
Rendezvények

2019 / 6  (71. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

32

konferenciákról, szabályozási kérdé-
sekről, európai szintű projektekről, 
melyekben a CLGE, illetve egyes tag-
országai részt vesznek. Hazánk sajnos 
jelenleg nem tagja egyik ilyen kísérleti 
együttműködésnek sem.

Az egyes országokat bemutató elő-
adásokban gyakori visszatérő elem 
volt a folyamatos, tömeges és terv-
szerű kataszteri újramérések ügye. 
Nos, mi nem állunk jól ez ügyben, 
pedig ezt más országok nagyon komo-
lyan veszik. Míg szakmánk itthon még 
nincs nagyon lemaradva a technológi-
ában és a jogi környezetben más orszá-
goktól, de az itthoni fejlesztési kon-
cepciók szinte teljes hiánya miatt a 
leszakadásunk valószínűsíthető. Más 
államokban láthatóan evidenciaként 
kezelik, hogy a földügyre áldozni kell, 
az itt elköltött pénzek remekül hasz-
nosulnak. Nem jogászkodnak, hanem 
a képzett földmérőik helyszíni méré-
sekkel és korszerű eszközökkel pon-
tosítják a birtokviszonyokat a termé-
szetben talált és az érintettek által 
elismert állapotok alapján. Lenne mit 
tanulnunk… Fontos: mindez elsősor-
ban akarat és csak másod-, ill. harmad-
sorban pénz kérdése.

A hazai szakmai felsőoktatás szá-
mára is fontos lehet a CLGE diplo-
mapályázata, amely 1000 euróval 
honorálja a legjobbakat. Érdemes 
lenne ennek hírét a hazai diplomá-
zók között is terjeszteni. Másik hazai 
vonatkozású kérdés volt az ingatlan-
felmérő (nagyjából IRM-es) földmé-
rők képesítésének egységes európai 
szabályozása. Ezt a deklarációt jelen-
leg még nem írtuk alá, de a tárgya-
lások tovább folynak – éppen akkor, 
amikor a jelenlegi hazai rendszer lazí-
tására történnek kísérletek a földhi-
vatalokban tapasztalható munkaerő-
hiány kapcsán. Ismét ki kell emelnem: 
sok helyen még csak vágynak azokra a 
képzési követelményekre, amelyeken 
mi éppen most készülünk lazítani… 
Vajon tényleg mindenki más szembe 
jön az autópályán?

A 2020-as évben Piri Reis híres 
török hadvezér és térképész lesz Az 
Év Európai Földmérője (idén Eötvös 
Loránd volt). Róla is lesz megemlé-
kezés 2020. március 21-én, a hazai 
Földmérőnapon. A CLGE követ-
kező közgyűlése jövő áprilisban, 

Szkopjéban, Észak-Macedóniában 
lesz, addig a különféle munkacso-
portokban folyik az érdemi munka. 
A magam részéről kisebb publikáci-
ókban igyekszem az ott elhangzóés 
érdekesebb előadások anyagát szem-
lézni, lefordítani.

Az Isztambuli Nyilatkozat – 
szakmai etika, az „alappont” 
a földmérők számára
A CLGE az Isztambulban rendezett 
közgyűlésén fogadta el az úgyneve-
zett „Isztambuli Nyilatkozat”-ot, amely 
a szakmai etikai alapelvek fontosságát 
emeli ki az ingatlanokkal foglalkozó 
földmérők számára.

Három pontja közül az első kiemeli, 
hogy bár a szakmai alapelvek minden 
esetben belső indíttatásúak, de eze-
ket folyamatosan fejleszteni kell a tár-
sadalmi és technológiai változások 
függvényében.

A fejlődő és folyamatosan változó 
technológiák, mint például a mes-
terséges intelligencia (AI – Artificial 
Intelligence) megkövetelik, hogy a jog-
szabályi környezet és az etikai szabályo-
zások ne csak kövessék, de kicsit elébe 
is menjenek ezeknek a technológiai 
változásoknak.

Végül: az etikai szabályok a teljes 
szakmára vonatkoznak, függetlenül a 
szakmagyakorló státuszától (magán-
vállalkozó, alkalmazott földmérő vagy 
közhivatalban dolgozó földmérő).

A konferencia ezen nyilatkozatban 
tett hitet arról, hogy a szakmai okta-
tás minőségét és a szakmai etikai elve-
ket továbbra is magas szinten kell 
tartani.

A tagszervezetek vállalták, hogy 
saját hazájukban bemutatják a nem-
zetközi etikai szabványokat (IES – 
International Ethic Standard) és a 
nemzetközi földfelmérési/földértéke-
lési szabványt (ILMS – International 
Land Measurement Standard ). A 
CLGE továbbá szorgalmazza a FIG eti-
kai alapelveinek frissítését, melyet ere-
detileg 1998-ban adtak ki.

A nyilatkozat zárszavában megemlíti, 
hogy az etikai alapelvek (és azok követ-
kezetes alkalmazása) megerősítik a fel-
használók bizalmát, megbecsülését és 
elismerését a szakmánk irányában.

