvtárak és az álta-
luk használt adatbázis motorok egy 
egységben). A kísérlet első lépése a tér-
informatikai és távérzékelési szolgál-
tatások áttekintése, később a tárolásra 
alkalmazott technológia azonosítása 
(ha ez publikálásra került) volt a cél. A 
feldolgozó algoritmusok nagyban függ-
nek az alkalmazott keretrendszertől, a 
szolgáltatás típusától és céljától. A táb-
lázat nem tér ki a kereskedelmi szoft-
verek összehasonlítására. Az összegyűj-
tött információk azt mutatják, hogy 
jelenleg célalkalmazások fejlesztése 
zajlik (modulárisan).

Összefoglalás

A Big Data-technológiák által kínált 
megoldások a nagy tömegű heterogén 
adatok feldolgozására a térinformati-
kai és távérzékelési alkalmazásokban 
egyelőre kevéssé kiaknázott lehetősé-
get jelentenek. Ahhoz, hogy a rendel-
kezésre álló lehetőségeket kihasználva 
értéknövelt termékeket, szolgáltatáso-
kat tudjunk előállítani és publikálni, 
elkerülhetetlen az új technológiák 
alkalmazása a térinformatikában. A Big 
Data eredetének megismerése elen-
gedhetetlen a definíciók áttekintése 
és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési 
eredmények specifikus (térbeli) meg-
oldásokkal történő kiegészítése során. 
A cikk első felében bemutattam a Big 
Data-koncepció létrejöttét, fejlődését 
és alkalmazott meghatározásait, vala-
mint a feldolgozási környezet jellem-
zőit. A cikk második felében a térinfor-
matikai vonatkozásait, kapcsolódásait 
igyekeztem számba venni. A különbsé-
gek meghatározása, a jelenleg használt 
megoldások összehasonlítása és az igé-
nyek feltárása elengedhetetlen a térin-
formatikai megoldások kutatásában és 
fejlesztésében. Jelen cikkben betekin-
tést kaptunk a Big Data és a térbeli Big 
Data világába, melyben részletesebb 
információt is kaphattunk az alapfo-
galmak megismerésén túl. A későbbi 
publikációimban a térbeliség és a szak-
terület specifikus megoldások kapnak 
nagyobb szerepet.
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nyilvántartásához fontos állami és gaz-
dasági érdek fűződik. Régi felismerés 
az is, hogy az államigazgatási bürokrá-
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Summary

Introduction to Big Data 
and its Spatial Relations

This paper presents origin of the 
Big Data phenomenon, introduces 
the importance of new processing 
techniques to provide solutions to 
handle Big Data and Geospatial Big 
Data. In the recent years the volume and 
variety of available data are evolving in 
an unprecedented way exceeding the 
capabilities of traditional algorithm 
performance and hardware/soft-
ware environment in the aspect of 
data management and computation 
(Manyika et al., 2011; IDC, 2012; Evans 
and Hagen, 2013). Higher efficiency is 
therefore required in order to exploit 
the available information derived 
from Geospatial Big Data (Ahmed and 
Mokbel, 2015; Hoersch, 2016; Doherty, 
2016). Consequently, geospatial 
analysis needs to be reformed to 
exploit the capabilities of current and 
emerging computing environments via 
new data management and processing 
concepts (Lee and Kang, 2015; Li et al., 
2015). To understand the evaluation of 

the techniques, the differences and the 
requirements we need to go in deep 
into the original goals of Big Data. 
The basics of the Big Data concept are 
described focusing on the geospatial 
applications and the processing 
environment. I have attempted to 
compare the terms of Big Data, 
Geospatial Big Data and Geospatial 
Data to clarify the possible properties of 
differences, compare them in the term 
of storage and processing background 
for different data representation and 
tried to collect and categorized the 
existing common system solutions. 
Furthermore, we made comparison 
on parallel and distributed computing 
characteristics.
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