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Kivonat 

Az értekezés két tudományterület, a szemantikus web és a kiterjesztett valóság ötvözésével 

járó előnyök kiaknázását tűzte ki célul. A kiterjesztett valóság böngészők kombinálják a 

hagyományos internetes böngészést a mobil kiterjesztett valósággal, aminek köszönhetően 

földrajzilag elhelyezett multimédia tartalmak jeleníthetők meg a fizikai környezetben a valós 

világbeli objektumot reprezentáló virtuális elem formájában. A dolgozat alapfeltevése szerint 

napjaink népszerű kiterjesztett valóság böngészői továbbfejleszthetőek szemantikus web 

technológiák használatával az adatszolgáltatás gazdagságának és egyéb hasznos funkciók 

tekintetében. A disszertáció az előbb említett hipotézissel kapcsolatos új eredményeket és 

módszereket ismerteti. 

A kiterjesztett valóság böngészők szemantikus web technológiákkal való továbbfejlesztése 

számos problémakört felölel. Ilyen többek között a rendszer formális leírása, a kiterjesztett 

valóság technológiával megjelenítendő adat modellezése, illetve integrálása. A dolgozat leírja 

az új eredményeknek tekinthető kidolgozott formális modellt és a hozzá tartozó architektúrát, 

a geográfiai adatintegráló rendszert, illetve a kiterjesztett valósággal való megjelenítést 

lehetővé tevő prototípust. 

A bemutatott rendszer a kiterjesztett valóság tudományterülethez a böngészők 

adatszolgáltatásának bővítésével, míg a szemantikus web tudományághoz a mobil 

szemantikus web fejlesztésével járult hozzá. A prototípus segítségével a felhasználó bárhol a 

világon képes az őt körülvevő környezetről származó információt szerezni, valamint 

kiterjesztett valóság technológiával vizualizálni azt. A kapott eredmények terjedelme az 

elméleti modellezéstől a gyakorlati megvalósításon keresztül a kísérleti kiértékelésig tart. Az 

ismertetett módszerek nemzetközi konferenciakötetekben, illetve folyóiratokban is 

publikálásra kerültek. 
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1. Bevezetés 

Napjainkban a különböző kiterjesztett valóság (Augmented Reality – AR) alkalmazások a 

hétköznapi felhasználók számára is egyszerűen elérhetővé váltak, többek között a hordozható 

eszközök nagymértékű térhódításának köszönhetően. A valós, fizikai környezet kibővíthető 

számítógép által generált virtuális elemekkel (például helyfüggő információval vagy 

háromdimenziós modellel) egy ilyen alkalmazás használata során. Manapság az egyik 

legnépszerűbb képviselői közé tartoznak a kiterjesztett valóság böngészők, melyek a 

hagyományos web böngészők helyettesítőjeként tekinthetők: lehetővé teszik interaktív 

multimédia tartalmak fizikai objektumokhoz (Point of Interest – POI) való rendelését és 

megjelenítését. A folytonos böngészés élménye a virtuális tartalmakhoz való további 

információk kapcsolásával érhető el [68]. A kiterjesztett valóság böngészők egy lehetséges 

alkalmazása a következő: a felhasználó az okostelefon képernyőjén keresztül láthatja a 

környezetében lévő múzeumokat reprezentáló virtuális ikonokat a telefon kamerája által 

biztosított valós nézetben. A kiválasztott múzeumról további információt is megkaphat a 

böngészés funkcióját felhasználva. 

Mára számos kiterjesztett valóság böngészővel kapcsolatos kutatást végeztek el [55], [74], 

[115], valamint kereskedelmi forgalomban elérhető böngészők (például Junaio
1
, Layar

2
, 

Wikitude
3) is elérhetővé váltak. A kutatási terület relatív népszerűsége ellenére számos nyitott 

kérdés vár megválaszolásra. Az AR böngészők egyik legfontosabb kritériuma 

felhasználhatóság szempontjából a megfelelő mennyiségű és változatosságú adathoz való 

hozzáférés. A legnépszerűbb böngészők napjainkban már elérhetővé teszik az egymás közötti 

interoperábilitást, azonban a tartalomszolgáltatás még ebben az esetben is csak az általuk 

biztosított tartalomkészítő eszközzel létrehozott információra van korlátozva [67]. Ez egy erős 

megszorítás, tekintve az interneten szabadon elérhető hatalmas mennyiségű adatforrást. A 

[43] publikációban ismertetett kérdőíves válaszok során számos résztvevő csalódottságát 

fejezte ki a kurrens kiterjesztett valóság böngészők által elérhető adat mennyisége és 
                                                 
1
 http://www.junaio.com/ 

2
 https://www.layar.com/ 

3
 http://www.wikitude.com/ 
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minősége miatt. Szintén megválaszolatlan kérdés, hogyan lehet a leginkább releváns 

információt kinyerni a különböző adatbázisokból a lehető legkevesebb erőforrás 

felhasználásával [123]. A jelenlegi, kiterjesztett valóság böngészők által felhasználható 

tartalmat előállító eszközök asztali környezetben futtathatóak. Nyitott kérdés, hogyan oldható 

meg az azonnali, helyszíni tartalomgenerálás egy kiterjesztett valóság böngésző használatával, 

melynek megvalósítása szignifikáns előnyt jelentene a jelenlegi helyzethez képest [67]. A 

[68] publikáció szerint problémát jelent a legpopulárisabb AR böngészők saját fejlesztésű, 

rugalmatlan szoftverachitektúrája is. 

A disszertáció célja egy olyan kiterjesztett valóság rendszer ismertetése, amely a fenti 

hiányosságok pótlását lehetővé teszi. Az értekezés szemantikus web technológiák 

felhasználásával alkalmazott módszereket, újfajta eszközöket, architekturális megoldásokat 

mutat be, amelyek lehetővé teszik többek között a publikusan elérhető adathalmazok 

összekapcsolásával a böngésző által rendelkezésre álló információ mennyiségének növelését, 

valamint az azonnali tartalomgenerálást mobil AR böngészőn keresztül. A kapott eredmények 

terjedelme az elméleti modellezéstől a gyakorlati megvalósításon keresztül a kísérleti 

kiértékelésig tart, melyek hozzájárulnak a mobil szemantikus web és kiterjesztett valóság 

tudományterületek fejlődéséhez. 

1.1. Kutatási kérdések, hipotézis 

Az értekezés a következő hipotézisen alapul: a jelenlegi mobil kiterjesztett valóság böngészők 

továbbfejleszthetők szemantikus web technológiák alkalmazásával az adatszolgáltatás 

gazdagságának és új funkciókkal való bővítésének tekintetében. 

A hipotézisből az alábbi kutatási kérdések vezethetők le [76], [77]: 

K1. Hogyan tudunk formálisan modellezni egy szemantikus kiterjesztett valóság 

rendszert? 