Vidovenyecz Zsolt

GEO Data Technology 
Workshop

2019. április 23–25. között az ENSZ 
bécsi Űrszervezete (UN Office for 
Outer Space = UNOOSA) adott ott-
hont a GEO kormányközi szervezet 
adattechnológiai műhelyének. A genfi 
titkársággal működő GEO szervezet-
nek jelenleg 105 ország és 129 együtt-
működő szakmai szervezet a tagja. 
Magyarország 2006 óta tag. A belépést 
még az IHM kezdeményezte, és azóta 
kinevezett GEO-testület működik fő és 
helyettes kapcsolattartóval (dr. Erényi 
István és Zboray Zoltán ITM), illetve 
levelezőkkel.

A műhely kedd délelőtti, beve-
zető előadásaiban Shirish Ravanaz 
az UNOOSA részéről a földmegfigye-
lés szerepét és hasznosságát mutatta 
be a szervezetében, míg G. Camarra 
a földmegfigyelési adattechnológia 
mai állását foglalta össze. Javasolta az 
adatletöltés nélküli problémamegoldás 
CEOS-modelljét, és felhívta a figyelmet a 
felhőalapú adatszolgáltatások igénybe-
vételének lehetőségére. De mire is van 
szüksége a földmegfigyelési közösség-
nek? Többplatformos műholdas föld-
megfigyelési adatokra, terepfelszíni és 
felszínközeli in situ adatokra, felhőszol-
gáltatói platformokra, újrafelhasznál-
ható, megosztott tudásbázisra és – min-
denek előtt – jól képzett szakértőkre.

A GEO első 15 évében a nyílt ada-
tokra helyezte a hangsúlyt. Most a hala-
dás iránya a nyílt tudomány felé vezet. 
A GEO célja: felügyelt módon reprodu-
kálható ismeretet és tudásanyagot hoz-
záférhetővé tenni knowledge hubon 
keresztül a földmegfigyelés területén.

A CEOS rendszermérnöki egységé-
nek szakértője Brian Killough (NASA) a 
világban egyre elterjedtebb CEOS Nyílt 
Adatkocka (ODC) tapasztalatairól és a 
jövőbeni kilátásokról számolt be, és a 
folyamatot az elemzésre kész adatok-
tól (ARD) a Nyílt Adatkocka infrastruk-
túrán keresztül az alkalmazásokig és fel-
használói interfészekig szemléltette.

A GEOSS Platform nevű megközelí-
tés jelenlegi állásáról és távlatairól az 
ESA részéről Joost van Bemmelen adott 
számot a közreműködők paneljében. A 
GEOSS Platformon hozzáférhető nyílt 
földmegfigyelési adatok száma 2012 
óta 30-szorosára nőtt, és meghaladta a 
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410 milliót, a lekérdezések száma 2014 
óta mintegy 20-szorosára, közel 8 mil-
lióra emelkedett. Több mint 7000 köz-
reműködő szervezet 35 nyelven 185 
nyílt adatkatalógus hozzáférhetőségét 
biztosítja.

Az ENSZ Statisztikai részlegénél az 
SDG 15.3.1 (talajdegradáció) terü-
letén sikerrel hasznosítják a GEOSS-
platformot az adatok, szolgáltatások és 
tudás felkeresésében, hozzáférésében 
és felhasználásában. A 2016-ban elfoga-
dott GEOSS Evolve programot az FGDC 
és a JRC irányítja. A vízvédelem, vala-
mint az erőforrás-menedzsment köz-
vetlen kapcsolatban áll az emberiséget 
érintő néhány, leginkább kritikus kör-
nyezeti kihívással.

A földmegfigyelési adatok megosz-
tása és azokból a tudásgenerálás szá-
mára ez a műhely kiváló fórum, hang-
súlyozta Nina Kickinger az UNOOSA 
Space4Water Portálról szóló előadásá-
ban. Czarán Lóránt (UNFPA) részéről 
az afrikai kontinensen folyó nagysza-
bású demográfiai projektről számolt 
be. Guo Huadong előadása a Digitális 
Földről viszont – az előadó távolléte 
miatt – elmaradt.

A GEO szervezet működésének hom-
lokterében a földmegfigyelés révén 
három világméretű program kiszolgá-
lása, haladásának támogatása áll. Ezek

1) a Sendai katasztrófakockázat-csök-
kentési (DRR) keret-együttműködés és 
az UNISDR globális kockázatvizsgá-
lati együttműködése (GRAF), melyről 
Adam Fysh adott számot. Az UNISDR 
2016-ban kibővítette a jelentését a 
környezeti, technológiai és biológiai 
veszélyhelyzet-kockázatokra is. A hét 
kiemelt cél a 2030-ig terjedő időszakban 
a következő: jelentősen csökkentendő a 
népesség halandósága, a katasztrófák-
nak kitett népesség száma, csökkenten-
dők a gazdasági veszteségek és a kritikus 
infrastruktúrák katasztrófáknak való 
kitettsége, egyben számottevően növe-
lendő a nemzeti és helyi szinten kidol-
gozott DRR stratégiák száma, a nemzet-
közi együttműködés, valamint a DRR 
igényelte adatok rendelkezésre állása, 
hozzáférhetősége és használhatósága.

