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Az információtechnológia egyik legnagyobb eredménye a döntések előkészítésekor felhasznált információk sok
félesége, hallatlan gazdagsága, amelyek különböző adatforrásokból származnak. Az adatforrások eltérő megbíz
hatóságú adatokat nyújtanak, amelyek a szakértők tapasztalatain átszűrődve eredményezik a döntéseket. Gyakran 
többféle szakterület szakértőinek tapasztalatait és adatait kell integrálnia egy-egy információs rendszernek. A tér- 
informatika előnyei leginkább interdiszciplináris területeken mutatkoznak meg.

Az olajipar tipikusan ilyen interdiszciplináris szakterület, ahol többek között a geológus, a geofizikus, a rezer- 
voármérnök, a fúrómérnök, a szállítási szakértő együttes munkája eredményezi a sikeres olajkutatást. A követke
zőkben bemutatandó olajkutatási projektben a térinformatika alapvető szerepet játszott a felszíni információs rend
szerben. A kutatási programnak csak a térinformatikával kapcsolatos részeire térünk ki, egyéb részleteit nem is
mertetjük, mivel terjedelmi okokból az informatikai rendszer részletes bemutatására sincs lehetőségünk. Célunk 
csupán annyi, hogy érzékeltessük az olajkutatás felszíni informatikai rendszerének főbb képességeit.

A rendszer célja
A rendszer feladata egyrészt az volt, hogy gyors és 

megbízható hozzáférést biztosítson az olajkutatási célú 
adatokhoz, adatbázisokhoz, mint pl. geológiai térképek, 
gravitációs és mágnesesanomália-térképek, szeizmikus 
adatok (csak nézegetés, nem feldolgozás), fúrásokkal kap
csolatos adatok. A rendszer másik, talán kevésbé hangsú
lyozott feladata a sivatagbeli navigáció volt. Ennek jelentő
sége nemcsak az eltévedés elkerülésében rejlik, hanem 
főként az egyes terepi objektumok földrajzi helyének pon
tosabb meghatározásában. Logikailag tehát két alrendszert 
különböztetünk meg: a navigációs alrendszert és a geoló
giai alrendszert.

A rendszer elemi célja általánosságban a döntéstámo
gatás. A döntéshozás a gondolkodó ember feladata, azon
ban a helyes döntésekhez minél teljesebb körű ismeretek
re van szükség, amiben alapvető szerepe van a térinfor
matikának.

Az 7. táblázat az alrendszereket és a felhasznált alaptér
képi adatforrásokat mutatja.

Az ismertetett alrendszerek alapvetően nem választhatók 
szét, mivel számos adatbázis közös mindkét rendszerben. 
Szétválasztásuk inkább csak a fő funkcióik miatt indokolt. 
Valamennyi alaptérképi réteg elérhető az alrendszerek 
bármely dedikált felhasználója számára.

Főbb entitáscsoportok
A rendszer számos, különböző adatforrásból származó 

szöveges és grafikus adatból áll, ezért a rendszer készítői
nek óriási adatintegráló munkát kellett végezniük. A ku
tatás előkészítéséhez több térképi adatforrás felhasználása 
és azonos koordináta-rendszerben való egyesítése volt 
szükséges. Pontos és részletes térképekre volt szükség, 
tekintettel arra, hogy kiindulásként csak egy 1:1 000 000 
méretarányú áttekintő térkép állt rendelkezésre digitális 
formában, ezért pontos topográfiai térképeket, továbbá 
hasonló méretarányú különböző geológiai térképeket 
kellett beszerezni. Mivel ezek a térképek csak analóg 
formában álltak rendelkezésre, nagy mennyiségű digitali
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zálási munkát kellett elvégezni. A geomorfológia tanul
mányozása céljából be kellett illeszteni a rendszerbe a 
konkrét kutatási területet lefedő SPOT- és LANDS AT- 
műholdképeket is, amelyeket összhangba kellett hozni 
egymással és a digitális vektortérképekkel.

1. táblázat

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatforrások 
adatai vegyes minőségűek voltak, ezért a gyakran eltérő 
koordináta-rendszerű, különböző méretarányú és pontossá
gú, továbbá eltérő időben és módszerrel felmért térképek 
összhangba hozása hallatlan nagy erőfeszítést igényelt. 
Tovább tarkította az amúgy is sokszínű képet, hogy a leg
több térkép arab nyelvű volt.