A jelenlegi, korszerű kiterjesztett valóság böngészők felépítéséről legfeljebb diagramok 

felhasználásával megadott architektúra-leírások érhetőek el. Szükséges egy formális 

leírás, melyet felhasználva matematikai precizitással modellezhetőek a jelenlegi 

rendszerek, valamint leírható egy szemantikus web technológiákkal támogatott 

kiterjesztett valóság böngésző működése. 

K2. Milyen kihívásokat állít elénk a geográfiai POI adathalmazok integrációja? 

Részletesen: hogyan lehet a kiterjesztett valóság alkalmazások által használt statikus 

adatbázisokat összekapcsolni szemantikus adathalmazokkal? A javasolt megoldásnak 
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képesnek kell lennie tetszőleges geográfiai adathalmaz egységes módon való 

integrálására működés közben, valamint kezelnie kell az adatintegráció során fellépő 

nehézségeket. A javasolt rendszernek biztosítania kell a szemantikusan reprezentált 

adathalmazok felhasználását, így lehetővé válik a jelenleg használt statikus adatbázisok 

szemantikus adathalmazokkal való összekapcsolása a kiterjesztett valóság böngészők 

területén. 

K3.  (a) Milyen architektúra szükséges egy szemantikával gazdagított kiterjesztett 

valóság böngésző számára? 

 (b) Hogyan modellezhetők a POI adatforrások a megfelelő általánosság 

biztosítása érdekében? 

Esetünkben általánosság alatt azt értjük, hogy a javasolt megoldásnak képesnek kell 

lennie tetszőleges, POI-kat tartalmazó adatbázisok használatára. E cél biztosítása 

érdekében szükséges egy megfelelő architektúra, amely lehetővé teszi a hatékony és 

skálázható implementációt. A hatékonyság ebben az esetben azt jelenti, hogy a 

rendszernek képesnek kell lennie futásidőben adathalmazokat hozzárendelni egy 

kiterjesztett valóság böngészőhöz, amely az így kapott információt felhasználja 

működése során. 

Ezen felül szükséges egy megfelelő információs modell kifejlesztése. Mivel az adatok 

különböző forrásból származnak, ezért előfordulhat, hogy azonos tulajdonságok 

különböző néven szerepelnek a különböző adathalmazokban. Ezen tulajdonságok 

egymásra való leképezése jól leírható egy ontológiával, így az e célra létrehozott 

ontológiák vizsgálata és kiterjesztése szintén az értekezés céljai közé tartozik. 

K4. Hogyan bővíthető a jelenlegi kiterjesztett valóság böngészők funkcionalitása és 

milyen új alkalmazási területeken használható a javasolt szemantikus kiterjesztett 

valóság rendszer? 

Az adatszolgáltatás gazdagságának bővítése a kiterjesztett valóság böngészők egy 

lehetséges továbbfejlesztési iránya. Mindazonáltal, a jelenleg létező funkcióktól eltérőek 

implementálásával növelhető a kiterjesztett valóság böngészők népszerűsége. Az így 

kifejlesztett megoldások új felhasználási területeket eredményezhetnek a jelenleg 

használatosokon túl. 

A kutatási kérdésekkel kapcsolatos munka számos, a tudományterülethez való 

hozzájáruláshoz vezetett, amelynek összefoglalása a következő alfejezetben található. 
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1.2. Saját hozzájárulások 

Az értekezésben ismertetett kutatásnak a kapcsolódó tudományterülethez való elsődleges 

hozzájárulása egy szemantikus web technológiák által támogatott kiterjesztett valóság 

keretrendszer megtervezése és kifejlesztése, valamint a hozzá tartozó formális modell 

megalkotása. Egy olyan rendszer készült el, amely a jelenlegi mobil kiterjesztett valóság 

alkalmazások adatszolgáltatásának minőségi és mennyiségi bővítését teszi lehetővé. Továbbá, 

a szemantikus adathalmazok bevonásának köszönhetően a szemantikus web egyfajta vizuális 

felületeként is tekinthető, így hozzájárul a mobil szemantikus web fejlődéséhez. Az elért 

eredmények öt kategóriába sorolhatóak: 

1. A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer formális modelljének megalkotása. 

A jelenlegi kiterjesztett valóság rendszerek nem rendelkeznek formális modellel, 

felépítésük architekturális diagramokon keresztül vizsgálható egyedül. A hiány 

pótlására elkészítettem a szemantikus kiterjesztett valóság formális leírását. Kétféle 

modellt adtam a rendszerre. Az első halmazelméleti függvényeket használ fel a 

rendszerkomponensek formalizálására, míg a második a működés integrált tér-idő-

esemény logikával való leírására szolgál. Ennek köszönhetően matematikai precizitással 

adható meg a rendszer felépítése, illetve lehetővé válik logikai következtetések 

végrehajtása. 

2. A rendszer architektúrájának megtervezése. 

A javasolt rendszernek lehetővé kell tennie tetszőleges, POI-kat tartalmazó geográfiai 

adatbázisok használatát, illetve egyidejűleg nagyszámú felhasználó kiszolgálását. A 

követelmények kielégítéséhez szükséges egy megfelelő architektúra, amely figyelembe 

veszi a rendszer sajátosságait, melyek a kiterjesztett valóság definíciójából adódnak. Az 

irodalomban fellelhető architektúra tervezési minták tanulmányozása után 

megterveztem a rendszer architektúráját, mely a szemantikus web és kiterjesztett 

valóság kombinálásából származó specialitásokat is szem előtt tartja. 

3. Geográfiai adatintegrációs rendszer kifejlesztése. 

A tetszőleges geográfiai adatbázisok használata adatintegrációt igényel. Az integráció 

során különböző nehézségek lépnek fel. Az eltérő szerkezetű adathalmazok egységes 

formában való reprezentálásához szükséges egy közös adatséma meghatározása. 

Bizonyos entitások különböző adathalmazokban is előfordulhatnak, aminek 

következtében duplikátumok keletkezhetnek, így ezen entitások megtalálása és 

összevonása szintén egy fontos feladat. Megterveztem és implementáltam egy 
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kiterjesztett valóság böngészők általi felhasználásra specializált geográfiai 

adatintegrációs rendszert, amely képes kezelni a fenti problémákat. A közös séma 

tárolására egy ontológiát fejlesztettem. A duplikált entitások összevonására egy 

klaszterező algoritmus terveztem. Az így kapott adatintegrációs rendszer a szemantikus 

kiterjesztett valóság rendszer egy komponense. 