2) az ENSZ Fenntartható Fejlődési 
Célok elérését kitűző Agenda 2030 új 
technológiákkal való segítéséről Robert 
Chen (CIESIN, Columbia Egyetem) 
adott áttekintést. Röviden bemutatta 

az ENSZ szervezetközi szakértői cso-
portja (IAEG) által kidolgozott SDG-
indikátorok három készültségi szintjét 
(2019. februárban Tier I: 101, Tier II: 
84, Tier III: 41) majd hangsúlyozta az 
integrált megközelítést mind az SDG-
adatok, mind az indikátorok esetében 
azok egymással való függő, erősítő, 
vagy feltételt támasztó kapcsolataik 
okán (nexus megközelítés). A magán-
szféra által kínált új technológiai meg-
oldások (pl. mobil- és helyalapú alkal-
mazások, műholdas földmegfigyelés, 
drónok, közösségi hálók, Open Street 
Map, Google Earth Engine stb.) széles 
körben lehetővé teszik a kormányzatok 
számára ezen eszközök felhasználását 
a fenntartható fejlődési célok elérése 
érdekében. Súlyponti elem a kapaci-
tások erősítése a statisztikai intézmé-
nyeknél, a köz- és magánszféra partneri 
együttműködése, valamint a földmegfi-
gyelési és geotéradatok felhasználása. 
Az ellenőrzés és monitoring állami kéz-
ben tartandó.

Az ENSZ fokvárosi világméretű adat-
fórumán 2017-ben magas szintű szak-
értői csoport fektette le ajánlásait a 
statisztikai intézmények számára a part-
nerség, kapacitásépítés és koordináció 
tárgykörében. Ezekből R. Chen a követ-
kező célokat külön is kiemelte:

 – - könnyítsék meg az új technoló-
giák és új adatforrások alkalmazását 
a fősodratú statisztikai tevékenysé-
gekben

 – - integrálják a geotéradatokat minden 
szinten a statisztikai adat-előállítási 
programokba 

 – - a népesség minden csoportjával fog-
lalkozzanak, hogy senki ne maradhas-
son le 

 – - erősítsék és bővítsék az adatok ren-
delkezésre állását azokon a területe-
ken, ahol a hivatalos statisztika célja-
inak azok még nem kellően felelnek 
meg

 – - fejlesszék és erősítsék a partner-
séget a nemzeti és nemzetközi sta-
tisztikai rendszerek a kormányzati, 
akadémiai, civil szervezetekkel, a 
magánszférával és mindazokkal, akik 
szerepet játszanak a fenntartható fej-
lődés érdekében szükséges adatok 
előállításában és használatában.

A GEO már a mexikói, XII. plenáris ülé-
sén felismerte a földmegfigyelési ada-
tok hasznosíthatóságát az SDG számára. 

Az UN-GGIM által elfogadott, az SDG 
számára különösen hasznosítható 14 
geotéradatkört Robert Chen szemlél-
tette. 2016 óta működik a GEO 18 jelű 
kezdeményezés, rövid nevén EO4SDG 
(melyben kezdettől fogva van magyar 
résztvevő). GEO vezető szerepet játszik 
a szociogazdasági, földmegfigyelési ada-
tok FFC/SDG célú hasznosításában. A 
JRC NASA és CIESIN együttműködé-
sében indult az „Atlas of the Human 
Planet 2016–2018” projekt, melynek 
Enschede után a következő fóruma New 
Yorkban lesz 2019 októberében.

3) a Párizsi Klímaegyezmény, ahol 
a földmegfigyelési adatoknak az üveg-
házhatású gázokról készülő jelentések 
pontosabb elkészítésében való felhasz-
nálásról Jean Ometto (INPE) tartott elő-
adást. Bemutatta a GEO szerepét és a 
nyomon követett klímavédelmi akciók 
megfelelőségét országonkénti bontás-
ban. Felhozta a brazil erdőirtás-moni-
toring programot (PRODES), amely 
1988 óta követi nyomon a fakivágá-
sok évenkénti alakulását Amazóniában 
Landsat 8/OLI, CBERS 4 (2014 óta) és 
IRS-2 felvételekkel. A tendencia szeren-
csére csökkenő irányzatú. A PRODES 
csak a 6,25 ha-nál nagyobb kiterje-
désű irtásokat érzékelte. A szintén 
brazil, közel-valósidejű „Erdőirtást és 
erdőminőség-romlást érzékelő prog-
ram” (DETER) a 250 m terepszinti 
pixelméretű MODIS/TERRA műhold-
felvételek segítségével ad riasztást. A 
Brazil Nemzeti Leltár számára készül 
a Landsat TM és LISS-III/Resourcesat-1 
adatok felhasználásával az antropogén 
emissziók követése. Előadását a növé-
nyi biomasszabecslésnek a LIDAR 
által támogattott programjának és a 
tavaly megkezdett, két éven keresztül 
tartó globális ökoszisztéma-dinami-
kai vizsgálatának (GEDI) ismertetésé-
vel fejezte be. A Steven Ramage által 
moderált előadások egy sor kérdést 
vetettek fel, amelyek élőszóban vagy a 
slido.com interaktív hálózati rendsze-
ren keresztül (﹟GEO alatt) érkeztek.