A 2. táblázatban összefoglaljuk a főbb entitáscsoporto
kat.
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2. táblázat

A rendszer főbb funkciói
A rendszer néhány olyan általános funkció ellátására 

épül, amely a koncessziós területekre vonatkozó adatok 
vizsgálatát jelenti. E funkciók közül a legfontosabbak a 
következők:

— mindazon adatok, térképek, információk kezelése, 
amelyek a koncessziós megállapodás szempontjából 
lényegesek (pl. 1:500 000 topográfiai térképek, részle
tes közlekedési és energetikai hálózat, vízrajz stb., 
részletes geológiai térképek és adatok, metszetek, 
fényképek, rajzok, mezők szöveges leíró adatai, doku
mentumok, szerződések, magleírások, bármely olajipari 
adatféleség)

— a rendelkezésre álló információk alapján gyors, pontos, 
áttekinthető összefoglalást adni a koncessziós területről 
(bármely terület, területrész kiválasztható, kereshető le
gyen, tetszőleges feltétel megadása szerint legyűjtések 
legyenek végrehajthatók, tematikus térképek, kivágatok, 
piktogramok, kartogramok, metszetek készíthetők le
gyenek)

— lehetőség új térképi és szöveges elemek bevitelére, a 
meglévő adatok változtatására

— bármely elemzés, legyűjtés grafikus (térképi, kartog
ram), szöveges vagy táblázatos eredményeinek az iroda
automatizálás eszközkészletével történő kezelése

— változatos lekérdezési lehetőségek
-  pontokhoz rendelt szöveges adatok
-  koordináták
-  két pont közti távolság
-  pontsorozatok összegzett távolsága
-  poligon területe, kerülete
-  poligonon kívül/belül eső pontok
-  bármely objektum felirata
-  poligonokhoz rendelt szöveges adatok
-  vonalakhoz rendelt szöveges adatok
-  hatászóna definiálás (buffer)

— Elemzési lehetőségek
-  Számítások: terület, kerület, pontok keresése a poligon

belsejében, zártság ellenőrzés, szöveges adatbázis re
kordok hozzárendelése, tematikus érték számítás, vo
nalhossz, távolság stb.

-  Tematikus térkép: pontokhoz, vonalakhoz, poli
gonokhoz rendelt attribútum adatok tematikus meg
jelenítése különböző szimbólumokkal, satírozási 
mintákkal, vonalvastagsággal, színekkel

-  Tematikaszámítás: gyakoriság, összeg, minimum, ma
ximum, átlag vagy más lekérdezések eredménye

-  Tematikus értéktartományok: maximum 20
-  Értéktartományok megállapítása: automatikusan vagy 

interaktívan
-  Jelmagyarázat-készítés: a program generálja, akárhova

elhelyezhető
-  Tematikus érték tárolás: az objektumhoz rendelten tá

rolja az adatbázisban
— A fenti funkciókon kívül további, az alaprendszerben

meg nem lévő funkció is működik, mint pl.
-  intelligens szintvonalak alapján metszetkészítés (lejtési

viszonyok elemzése, úttervezés, füráspont kitűzés stb. 
céljából)

-  a terület háromdimenziós modelljének elkészítése 
(szabályos magassági rács kiszámítása, 3D-s megje
lenítése geomorfológiai és vető elemzési célból)

-  térképi objektumokhoz (poligon, vonal, pont) kapcsolt
fényképek, egyéb grafikák (rajzok, ábrák, metszetek 
stb.) kezelése és megjelenítése

-  térképi objektumokhoz (poligon, vonal, pont) kapcsolt
dokumentumok (szerződések, magleírások, fúrási je
lentések, bármely szöveges dokumentum) kezelése és 
megjelenítése

-  GPS navigációs eszközök integrálása a rendszerbe
-  szeizmikus és karotázs eredmények importálása és 

megjelenítése
-  bármely lekérdezés eredményének (pl. térkép, táblázat,

fénykép stb.) átadása az Office-nak.

A felsorolt funkciókészlet távolról sem teljes, de arra al
kalmas, hogy érzékeltesse a rendszer teljesítőképességét.