4. Adatbázisok térbeli funkcióinak vizsgálata. 

Ahhoz, hogy a felhasználók új, fizikai pozícióhoz kötött virtuális tartalmat tudjanak 

létrehozni, szükséges egy adatbázis, amely képes tárolni a létrehozandó tartalmat. Az 

elmúlt években számos tanulmány született térbeli funkciókat támogató adatbázisok 

teljesítménybeli kiértékelésével kapcsolatban, azonban nem találtam olyat, amely 

kifejezetten kiterjesztett valóság böngészők esetére lenne specializálva. Ennek 

következtében kifejlesztettem egy benchmark eszközt, mellyel különböző relációs és 

szemantikus adatbázisok térbeli teljesítményének kiértékelését végeztem el. A kapott 

eredményt felhasználtam a rendszer megvalósítása során. 

5. Szemantikus kiterjesztett valóság böngésző elkészítése. 

Kifejlesztettem egy mobil szemantikus kiterjesztett valóság böngészőt, amely a formális 

modell második és harmadik komponensének megvalósítása. Szenzor alapú 

nyomkövetési módszert és szemantikus formátumú geográfiai adatfeldolgozás 

kombinálok a böngészőben, aminek segítségével a felhasználó helyfüggő információk 

megszerzésére és vizualizálására válik képessé. A szemantikus adathalmazok 

böngészését szintén lehetővé teszi a mobil alkalmazás. 

1.3. Az értekezés felépítése 

A dolgozat a későbbi fejezetekben használt legfontosabb fogalmak áttekintésével kezdődik. A 

2. fejezet ismerteti a kiterjesztett valóság és a szemantikus web alapfogalmait. Az informális 

leírás után a probléma formalizálása olvasható, végül a fejezet a szemantikus kiterjesztett 

valóság rendszer általam megadott modelljének bemutatásával zárul. 

A 3. fejezet a rendszer architektúrájával kapcsolatos, összefoglalja a kapcsolódó 

irodalmat, valamint ismerteti a tervezés során kialakított rendszerkomponenseket. A 

megtervezett architektúra felhasználja a hasonló, kurrens rendszerek előnyös tulajdonságait, 

illetve alkalmazza és továbbfejleszti a kiterjesztett valóság rendszerekre specializált 

architektúra tervezési mintákat. 
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A rendszer adatintegrációért felelős komponensének részletes leírása található a 4. 

fejezetben, mely az integrációs lehetőségek áttekintését is tartalmazza. A formális modell első 

alkotóeleme lehetővé teszi tetszőleges forrásból származó, kiterjesztett valóság böngészőhöz 

felhasználható geográfiai adathalmaz integrálását. Az adatok egységesítéséhez szemantikus 

web technológiák kerültek alkalmazásra, melyek használatával lehetővé válik a sémaillesztés 

és egységes adattárolás. 

Az 5. fejezet térbeli adatok felhasználását támogató adatbázisok teljesítményének 

összehasonlítását ismerteti. A mérések kiterjesztett valóság böngészők által való 

felhasználásra specializálódnak. Az ezt lehetővé tevő kifejlesztett benchmark alkalmazás 

leírását szintén e fejezet tartalmazza. 

A 6. fejezet a kiterjesztett valóság böngészőkről szól. Összefoglalja a legkorszerűbb AR 

böngészők tulajdonságait, majd bemutatja az általam kifejlesztett szemantikus kiterjesztett 

valóság böngészőt, kiemelve a jelenlegi megoldásokhoz képest új funkciókat. A fejezet 

lezárásaként azon alkalmazási területekről olvasható esettanulmány, melyeken a böngésző 

sikeresen felhasználásra került. 

A dolgozatot záró 7. fejezet összefoglalja az értekezés eredményeit, valamint kitér a 

lehetséges továbbfejlesztési lehetőségekre. 

1.4. Publikációk 

Az értekezés bizonyos fejezetei korábban publikálásra kerültek, ezek listája a következő: 

 Jelen fejezet kutatási kérdései és a hipotézis a „Matuszka, T.: Augmented Reality 

Supported by Semantic Web Technologies. The Semantic Web: Semantics and Big 

Data (pp. 682-686). Springer Berlin Heidelberg (2013)” és „Matuszka, T.: The Design 

and Implementation of Semantic Web-Based Architecture for Augmented Reality 

Browser. The Semantic Web. Latest Advances and New Domains (pp. 731-739). 

Springer International Publishing (2015)” publikációk eredménye. 

 A 2. fejezet a „Matuszka, T., Kiss, A., Woo, W.: A Formal Model for Context-Aware 

Semantic Augmented Reality Systems. Virtual, Augmented and Mixed Reality. 

Designing and Developing Virtual and Augmented Environments. Springer 

International Publishing (2016)” és „Matuszka, T., Kámán, S., Kiss, A.: A 

Semantically Enriched Augmented Reality Browser. Virtual, Augmented and Mixed 

Reality. Designing and Developing Virtual and Augmented Environments (pp. 375-

384). Springer International Publishing (2014)” publikációkon, valamint a „Pinczel, 
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B., Kósa, B., Matuszka, T., Kiss, A.: A szemantikus web lekérdező nyelvei . Iványi A. 

(szerk): Informatikai Algoritmusok 3. MondAt Kiadó (2013)” könyvfejezeten alapul. 

 A 3. fejezet egy részét a „Matuszka, T., Kiss, A.: Szemantikus kiterjesztett valóság. 

Tavaszi Szél konferenciakötet (pp. 41-47). Sopron, Magyarország (2013)” cikk 

tartalmazza. A fejezet további tartalma a Korean Advanced Institute of Science and 

Technology (KAIST) kutatóegyetem UVR Lab. csoportjában végzett, K-Culture Time 

Machine projekttel kapcsolatos kutatómunka eredménye. 

 A 4. fejezet tartalma a „Matuszka, T., Kiss, A.: Geodint: Towards Semantic Web-

based Geographic Data Integration. Intelligent Information and Database Systems (pp. 

191-200). Springer International Publishing (2014)” cikkben került publikálásra. 

 Az 5. fejezet alapja a „Matuszka, T., Kiss, A.: Experimental Evaluation of Some 

Geodata Management Systems. 2014 9th International Conference on Computer 

Engineering & Systems (ICCES) (pp. 92-97). IEEE (2014)” publikáció. 

 A 6. fejezet a „Matuszka, T., Kámán, S., Kiss, A.: A Semantically Enriched 

Augmented Reality Browser. Virtual, Augmented and Mixed Reality. Designing and 

Developing Virtual and Augmented Environments (pp. 375-384). Springer 

International Publishing (2014)”, a „Matuszka, T., Gombos, G., Kiss, A.: mSWB: 

Towards a Mobile Semantic Web Browser.  Mobile Web Information Systems (pp. 