A műhely következő szekciójában 
Craig Larlee (GEOSec) vezetésével az 
egyes GEO-munkaprogrammal kapcso-
latos tevékenységek kihívásait, adat- és 
információigényeit vették górcső alá. 
Az egyes zászlóshajóknak számító prog-
ramokat ezen szempontok szerint a 
következő sorrendben ismertették:
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GEOBON-program (biodiverzitás) 
L. Navarro (iDiv), GEO LDN-program 
(talajdegradáció) A. Hecheltjen (GIZ) 
munkacsoportokat hoztak létre töb-
bek között a kapacitásfejlesztési célnak 
megfelelő oktatási tananyag kimunká-
lására és a kollaboratív adatszövetsé-
gen alapuló együttműködés, valamint a 
felhőszolgáltatások igénybevételének 
szorgalmazására a talajdegradáció sem-
legesítése érdekében, ami egy sor SDG-
területet közvetlenül érint az agrárium-
tól az erdészetig.

GEOGLOWS lefolyás-előrejelzés a 
víz-fenntarthatósági kezdeményezés 
keretében J. Wagemannn (ECMWF). 
Előadásában a globális modellek kon-
textusában a big data, kommunikáció, 
adaptációs, validációs kihívások meg-
válaszolására rendelkezésre álló eszkö-
zöket/lehetőségeket, illetve követelmé-
nyeket ismertette, majd a programhoz 
való csatlakozásra tett felhívást olyan 
tagok közé, mint a JRC, NASA, NOAA, 
Esri, ECMWF, US AID, SERVIR, vagy a 
Világbank.

GOS4M (az ólomszennyezés világ-
méretű megfigyelő rendszere) S. 
Cinniriella (CNR) AQUAWATCH (víz-
minőség) S. Greb (UW-M) GEO Kék 
Bolygó (óceánok) P. DiGiacomo 
(NOAA). A program fel kívánja tárni az 
Open Data Cube alkalmazási lehetősé-
geit az óceánok és partmenti sávok sok-
dimenziós adatkörnyezetében végzett 
tér-idő vizsgálatok számára, bár aka-
dályt jelent még a nem nyílt műhold-
adatok elérhetősége, valamint az óceán 
szín- és a parti zónák mélységmérési 
adatainak típusa.

A sorrendben 5. szekció fókuszá-
ban a földi in situ földmegfigyelés 
állt. A keresőmotorokhoz jobban iga-
zodó adatszolgáltatói metaadatok fej-
lesztéséről szólt a Finn Meteorológiai 
Intézettől Mikko Strahlendorf aki az 
Északi Sark Földmegfigyelési prog-
ramja keretében az in situ adatokra 
való keresés tapasztalatait összegezte. 
Javasolta, hogy a GEO tegyen erőfeszí-
tést az in situ adatok jobb elérhetősé-
gére és használhatóbb in situ metaadat-
katalógusok és terjesztő szolgáltatások 
létrehozására. Bemutatta intézete 
háromnyelvű mobilapplikációját 
(Android/iOS), melyet eddig 700 ezren 
töltöttek le https://en.ilmatieteenlaitos.
fi/smartphones.

A nem WMO-rendszereken általuk 
keresett in situ adatokra nézve a vizs-
gált Arctic Observing Viewer, Arctic 
SDI vagy a kanadai NatResources 
Spatineo szolgáltatása mind kívánni 
valót hagyott maga után. Az OGC 
SWE-szabvány alkalmazásával az 
52°North-programban kialakí-
tott, de olasz kutatók által adaptált 
insituadat-munkafolyamatot mutatta 
be Bartolomeo Ventura az Eurac 
Research munkatársa. A metaadatok 
rendkívül hasznosak a megfelelő szen-
zorok kiválasztásakor, a helyszínekre 
és működési idejükre vonatkozó 
információkkal.

A folyóink és tavaink vízminőségé-
vel kapcsolatos, in situ adatokkal szem-
ben támasztott követelményeket és a 
kihívásokat mutatta be Peter Hunter a 
brit Stirling Egyetemről. A tavakra össz-
pontosított. A mintegy 117 millió tó a 
Föld szárazulatainak 3,7%-át teszi ki. 
Vizsgálatai közvetlenül a SDG6 célcso-
port feladatait szolgálják.

Vizsgálataikat a szárazföldi fel-
színi vizek felületének mintegy 50%-
át kitevő 1000 tóra végezték el, egye-
temközi összefogással. Az in situ 
vízminőségi adatbázist a LIMNADES-
programban gondozzák, nyílt forrású 
és OGC megfelelésű szabványos kör-
nyezetben. Céljuk, hogy megbízhatóbb, 
központosított in situ adathozzáférést 
biztosítsanak és azt pedig a szabványos 
protokollokkal.