Hardver, szoftver
A rendszer WINDOWS NT operációs rendszer alatt HP 

PC munkaállomásokon fut, továbbá néhány notebook szá
mítógépen. Az alkalmazott GIS alapszoftverek a Maplnfo 
(a vektoros adatok kezelésére) és az ER Mapper (a raszte
res és domborzati adatok). Mindkét rendszernek szoros 
együttműködésben kell lennie a Microsoft Office-szal és 
egymással. Ezt a kívánalmat részben az alapszoftverek is 
teljesítik, de főként számos alkalmazás biztosítja. Számos 
periféria támogatja az adatok megjelenését is. A rendszer 
elvben kész internetes adatcserére is, de a helyi körülmé
nyek ezt egyelőre nem teszik lehetővé.

Működtető személyzet
Külön alcímben említjük meg a működtető személy

zetet, mivel a térinformatikai alapszoftverek és az adat
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bázisok rendkívül összetett rendszereket eredményez
nek, melyek működtetéséhez magasan képzett személy
zet szükséges. A funkciók szerteágazó mivolta, az adat
bázisok bonyolult struktúrái, a sokféle szoftver működ
tetése magasfokú műszaki és számitástechnikai intelli
genciával, tapasztalatokkal rendelkező szakértők közre
működését igényli. Ilyen szakember készen csak a leg
ritkább esetben „kapható”, vagyis ki kell képezni a rend
szert működtető csapatot. Külön kiképzési problémát 
jelent az adatbázis rendszergazda, hiszen az ő szerepe 
alapvető, meghatározó a rendszer megbízható működése 
szempontjából, mivel a rendszer kiépítői a rendszer

átadása után kivonulnak az üzemeltetésből, vagyis a 
rendszer további sorsa, az adatbázisok konzisztenciája, 
naprakészsége a rendszergazda kezében van. Ezért a 
rendszergazda kiképzésére különösen nagy gondot kel
lett fordítani.

Három szinten történt a személyzet kiképzése:
— alapkurzus (egy hét)
— haladó kurzus (három hét)
— rendszergazda kurzus (két hónap).

A kiképzés eredményeképpen a rendszer már harmadik 
éve működik teljesen függetlenül a rendszerépítőktől.

A rendszer kiépítésének folyamata
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Néhány példa a rendszerből
A rendszer teljes funkciókészletének bemutatására egy rövid cikk nem alkalmas, ezért csak néhány példát villantunk 

fel a rendszer képességeiből.

A navigációs rendszer alaptérképe

1. ábra. Néhány térképrészlet a navigációs rendszerből. A térképi rétegek adatbázis-kapcsolatokkal is rendelkeznek, 
ami által intelligensek. (A jobb alsó sarokban lévő kis térképablak egy nagyobb terület domborzatát és vízrajzát, vala
mint sivatagos területeinek elhelyzekédést mutatja több országra kiterjedően, míg a nagyobb térkép egy kisebb terület

domborzatát, vízrajzát és úthálózatát mutatja)

Geológiai alrendszer

A geológiai alrendszer számos topográfiai és geológiai adatféleségből áll. Valamennyi objektum intelligens, vagyis külső 
adatok hozzákapcsolására fel van készítve. Ezen adatok nélkülözhetetlenek a geológiai interpretáció számára, mivel ez az 
olaj fúrások kitűzésének alapja.

2. ábra. Közepes méretarányú topográfiai térkép a geológiai rendszerből. Az intelligens szintvonalaknak köszönhetően egy adott vonal 
mentén (A-В ) bármely területről tetszőleges irányú magassági metszet készíthető
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3. ábra. Közepes méretarányú geológiai térkép a kutatási terület határának megjelölésével és szezmikus vonalakkal

4. ábra. Részletes, nagy méretarányú geológiai térkép a formációkjei- és színkulcsának feltüntetésével, valamint két vonal mentén a
geológiai szelvény képével
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5. ábra. A kutatási terület és az űrfelvételek elhelyezkedése

6. ábra. Öt SPOT képből álló mozaik a kutatási területről
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7. ábra. 3D domborzati modell. Többféle adatforrásból készült valósághű felületmodell, amely szemléletesen mutatja a kutatási terüle
tet felépítő tektonikai vonalakhoz kapcsolódó hegyvidéket, magas gerinceket, meredek fallal határolt magas platókat és a közöttük

húzódó mély, kisebb ill. nagyobb kiterjedésű medencéket 8

8. ábra. Az előbbi 3D-s felületmodellre ráfeszítve láthatjuk a közepes méretarányú geológiai térképet és a szeizmikus vonalakat
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