165-175). Springer International Publishing (2014)”, a „Matuszka, T., Gombos, G., 

Kiss, A.: A New Approach for Indoor Navigation Using Semantic Webtechnologies 

and Augmented Reality. Virtual Augmented and Mixed Reality. Designing and 

Developing Augmented and Virtual Environments (pp. 202-210). Springer Berlin 

Heidelberg (2013)”, valamint a „Matuszka, T., Kiss, A.: Alive Cemeteries with 

Augmented Reality and Semantic Web Technologies. International Journal of 

Computer, Information Science and Engineering, 8, 32-36. (2014)”, illetve a „Kim, E., 

Kim, S., Kim, J., Matuszka, T., Park, N., Park, H., Jo, J., Kim, K., Hong, S., Kim, J., 

Woo, W.: AR Reference Model in K-Culture Time Machine, Proceedings of HCI 

International 2016. Springer International Publishing. (2016)” publikációk tartalmát 

kombinálja. 
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2. Elméleti háttér 

A következő fejezet áttekintést ad az értekezés témáját képező szemantikus web 

technológiákról, a kiterjesztett valóságról, valamint a két különböző kutatási terület együttes 

alkalmazásában rejlő potenciális előnyökről. A technológiai ismertetés elsőként informálisan 

olvasható a 2.1. és 2.2. alfejezetekben. Ezt követi a megtervezett szemantikus kiterjesztett 

valóság rendszer formális modelljének bevezetése a komponensek ismertetésétől kezdve a 

funkciók leírásáig, melyet a 2.3. alfejezet tartalmaz. A dolgozat további fejezeteiben az itt 

megadott modell komponenseinek, illetve a rendszer egészének részletes ismertetése (a 

tervezéstől kezdve az implementáció részletezésén át a kiértékelésig) olvasható. 

A technológiai leírások előtt tekintsük a következő példát. Aliz egy idegen városban tölti a 

szabadidejét, és szeretné megismerni a környezetében lévő érdekességeket, látványosságokat, 

azonban nem készült fel kellőképpen az utazásra, így nincs birtokában semmilyen 

információnak a meglátogatott városról. Hasznos lenne számára, ha valahogy ki tudná 

deríteni, mik azok a közelében lévő helyek, melyek felkelthetik az érdeklődését. 

Természetesen megkérdezhet az utcán valakit, ám az így kapott információ meglehetősen 

hiányos lehet, mivel nem várható el egyetlen járókelőtől sem, hogy ismerje egy adott 

városban található összes helyet és látványosságot. Ha azonban lenne az Aliznál található 

mobiltelefonon egy alkalmazás, amely képes összegyűjteni a környezetében lévő területről a 

szükséges információkat; a preferenciái és az aktuális kontextus alapján személyre szabott 

ajánlásokat nyújtani; valamint a kapott eredmény vizualizálni, akkor könnyen elérhetővé 

válna számára a város felfedezése és hasznos információk megismerése. Az értekezés témáját 

alkotó szemantikus kiterjesztett valóság rendszer segítségével többek között a fenti használati 

eset könnyen megvalósítható. 

2.1. Kiterjesztett valóság 

A kiterjesztett valóság egy olyan technológia, mely segítségével lehetővé válik a fizikai világ 

kibővítése számítógép által generált virtuális elemekkel. Az így kapott rendszer azt az érzetet 
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nyújtja, mintha a virtuális elem a minket körülvevő fizikai térben is létezne, mintegy ötvözve 

a valós és virtuális világot. A Milgram és Kishino [90] által definiált, 1. ábra látható valóság-

virtualitás kontinuum szerint a kiterjesztett valóság a kevert valóság (mixed reality) egy része. 

 

1. ábra – Valóság virtualitás koontinum [5]. 

A kontinuum két szélén a valós, valamint virtuális világ áll, míg köztük szerepel 

átmenetként a kiterjesztett valóság és a kiterjesztett virtualitás. Míg a kiterjesztett virtualitás 

esetében a virtuális világhoz adunk valós világbeli elemet (például egy virtuális világban lévő 

televízió képernyőjén egy élő video stream látható), addig a kiterjesztett valóság lokális 

virtualitást biztosít a minket körülvevő fizikai környezetben. A 2. ábra egy példát mutat a 

lokális virtualitásra: a virtuális elem (dinoszaurusz háromdimenziós modellje) a felhasználó 

tartózkodási helyén lévő erdőben látható, mintha része lenne a környezetnek. 

 

2. ábra – Lokális virtualitás ábrázolása kiterjesztett valóság segítségével4. 

A legáltalánosabban elterjedt definíció [5], [7] szerint egy kiterjesztett valóság 

rendszernek a következő három feltételt kell kielégítenie: 

 létező fizikai környezetben kombinálja a virtuális és valós objektumokat, 

 valós időben, interaktív módon fut, 

 végrehajtja a valós és virtuális objektumok közötti regisztrációt (objektumok 

egymáshoz igazítását). 

Érdemes megjegyezni, hogy a definíció szerint a megjelenítés nincs megszorítva egy 

speciális kijelző típusra (például fejre illeszthető kijelző vagy mobiltelefon). További fontos 

                                                 
4
 http://www.augmentedrealitytrends.com/augmented-reality/similarity-and-difference-between-ar-and-vr.html 
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aspektus, hogy az érzékelés nincs korlátozva a látásra, egy kiterjesztett valóság rendszer 

minden további nélkül alkalmazható egyéb érzékelési típusokra, például hallás, tapintás [7]. 

Míg korábban az ilyen alkalmazások csak laboratóriumi körülmények között voltak 

használhatóak, addig napjainkra a hordozható mobil eszközök rohamléptű fejlődésének 

köszönhetően lehetővé vált a kiterjesztett valóság alkalmazások széles körű elterjedése a 

hétköznapi felhasználók körében is. Az alfejezet további részeiben a kiterjesztett valóság 

történeti hátteréről, különböző tulajdonságok menti kategorizálásáról, valamint a lehetséges 

felhasználási területeiről olvashatunk. 

2.1.1. Történeti áttekintés 

Az első kiterjesztett valósághoz köthető esemény 1957-ben történt, amikor a virtuális valóság 

atyjaként is emlegetett Morton Heilig amerikai operatőr megalkotta a Sensorama szimulátort5
. 

A szimulátor lehetővé tette, hogy a felhasználó egy motor üléséből bejárhassa az 1950-es 

évekbeli Brooklyn-t, megtekinthesse a tájat, illetve hallhassa a város hangjait. A valóság 

illúzióját háromdimenziós mozgóképpel keltette, valamint sztereó hangot és rezgő ülést 

használt a még élethűbb hatás érdekében. 

A következő mérföldkőhöz 1966-ban érkezünk el. Ekkor készíti el Ivan Sutherland az első 

fejre illeszthető kijelzőt, amelynek segítségével betekintés nyerhető a virtuális valóságba 

[119]. A kijelzőn a felhasználó egy kocka hálóját tekinthette meg a prototípus használata 

során. A sisak fém rudakon lógott a mennyezetről. A rudak több célt is szolgáltak, egyrészt 

ezekkel határozták meg a fej térbeli helyzetét, másrészt a szerkezet nagy súlyának 

megtartására is szolgáltak. 