A talaj számos ökoszisztéma-szol-
gáltatásával teszi lehetővé az életet a 
Földön. Funkcióit Rik van der Bosch 
(ISRIC) előadásában egy FAO-ábra 
szemléltette. A szervezet (International 
Soil Reference and Information 
Centre = ISRIC) küldetése: partnere-
ikkel minőségbiztosított talajinformá-
ciók gyűjtése és szolgáltatása globális, 
regionális és nemzeti szinten, távérzé-
kelt és in situ adatok felhasználásával. 
Tevékenységüket kapacitásfejlesztés-
sel, figyelemfelkeltéssel és közvetlen 
együttműködésekkel egészítik ki.

A műhely 6. plenáris szekciójának 
témája a műholdas földmegfigyelés 
volt. A CEOS WGISS helyettes veze-
tője Rob Woodcock elnöklése mellett 
elsőként a földmegfigyelés adatait biz-
tosító CEOS infrastruktúrát és szolgál-
tatásokat tekintette át Brian Killough 
(NASA), a CEOS rendszermérnöki 

részlegétől. Szólt a WGISS csatolt adat-
vagyon (CDA) infrastruktúráról, mely-
ben minden CEOS-ügynökség adatai 
a külső érdeklődő számára egyetlen 
belépési ponton keresztül kereshetők 
és hozzáférhetőek. A gyűjtemények az 
IDN-rendszerben, a termékkeresés a 
CWIC- és FedEO-rendszerekben lehet-
séges. A termékek száma meghaladja 
az 5,5 milliót, a letöltések volumene a 
43 PB-ot. A jövő adatarchitektúrájának 
(FDA) kurrens témakörei az
a) elemzésre kész adatok (ARD),
b) adatkockák,
c) földmegfigyelési platformok,
d) felhasználás-méréstechnika és erő-

forrásleltár,
e) földmegfigyelési adatelemzések.
Az adaptálható megoldások feltárása 
keretében adat és technológiai tár-
gyú webináriumokat és műhelyeket 
szerveznek, továbbá figyelemfelhívást 
végeznek a jövőbeni adat-architektú-
rákról, és fehér könyv készül a föld-
megfigyelésben adaptálható innovatív 
megoldásokról, trendekről (pl. mester-
séges intelligencia). Szó esett a CEOS 
COVE nyílt forrású és ingyenes meg-
jelenítő szolgáltatásáról, amelyben 
131 küldetés metaadatai, gyorsképei 
és archívumai érhetők el (pl. Landsat 
5/7/8, Sentinel-1 és Sentinel-2). 
Lefedéselemző és adatkereső segíti a 
felvételek rendelését.

A szárazföldek felvételezése során 
alkalmazott CEOS-elemzésre kész ada-
tokról (CEOS Analysis Ready Data = 
CARD) Andreia Siqueira, (Geoscience 
Australia) szólt. A CARD4L esetében 
olyan műholdadatokról van szó, ame-
lyek feldolgozása egy minimális, ter-
mékcsalád-orientált követelményrend-
szerhez igazodik. Úgy szervezik, hogy 
csekély felhasználói beavatkozással 
azonnali elemzést tegyen lehetővé, 
miközben interoperabilitást biztosít 
időben és más adatállományokkal. Ez a 
„big data” korában maximálisan növeli 
az adat értékét azzal, hogy tehermente-
síti a felhasználót az erőforrásigényes 
adatelőkészítés alól. Egyes alkalmazá-
soknál az előfeldolgozási képességekre 
azonnal szükség van. A végfelhaszná-
lók az adatok értéknövelésében érde-
keltek, hiszen sokféle platformról szár-
mazó adatokat szükséges integrálni. 
A rendszereknek készen kell állniuk 
a jövőre, a platformok és szenzorok 
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gyors fejlődésére. A CARD4L bevezeté-
sétől a felhasználók megtöbbszöröző-
dését várják (http://ceos.org/ard/). Az 
ARD ausztrál gyakorlatának helyszíni 
bemutatására lesz lehetőség a novem-
beri GEO Week 2019 rendezvényen, 
Canberrában. Az ausztrál megközelí-
tés erősségét az ipari szegmens bevo-
nása biztosítja.

A Copernicus-program kilátása-
iról az Európai Bizottság tisztvise-
lője, Daniel Quintart tartott előadást. 
A Copernicus-program az európai 
hozzájárulás a GEO keretében folyó 
GEOSS-fejlesztéshez. Három pillére 
van: az űrszegmens, a szolgáltatások 
és az in situ megfigyelések. A program 
fő sajátosságai mellett szólt a Sentinel 
küldetések jellemzőiről is. 10 PB adat 
online, 200 millió termékletöltés. 
Bemutatott tematikus termékek vol-
tak: globális talajvízindex, Sentinel-2 
globális mozaik, Corine felszínbo-
rítás, páneurópai nagy felbontású 
fedvények, tengerfelszíni áramlatok 
és vízhőmérséklet, CO2 koncentráció, 
aerosol-előrejelzés, léghőmérséklet, 
klímaadattárház (CDS). A Copernicus 
fő adathozzáférési lehetőségei közül 
a Sentinel Data Hub, a Copernicus-
űrkomponensek (CSC) adatportálja, 
továbbá a Copernicus online adat-
hozzáférései (CODA) és az EUMETcat 
volt megemlítve. Az előadó bemutatta 
a rendszer adatarchitektúráját vala-
mint a Copernicus-program adat- és 
információ-hozzáférési rendszerének 
(Data and Information Access Services 
= DIAS) ökoszisztémáját. Ismertette a 
nyilvános szolgáltatások kötelezően 
tárolt adatait és az azokból végzett 
szolgáltatások körét. A kereskedelmi 
szolgáltatásokat hasonló felosztásban 
mutatta be. Itt az adatok harmadik for-
rásból származnak, és a szolgáltatások 
kiterjednek az eszközökre és az info-
kommunikációs technológiai erőfor-
rásokra is (tárhely, feldolgozási kapa-
citás) egy folyamatosan fejlesztett 
alkalmazásorientált környezetben. 
Ilyen DIAS-rendszerek a CREODIAS, 
sabloo, mundi, WEkEO és az ONDA.

Günther Landgraf (ESA) a 
felhasználócentrikus közös munkavég-
zés környezetéről és a jövőbeli adatar-
chitektúrákról beszélt. A platformok 
a jövőben algoritmusokat, adatokat és 
szakértelmet egyaránt megosztanak. 

Milyen elemek tesznek sikeressé egy 
platformot? A tartalom, a kultúra, a 
kapcsolatok, a vezetés, a közösség és 
a technológia. Ez utóbbiak, ahogy E. 
Vermeulen: a Platform gazdaság c. 
idei munkájában írta, a felhőszolgál-
tatás (számítási erő), big data (üzem-
anyag), Docker (algoritmusok megosz-
tása), Blokchain (az okos kapcsolat), 
mesterséges intelligencia és az adat-
kocka (az új motor). Az adatletölté-
sekre nem lesz szükség, a felhasználó 
esetenként már csak a feladatot speci-
fikálja. A fejlődéshez elengedhetetlen 
lesz a szakági közösségek bevonása. 
Jó példa erre a precíziós mezőgazda-
ság. Itt nem csupán értéknövelt termé-
kek előállításáról van szó, de az ered-
mények mellett eszközök is készülnek 
az érintettek közreműködésével. A 
Datacube Facility kezdeményezés újra-
hasznosít, illetve továbbfejleszt meg-
lévő, üzemszerűen működő képessége-
ket (Sentinel Hub + Earth SystemData 
Lab), virtuális fedvényként felhasz-
nálva a Copernicus alkalmazásorien-
tált (klíma, tenger, szárazföld és lég-
kör) szolgáltatásainak adatkészleteit, 
a felhőszolgáltatók egész világra kiter-
jedő műholdas adatait a Sentinel Hub 
virtuális adatkocka technológiájának 
köszönhetően. A Datacube Facility 
(DF), a WEkEO kivételével minden 
DIAS-rendszeren és az Amazon webes 
szolgáltatásán telepítve van, ezáltal tel-
jes interoperabilitást biztosít a felhő-
ben. A „Xarray” nyílt forrás haszná-
latával hozzájárul a Nyílt Adatkocka 
nevű kezdeményezéshez . A DF új 
sajátossága a virtuális adatkocka, 
ahol a fedvényeket „röptében” algo-
ritmus generálja a felhasználói kérés 
szerint. Szintén „röptében” biztosít 
felhasználóorientált dinamikus rács-
kiosztást, és lehetővé teszi adatok és 
algoritmusok megosztását ingyene-
sen és kereskedelmi alapon. A tema-
tikus platformokra is hozott példát. 
A városi (Urban) TEP-műholdadat-
infrastruktúra a pénzintézetek és 
városfejlesztők kiszolgálására nyújt 
támogatást.

Grega Milcinski, (Sinergise) az 
elemzésre kész adatok „röptében” 
való előállításáról tartott ismertetést. A 
Sentinel-1-től az S-6-ig bezárólag bemu-
tatta az új adatok belépési időpont-
ját, volumenét, továbbá az elsődleges 

felhőszolgáltatókat, köztük az AWS-t 
és Google Cloudot. Rendszerint a 
sokféle fájl, metaadat, vetületi rend-
szer, a felhőre optimalizálatlan ada-
tok és a dilemma, hogyan dolgozan-
dók fel az adatok, mind megannyi 
nehézséget jelentenek. Ezzel szemben 
ebben a rendszerben akár Sentinel-1 
-2, -3 -5P, Landsat-8, MODIS-, DEM-
adatkészletek, vagy akár még hozott 
adatok felhasználására is mód van, ele-
gendő az érdeklődési terület, az időab-
lak és a terepi felbontás megadása, és 
a rendszer akár már végzi is a kívánt 
műveletet. Felhasználóik között van-
nak a precíziós mezőgazdaság, az erdé-
szet, a környezetvédelem, az energia-
cégek szakemberei, a térképészek és a 
kutatók. Egy 2019. márciusi statisztika 
szerint a Sentinel Hub 35 ezer regiszt-
rált felhasználóval rendelkezik.