  

3. ábra – A Sensorama5 (balra) és az első fejre illeszthető kijelző [119] (jobbra). 

                                                 
5
 http://www.sensorama3d.com/sensorama2.html 
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1989-ben Jaron Lanier bevezette a virtuális valóság fogalmát, majd 1990-ben a 

kiterjesztett valóság fogalma is köztudatba kerül Tom Caudell közvetítésével [23]. Ebben az 

évben kérte fel a Boeing Caudellt és David Mizelt, hogy tervezzenek meg egy alkalmazást, 

amely segít a munkásoknak a repülőgépek kábeleinek összeszerelésében. A két kutató az 

egyénileg tervezett utasításokat tartalmazó táblák helyett egy fejre illeszthető kijelző 

használatát javasolta, amely rávetíti a repülőre az eszközspecifikus utasításokat, a 

beszerelendő kábeleket virtuálisan a helyükre vetítve. 

Az eddig ismertetett rendszerek mindegyikéről elmondható, hogy fizikailag korlátozott a 

felhasználási körük, nem teszik lehetővé a helyváltoztatást. Az elkövetkező években azonban 

jelentős fejlődés következett be mind a hardverek, mind a számítógépes grafika területén. 

Feiner és társai [29] 1997-es munkájukban az egyik első, mobil kiterjesztett valóság rendszer 

prototípusát ismertetik, melynek segítségével a Columbia University kampuszával 

kapcsolatos információkat jelenítettek meg egy fejre illeszthető kijelzőn. A számításokat 

végrehajtó hardvert egy hátizsákban helyezték el, így lehetővé téve a mobilitást. 

 

4. ábra – Feiner és társai által kifejlesztett mobil kiterjesztett valóság rendszer [29]. 

1999-ben Kato és szerzőtársai kifejlesztik az ARToolKit-et [62], amely egy számítógépes 

látási algoritmusokat felhasználó, markerek nyomkövetését (tracking) lehetővé tevő könyvtár. 

Az ARToolKit nyílt forráskódú, aminek köszönhetően lehetővé vált a kiterjesztett valóság 

alkalmazások gyors fejlesztése [123]. 

Möhring [91] vezetésével 2004-ben elkészítik az első, mobiltelefonokra kifejlesztett 

kiterjesztett valóság rendszert, amely háromdimenziós markerek nyomon követését tette 

lehetővé, ezen felül támogatta 3D-s modellek megfelelő pontosságú integrálását a telefon 

kameráján keresztül látott képbe. 
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Az értekezés egyik központi fogalmául szolgáló kiterjesztett valóság böngésző 

megjelenésére 2008-ig kellett várni. Ebben az évben indul el a Wikitude AR Travel Guide, 

amely a mobiltelefon GPS koordinátái, valamint egy adatbázis alapján információkat 

szolgáltat a felhasználó környezetében található nevezetességekről. Az alkalmazást 

futtatóknak lehetősége nyílik a saját megjegyezéseik megosztására is, hasonlóan a 

Wikipédiához. A kiterjesztett valóság böngészőkről további részletek találhatóak a 2.1.3. 

alfejezetben. 

2.1.2. Kiterjesztett valóság rendszerek kategorizálása 

A kiterjesztett valóság rendszerek többféle szempont alapján kategorizálhatóak. A 

továbbiakban ezeket a rendszereket a megjelenítő eszköz típusa, illetve pozíciója alapján, 

valamint a felhasznált nyomkövetési módszer szerint csoportosítjuk. 

2.1.2.1. Megjelenítő eszköz szerinti csoportosítás 

Vizuális megjelenítés szerint háromféle kategóriára bonthatjuk a kiterjesztett valóság 

alkalmazásokat, név szerint videó (video see-through), optikai (optical see-through), illetve 

projektív megjelenítésű rendszerekre. 

A videó megjelenítésű rendszerek a virtuális környezetet a valós világról készített élő 

videofelvétellel helyettesítik, a virtuális elemek a digitalizált videón keresztül láthatóak. Az 

olcsóság és a könnyű megvalósíthatóság ellenére számos előnnyel rendelkezik ez a 

megjelenítési mód. Mivel a fizikai környezet digitalizálva jelenik meg, ezért az objektumok 

valós világbeli megjelenítése vagy eltávolítása egyszerűvé válik a digitalizált képen keresztül, 

ahogy az látható a 2. ábra esetében is. Természetesen hátrányai is vannak a módszernek. Ilyen 

hátulütő többek között a videó képének alacsony felbontása, a korlátozott látómező, illetve a 

rögzített fókusztávolság, amely fárasztóvá teszi az emberi szem számára a használatát. 

Az optikai megjelenítésű rendszerek a virtuális elemek megjelenítését átlátszó tükrök és 

lencsék segítségével teszik lehetővé, így a valóság észlelése hasonló módon történik, mint a 

rendszer használata nélkül (szemben a videó megjelenítésű módszerrel), aminek 

köszönhetően kiküszöbölhető a valós világ alacsony felbontásban való érzékelése. Az 

árnyoldalak közé tartozik a fényerő és kontraszt csökkent percepciója mind a valós környezet, 

mind a virtuális elemek esetében, ami nehézkessé teszi a kültéri használatot; valamint a 

látómező korlátozott, akárcsak a videó megjelenítés esetében. 
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5. ábra – Egy optikai megjelenítő eszköz. (Forrás: en.wikipedia.org) 

A harmadik típus a projektív megjelenítés, amely nagy felületek használatát engedélyezi, 

így lehetővé válik a széles látómező elérése. A megjelenítéshez projektorok szükségesek, 

amelyek azzal a hátránnyal rendelkeznek, hogy minden egyes környezeti változás után (amely 

alapvető fontosságú a mobil alkalmazások esetében) újra kell kalibrálni őket. A virtuális 

objektumok megjelenítése, illetve az objektumok közötti átfedések szintén problémát okoznak 

ezen megjelenítési módszer esetén [123]. 

2.1.2.2. Megjelenítő eszköz pozíciója szerinti csoportosítás 

A kiterjesztett valóság alkalmazások egy másik lehetséges csoportosítása a kijelzőknek a 

felhasználó és valós környezethez viszonyított pozíciója alapján történik. Az első típus a fejen 

viselt (head-worn) kijelzőket tartalmazza, amelyek közé sorolható a fentebb ismertetett 

videó/optikai megjelenítésű fejre illeszthető kijelző (head-mounted display), a fejre illeszthető 

projektív kijelző (head-mounted projective display), valamint a virtuális retina kijelző (virtual 

retinal display). Hátrányuk, hogy csatlakoztatni kell azokat valamilyen számítási egységhez 

(jellemzően laptophoz vagy okostelefonhoz/tablethez), aminek köszönhetően a mobilitás 

korlátozottá válik a limitált akkumulátoridőnek köszönhetően. Az előbb említett probléma 

kiküszöbölhető a számítások távoli helyen való végrehajtásával, illetve vezeték nélküli 

kommunikáció létesítésével. 