Máig 132 millió kérelmet dolgoz-
tak fel 5 PB-nyi műholdfelvételen, 
és havonta 300 TB-nyi felvétel kerül 
a rendszerbe 4 Sentinel 3 Landsat a 
MODIS és Envisat adataival. A rende-
lésre készülő adatkockák konfigurálá-
sát a felhasználóval együttesen végzik. 
Csak azt dolgozzák fel, amire szükség 
van, csak addig tárolják, míg szüksé-
ges, és integrálják a nyílt adatkocká-
hoz. A fejlesztés együttműködő part-
nerei az ESA, a Copernicus, USGS, 
Amazon Web Services és az EU H2020 
programján keresztül az Európai 
Bizottság.

Douglas Cripe (GEO Sec) elnöklete 
mellett a 7. szekció központi témája 
a felhőszolgáltatások igénybevételé-
nek tapasztalatai voltak a földmegfi-
gyelés „big data” korszakában. A bécsi 
Földmegfigyelési Adatközpontról 
Wolfgang Wagner (Bécsi Műegyetem) 
adott ismertetést. Ez a 2014-ben ala-
pított PPP-formáció PB tárkapacitású 
szuper számítógépes központjával fel-
hőplatformot biztosít felhasználói szá-
mára. Együttműködő partnerei között 
magyarországit nem említett.

Az ECMWF-klímaadat-tárház (CDS) 
tanulságairól, a hogyan továbbról és 
egy felhasználói követelményeket 
tudakoló felmérésről Julia Wagemann 
(ECMWF) tartott előadást. A felmé-
rés hat témakörben tett fel kérdé-
seket: személyes információk, mun-
kavégzés, jelenlegi adathasználat, 
adatkezelés, adatokkal kapcsolatos 
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kihívások és jövőbeni adatszolgálta-
tások. 34 országból 214 válasz érke-
zett az online felmérésre. A válaszadók 
72%-a felhasználónak, 15%-a adatszol-
gáltatónak vallotta magát. Közöttük 
37% egyetem, 16% kormányzat, 16% 
vállalkozás, 12-12% NGO, illetve non-
profit szervezet 2% startup cég volt. 

Tér-idő adatvagyon-katalógust 
(Spatio Temporal Assets Catalogs = 
STAC) mutatott be Matthias Mohr 
(University of Münster). Felsorolta 
mi a STAC és mi nem. Kiterjesztése: 
elektrooptikai, SAR, pontfelhő, tudo-
mányos, adatkocka, közös, API és 
még továbbiak: bit.ly/stac-ext. A csa-
patot Chris Holmes vezeti (Radiant 
Earth Foundation) a résztvevő szer-
vezetek között találjuk: DigitalGlobe, 
openEO, Harris, Hexagon Geospatial, 
Geoscience Australia, Google Earth 
Engine vagy SpaceNet.

Edzer Pebesma (University of 
Münster) a földmegfigyelési célra 
igénybe vett felhőszolgáltatások 
interoperabilitási és harmonizációs 
kérdéseivel foglalkozott.  Néhány pél-
dát hozott fel formális szabványokra: 
OGC WPS, OGC WCS, OGC WCPS, 
megjegyezve alkalmasságukat a fel-
hőszolgáltatásokban, kitért a de facto 
szabványokra pl. Python, Open Data 
Cube, Xarray, pangeo, az Apache/Spark 
ökoszisztéma, R+ csomagok, Google 
Earth Engine (ami bár nem nyílt, de 
erős, jól megérthető, használható és 
teljes körű). Akkor miért kell valami 
újat létrehozni? Mert hiányzik a felhő-
platformok közötti interoperabilitás. 
Egy folyamat összehasonlítása pl. a 
Sentinel Hub, GEE és ODC-n sok mun-
kát jelent, az eredményét nehéz kom-
munikálni. Tudományos szemszögből 
sajnos nincs validálás, nincs reprodu-
kálhatóság. A képességek és az árak 
nehezen összevethetők, és bonyolult a 
különböző felhőfeldolgozó rendszere-
ket kombinálni. Az openEO.org API-ja 
megoldja a felhő-platformok közötti 
interoperabilitást. Bárkit szívesen lát-
nak részvételre ebben a közösségi 
projektben. 3 klienst implementál-
tak (JavaScript, R, Python), hét rend-
szerrel (Sentinel Hub, GeoPySpark, 
OpenShift, GRASS GIS, WCPS, Google 
Earth Engine és R). Válasz kapható 
olyan kérdésre, hogy melyik felhő-
ben lehet egy adott feldolgozást az 

adott adatokon elvégezni és mennyi-
ért. Mindezt nyílt forrású Open API- 
vagy STAC-eszközökkel.