A második csoportba tartoznak a kézi videó/optikai megjelenítésű eszközök, illetve kézi 

projektorok. Napjainkban ez a csoport a legalkalmasabb a kiterjesztett valóság széles körű 

alkalmazására, köszönhetően az alacsony árnak és az egyszerű használhatóságnak, 

gondoljunk csak az okostelefonokra, melyek mindennapi életünk részévé váltak. A limitált 
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akkumulátoridő azonban ebben az esetben is problémát okoz, akárcsak a fejen viselt kijelzők 

esetében [7]. 

2.1.2.3. Nyomkövetési módszer szerinti csoportosítás 

Mielőtt a virtuális objektumok megjelenítésére kerülne sor, a kiterjesztett valóság rendszernek 

érzékelnie kell a környezetet, valamint a felhasználó helyzetváltoztatását, hogy a regisztráció, 

azaz a virtuális objektum való világra történő leképezése megfelelő módon történjen. A 

felhasználó orientációjának meghatározása még napjainkban is kellőképpen bonyolult 

probléma, amely a kiterjesztett valóság rendszerek alkalmazásának egyik legnagyobb 

kihívását jelenti. 

A korai nyomkövetési technikák beltéri használatra voltak korlátozva és speciális 

felszerelést igényeltek. A már ismertetett, első fejre illeszthető kijelző mechanikus 

nyomkövetést alkalmazott. A következő évek során ultrahangos [6] és mágneses [100] 

nyomkövetést alkalmaztak, azonban a módszerek pontossága meglehetősen alacsony volt. 

Kültéri nyomkövetésre használatos eszköz a globális helymeghatározó rendszer (global 

positioning system – GPS), mely műholdak segítségével képes 3-4 méteres pontossággal 

meghatározni a felhasználó (vagy bármely érdekes pont, más néven Point of Interest – POI) 

pozícióját a Föld bármely pontján. Inerciális szenzorok, például gyorsulásmérő és giroszkóp 

segítségével kinyerhető a felhasználó orientációját meghatározó három szög, az azimuth, a 

pitch, valamint a roll. A fentiek adatok ismeretében követhető a felhasználó mozgása hat 

szabadságfokkal (háromdimenziós koordináták, illetve a szögek). A jelenleg használatos 

okostelefonok, illetve tabletek beépített szenzorjainak köszönhetően ezen adatok könnyen 

megszerezhetőek és hasznosíthatóak nyomkövetés céljára. 

Különféle számítógépes látási algoritmusok is felhasználhatóak a nyomkövetés lehetővé 

tételéhez. A korai megoldások egy olyan speciális képrészletet felismerésén alapultak, amely 

kitűnik a környezetéből, így könnyen kereshető. A gyakorlatban ez egy fehér alapon fekete 

négyzetet jelentett, bizonyos vastagságú szegéllyel, amelyen belül egy egyedi, fekete-fehér 

képrészlet található. Az úgynevezett marker pozíciója és helye meghatározható a kamerához 

képest, így leképezhető rá tetszőleges virtuális objektum. A hardveres fejlődés lehetővé tette a 

markerek használatának mellőzését. Helyettük tetszőleges kép alkalmazható nyomkövetésre, 

mely során a rendszer a képből kinyert jellegzetes (feature) pontok felismerésére és 

követésére képes. Manapság a GPS alapú nyomkövetés mellett ez a módszer a legelterjedtebb 

a kiterjesztett valóság alkalmazások nyomkövetési lehetőségei közül, mivel szintén 

egyszerűen megvalósítható okostelefonokon vagy tableteken. 
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2.1.2.4. Alkalmazási területek 

A kiterjesztett valóság napjainkra a hétköznapi élet részévé vált, számtalan területen 

találkozhatunk alkalmazásával. Segítségükkel élvezetesebbé tehetők a sportközvetítések [24], 

megkönnyíthető a navigáció [120], figyelemfelkeltőbbé válhatnak a reklámok. Jelentős számú 

kiterjesztett valóság rendszer készült el a katonaság [72], karbantartás [53], orvosi 

alkalmazások [32], oktatás [47], valamint játékok [116] területén is. Az egyik legelterjedtebb 

alkalmazás azonban a kiterjesztett valóság böngésző, mely jelen értekezés egyik központi 

fogalma. 

2.1.3. Kiterjesztett valóság böngészők 

A kiterjesztett valóság böngészők ötvözik a hagyományos internetes böngészést a mobil 

kiterjesztett valósággal, aminek köszönhetően földrajzilag elhelyezett multimédia tartalmak 

jeleníthetők meg a valós világbeli objektumot reprezentáló virtuális elem formájában [43]. 

Egy tipikus példa az ilyen böngészők felhasználására, amikor a felhasználó körülnéz a 

mobiltelefonjával és a kamera képén keresztül láthatja a közelben lévő éttermeket 

reprezentáló ikonokat. A böngészés biztosítható a virtuális elemekhez tartozó információ 

egymással, illetve egy tudásbázissal való linkelésével, így egyszerűen megszerezhető a kívánt 

többletinformáció [68]. A technológiai fejlődésnek (vezeték nélküli hálózatok, komoly 

erőforrásokkal rendelkező mobil eszközök stb.) köszönhetően napjainkra egyszerűvé vált a 

kiterjesztett valóság böngészők mind beltéri, mind kültéri használata. Legnépszerűbb 

képviselői manapság a kézi, videó megjelenítésű eszközökön (például okostelefon) futnak. 

 

6. ábra – A Layar kiterjesztett valóság böngésző működés közben. (Forrás: www.printscreen.hu) 

A kiterjesztett valóság böngészőkre a kontextusfüggő (context-aware computing) 

számítások egyik képviselőjeként is tekinthetünk. Az ilyen alkalmazások működésük során 
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figyelembe veszik a folyamatosan változó környezetet és kontextust [111]. A kontextus Dey 

definíciója [25] szerint tetszőleges információ, ami felhasználható egy entitás szituációjának 

jellemzésére. Egy entitás lehet egy személy, hely vagy egy objektum, amely relevánsnak 

tekinthető a felhasználó és az alkalmazás közötti interakció során, beleértve magát a 

felhasználót és az alkalmazást is. A kiterjesztett valóság böngészők esetén kontextusnak 

tekinthetjük többek között a felhasználó személyes preferenciáit, tartózkodási helyét, az 

aktuális időpontot. Mindezen adatok egyszerűen kinyerhetők az okostelefon beépített 

szenzorjainak (a 2.1.2.3. alfejezetben ismertetett nyomkövetési módszer szerint), illetve 

különböző adatbázisokkal való kommunikációjának segítségével. Így a kontextusfüggő 

számítás felhasználásával csökkenthető a felhasználói felület bonyolultsága, például csak a 

közeli vagy látótérben lévő virtuális elemek megjelenítésére korlátozzuk a vizualizációt. 

2.2. Szemantikus web 

Az internet óriási fejlődésen ment keresztül a megalkotásától számított néhány évtizedben és 

alapvetően változtatta meg a hétköznapi életünket. A hatalmas, hálózatok hálózatából álló 

infrastruktúra segítségével felhasználók milliárdjai kapcsolhatóak össze a WWW (World 

Wide Web) elosztott rendszeren keresztül. Használata napjainkban az élet minden területét 

átszövi, gondoljunk többek között az információszerzésre, online vásárlásra, banki 

ügyintézésre, navigációra, közösségi hálózatokra. 

Jelenleg a legtöbb webes tartalom leginkább a humán felhasználási módot támogatja, a 

felhasználók például információt keresnek, másik felhasználókkal létesítenek online 

kapcsolatot, termékeket értékelnek, hírekhez véleményt fűznek hozzá. Az információszerzés 

lehetővé tételéhez elengedhetetlen a keresőmotorok megléte, melyek közül a 

legelterjedtebbek a kulcsszavas keresés módszerén alapulnak. A WWW fejlődéséhez 

legjelentősebben ezek az eszközök járultak hozzá. Azonban a keresőmotorok néhány 

hátrányos tulajdonsággal is rendelkeznek: túl sok (kevésbé releváns) találat; hibás találatok; 

érzékenyek a kulcsszavakra; valamint az eredmény egyetlen weblap, ami nem feltétlenül 

biztosít minden szükséges információt, ezáltal újabb keresésekre merül fel az igény. 

Amennyiben sikeresnek is bizonyul a keresés, mindenképpen szükséges az emberi 

beavatkozás, amely során megtörténik az igényelt adatot kinyerése a weblapokból. Ez a 

folyamat időigényes és hamar fárasztóvá válhat a humán felhasználó számára, így jelentős 

igény támadt az automatizálására. A fő akadályt az jelenti, hogy a weben található tartalmak 

nem értelmezhetőek a számítógép számára [2]. 
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A probléma áthidalására Berners-Lee [12] javasolt egy megoldást, melyet szemantikus 

webként nevezett el. A szemantikus web célul tűzi ki egy nagy, elosztott tudásbázis 

létrehozását, amely tartalmazza a WWW-n keresztül elérhető adatokat olyan formátumban, 

amely közvetlenül értelmezhető számítógépek számára is. Berners-Lee víziója szerint 

intelligens technikák alkalmazásával kiaknázhatóak a fenti adattárolásban rejlő előnyök, így a 

számítógépes alkalmazások önállóan el tudják végezni többek között az információszerzési 

példában ismertetett feladatot. Az adatok számítógépek által interpretálható formában történő 

tárolása azzal az előnnyel is rendelkezik, hogy új információ is elérhetővé válik a már 

rendelkezésre álló adatokon végzett logikai következtetések segítségével, valamint a 

különböző adatforrások összekapcsolásával. 

2.2.1. Történeti áttekintés 

A WWW szemantikával való gazdagítását felkarolták a szabványosító szervezetek is, például 

a World Wide Web Consortium (W3C), aminek köszönhetően komoly erőfeszítéseket tettek a 

célt megvalósíthatóvá tevő technológiák specifikálására és kifejlesztésére. 1997-ben a W3C 

definiálta az első Resource Description Framework (RDF) specifikációt [69]. Az RDF egy 

egyszerű, szabványos tárolási modell, amely hármasok formájában teszi lehetővé a 

modellezni kívánt fogalmakat reprezentáló Universal Resource Identifierek (URI-k) tárolását. 

1999-ben a specifikáció W3C ajánlássá válik, amely kulcsszerepet tölt be az elterjedésében, 

így kikövezve az utat a WWW funkcionalitásának és interoperabilitásának fejlesztése előtt. 

Mindeközben egyre növekvő igény támadt az adatok szemantikával történő ellátására és a 

következtetések során kapott új információ felhasználására. Az ilyen irányú fejlesztések egyik 

fő hajtóerejének az e-science bizonyult: az élettudományok területén alapvető fontosságú volt 

az olyan heterogén adathalmazok integrálása, melyeket a különböző részterületekhez tartozó 

tudományos közösségek hoztak létre. Számos különböző diszciplína követte az 

élettudományok által alkalmazott módszert, valamint egyes kormányzati szervek is hasonló 

célokat tűztek ki. 

A fenti törekvések szolgáltak az ontológiák kialakításának egyik alapjául. Az ontológiák 

segítségével formálisan leírhatók a modellezett fogalmak, valamint a közöttük lévő 

kapcsolatok és megszorítások. A Web Ontology Language (OWL) [89] nyelvek formális 

szemantikát rendelnek a fogalmakhoz és 2004-ben váltak hivatalos W3C ajánlássá. 

Az RDF formátumban tárolt adatok lekérdezéséhez szükséges volt egy ezt lehetővé tevő 

nyelv specifikálása és megtervezése. Számos próbálkozás közül (DQL, N3QL, RDFQ, RDQL 
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stb.) a SPARQL [98] lekérdezőnyelv bizonyult a legígéretesebbnek, aminek köszönhetően 

szabványosították és 2008-ban hivatalos W3C ajánlássá vált. Az említett technológiákról 

(illetve számos továbbiról is) részletesen olvashatunk a 2.2.2. alfejezetben. 

2.2.2. Szemantikus web technológiák 

A szemantikus web rétegzett architektúrával rendelkezik, amelyben minden egyes réteg az 

alatta lévőre épül. A felépítésnek köszönhetően teljesül a lefelé való kompatibilitás (azaz egy 

felsőbb szinten lévő technológia képes interpretálni az alsóbb szinteken reprezentált 

információt is), valamint a részleges felfelé való kompatibilitás (az alsóbb szinten lévő réteg 

képes részlegesen interpretálni a felsőbb szinten lévő technológiával leírt információt). 

 

7. ábra – A szemantikus web rétegzett architektúrája. (Forrás: www.w3.org) 

Az architekturális felépítést –amely Semantic Web Stack néven is ismert– illusztráló 7. 

ábra bemutatja, hogy a szemantikus web nem a hagyományos web lecseréléseként 

értelmezhető, hanem annak egy kiterjesztéseként. Bizonyos részei a hipertext web 

technológiákra épül, míg egyes rétegek az új, szemantikus web technológiákhoz sorolhatóak. 

A hipertext web technológiák közé tartozik az IRI (Internationalized Resource Identifier), 

a Unicode, valamint az XML. Az IRI az URI általánosítása, segítségével egyedi azonosító 

rendelhető a modellezni kívánt fogalmakat reprezentáló erőforrásokhoz. A Unicode 

karakterkészlet használatos a többnyelvűség biztosítására, alkalmazásával különböző 

nyelveken leírt szöveg reprezentálása is lehetővé válik. Az XML jelölőnyelv lehetőséget 

biztosít strukturált web dokumentumok létrehozására felhasználó által definiált szótárak 

használatával. 