Földtudomány a felhőben tapaszta-
latokról számolt be Aimee Barciauska 
(Development Seed), példákat hozva 
a teljes geotér-technológia lénye-
ges szereplőitől és szegmenseiből 
(adatszolgáltatók, adatformátumok, 
geotérkönyvtárak, adattárházak, adat-
feldolgozás, elemzési szolgáltatások, 
metadatatárházak és API-k, végfelhasz-
nálói alkalmazások).

A 9. szekció témája Daniel Quintart 
(Európai Bizottság) moderálásában 
a Copernicus DIAS-szolgáltatások 
voltak, melyben a következő rend-
szerek ismertetésére került sor: 
ONDA-DIAS – Guido Vingione 
(Serco) és Mario D’Alessio (Serco) 
sobloo – Wendy Carrara Amaury 
de Feynol CREODIAS – Alex Cesarz 
(CREODIAS) és Maciej Krzyzanowski 
(CLOUDFERRO) mundi – Gerhard 
Triebnig (EOX IT Services) és Jean 
Baptiste Lavedrine (ATOS) WEkEO 
– Laia Romero (Mercator-Océan) és 
Michael Schick (Eumetsat)

A 10. szekció innovatív megközelí-
tésekkel és a társadalmi hatással fog-
lalkozott. Az Amazon Web Services 
alkalmazások tanulságaival és a tovább-
vezető úttal foglalkozott Jed Sundwall 
(AWS). A Digital Earth Africa pro-
jektet Trent Kershaw (Geoscience 
Australia) ismertette. 2019 novembe-
rétől működik a teljes kontinensre a 
Landsat adatkocka Steve Kopp (Esri) 
a cég felhőszolgáltatási alkalmazásait 
mutatta be nagy tömegű földmegfi-
gyelési-adatelemzésében. Japán hoz-
zájárulása a GEO-hoz a Japan DIAS, 
melyről Mamoru Miyamoto számolt 
be. A szolgáltatás célja a monitoring, 
elemzés és előrejelzés támogatása. 
Adatkészlet-volumene 25 PB.

A Nemzeti Kutatási és Oktatási 
Hálózatok (National Research and 
Education Networks = NRENs) kere-
tében biztosított „infrastruktúra-támo-
gatás a világméretű felhőszámítások-
hoz” volt a tárgya Chris Atherton, 
(GÉANT) és Andres Steijaert 
(SURFnet) előadásainak.

A kis- közepes- és mikrovállalkozások 
és az innováció volt a témája a 11. 
szekciónak Steven Ramage (GEO 
Sec) moderálásában. Az Európai 

földmegfigyelési online szolgálta-
tásokról az Európai Távérzékelési 
Vállalkozások Társulásának (EARSC) 
főtitkára European Earth observation 
online services = eoMALL cím-
mel Emmanuel Pajot (EARSC) tar-
tott előadást, míg a görög Betty 
Charalampopoulou (Geosystems 
Hellas) saját gyakorlatukat ismer-
tette. További három előadás adott 
képet egyes afrikai országok vállal-
kozásai szemszögéből a kontinensen 
folyó földmegfigyelési tevékenység-
ről: Etiópia Tesfaye Korme (GEO SAS), 
Ghána Steven Adusah (Farmerline) 
és Dél-Afrikai Köztársaság Jens 
Hiestermann (GTI), Andiswa Silinga 
(GEMINI). A NOAA szakértője szerint 
fokozni kell a felvilágosítást az élelmi-
szerbiztonság érdekében, amely milli-
árddolláros alkalmazási terület a föld-
megfigyelés számára. Dél-Afrikában 
14 millió hektárnyi mezőgazdasági 
termőterületet érint a kérdés.

Az Adatetika és kormányzás volt 
a címe a Doug Cripe (GEOSec) által 
moderált panelvitának, melynek sze-
replői a következő szervezetek dele-
gáltjai voltak: Foteini Zampati (Global 
Open Data for Agriculture and 
Nutrition = GODAN), Robert Chen 
(CIESIN), Tom Orrell (DataReady/
GPSDD), Imraan Saloojee (South 
African Space Agency = SANSA), 
Kevin Pomfret (UN-GGIM Legal and 
Policy Framework Committee) és 
Jean Dusart (DG Research, European 
Commission). A vitában interaktív 
bejegyzéssel ajánlottam az adateti-
kai kérdéskörben a résztvevők figyel-
mébe a 3D etikai kódexet, melynek 
aláírói között annak idején a HUNAGI 
is ott volt. 

A műhelyt záró összefoglalójában 
Gilberto Camara, a GEO Titkárság 
igazgatója köszönetet mondott az 
előadóknak, minden résztvevőnek és 
a szervezőnek a műhely várakozáson 
felüli sikeréért. A GEO-nak arra kell 
törekednie, hogy az adatok helyett a 
felhasználók legyenek a fejlődés 
motorjai. A földmegfigyelés megala-
pozója lehet a tényalapú politikának 
és döntéseknek.

Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
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