A középső szinten helyezkednek el a W3C által szabványosított szemantikus web 

technológiák, név szerint az RDF, az RDF Schema (RDFS), az OWL, a SPARQL, valamint a 
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szabályok leírására szolgáló RIF. Az RDF az alapvető adatmodell, amely segítségével 

állítások fogalmazhatóak meg az erőforrásokról úgynevezett hármasok formájában. Az RDF 

nem feltétlenül XML-alapú, viszont rendelkezik XML-alapú szintaxissal is, ezért helyezkedik 

az XML réteg fölött. Informálisan egy RDF hármas egy (alany, állítmány, tárgy) felépítésű 

állítás, hasonlóan a természetes nyelven megfogalmazott mondatokhoz. Példaként tekintsük a 

következő mondatot: Az ’Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapesten található’. A 

példamondat felfogható egy (Eötvös Loránd Tudományegyetem, található, Budapest) 

hármasként. Az RDF hármasok három építőelem felhasználásával állíthatók elő. Az első ilyen 

alapelem az IRI-k felhasználásával reprezentálható entitások (például 

http://dbpedia.org/resource/ELTE) vagy kapcsolatok (http://dbpedia.org/ontology/location). 

A második elem a literálok összessége, melyek egy állítmányhoz tartozó tárgy értékét 

reprezentálhatják. A harmadik alkotóelemet az üres csúcsok alkotják, melyek nem 

reprezentálnak valós világbeli entitást, viszont megkönnyítik a komplex értékek konstruálását. 

Mivel a hármasok irányított élekként is felfoghatóak, így az RDF-ben reprezentált adat egy 

irányított gráfként is tekinthető [39]. Az RDF Schema az RDF rétegre épül, feladata az 

adatmodellezési szókészletet biztosítása. Segítségével definiálhatók a különböző fogalmak, 

tulajdonságok és megszorítások. Használata lehetővé teszi az osztályok és tulajdonságok 

közötti hierarchia létrehozását. Az OWL az RDFS réteg kiterjesztése, segítségével fejlettebb 

konstrukciók hozhatóak létre az RDF állítások szemantikájának leírására. Egy ontológia 

általánosságban egy fogalomterület formális leírására szolgál, és fogalmak véges listáját, 

valamint a köztük lévő kapcsolatokat tartalmazza. A fogalmakhoz osztályok rendelhetőek, 

míg a kapcsolatok segítségével tipikusan hierarchiába szervezetjük az ontológia által definiált 

osztályokat. A Web Ontology Language a leíró logikán alapul, aminek köszönhetően logikai 

megszorítások és szabályok használhatóak az adott tudásbázis konzisztenciájának 

verifikálására, illetve lehetővé teszi a szemantikus web számára logikai következtetések 

végrehajtását [2]. A SPARQL az RDF formátumban tárolt adatok lekérdezésére és 

manipulálására szolgáló deklaratív lekérdező nyelv. A lekérdezések mintaillesztésen 

alapulnak, ahol a minták hármasokból állnak, melyek tartalmazhatnak változókat is. Számos 

kulcsszó és jelentésük megegyezik az SQL-ben használatossal (például SELECT, WHERE, 

LIMIT), azonban léteznek SPARQL-specifikus kulcsszavak is [39]. A Rule Interchange 

Format (RIF) segítségével olyan relációk fogalmazhatóak meg, melyeket nem lehet direkt 

módon leírni a leíró logikára épülő OWL nyelvvel, illetve lehetővé teszi a szabály-alapú 

formalizmusok által biztosított olyan módszerek használatát, mint a Horn-klóz logika, 

valamint a magasabbrendű logikák. 
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A legfelső rétegben találhatóak a jelenleg még nem szabványosított technológiák, illetve a 

még csak ötletek szintjén létezőek, melyek implementálása szükséges a szemantikus web 

realizálásához. Ezek közé tartozik a titkosítást biztosító kriptográfia; a megbízhatósági réteg, 

amely garantálja, hogy a felhasznált adatforrások megbízható helyről származnak; illetve a 

legfelső szinten található felhasználói felületek, amelyek lehetővé teszik a szemantikus web 

alkalmazások humán felhasználását [2], [114]. 

2.2.3. Alkalmazási területek 

A szemantikus web technológiákat számos területen sikeresen alkalmazták, ezek közül a 

legfontosabbak leírása olvasható jelen alfejezetben. Az egyik legjelentősebb terület, melynek 

fejlődéséhez kiemelkedően hozzájárult a szemantikus web, a tudásmenedzsment. A 

nagyvállalatok számára kulcstevékenységgé vált a tudáskezelés, mivel a vállalat által birtokolt 

tudás alapvető fontosságú a termelékenység fokozásában és a versenyképesség növelésében. 

A tudásbázis hatékony kezelése és lekérdezése kiemelten fontos szereppel bír a fizikailag 

szétszórt telephelyekkel rendelkező vállalatok életében. Erre nyújt egy megoldási lehetőséget 

a szemantikus web: az ontológiák segítségével fogalmi modellekre leképezett tudásanyag 

egységesen kezelhetővé válik, valamint a következtetési lehetőségek elérhetővé teszik az 

adathalmazban lévő implicit információ kinyerését is [2], [30]. 

Egy másik említésre méltó alkalmazási terület, az adatintegráció kapcsolatban áll a fent 

ismertetett tudásmenedzsmenttel. Az adatintegrációs rendszer egy egységes felületet biztosít a 

heterogén forrásokból származó adathalmazok egységes lekérdezésére, amivel elkerülhető, 

hogy a felhasználónak manuálisan minden egyes adatforráson végre kelljen hajtania ugyanazt 

a lekérdezést. A szemantikus web technológiák hatékony megoldást nyújtanak az 

adatintegráció olyan részproblémáira, mint a sémaillesztés és egységes adattárolás [26]. 

A szemantikus web technológiák széleskörű elterjedésének köszönhetően egyre több RDF 

adathalmaz vált publikusan elérhetővé az interneten keresztül. Különböző tudományterületek 

(például élettudományok, geográfia, nyelvészet) által leírt tudásbázisok, publikációs 

adatbázisok, kormányzati adatok, közösségi hálózatok mind megtalálhatóak ezen adatforrások 

között.  
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8. ábra – A LOD felhő. (Forrás: http://lod-cloud.net) 

A Linked Open Data (LOD) közösség célkitűzése a web kiterjesztése nyílt RDF 

adathalmazokkal, melyek RDF linkeken keresztül összekapcsolhatóak, így egy szemantikus 

böngésző használatával felfedezhetővé válik a hatalmas tudásbázis [16]. A logikai 

következtetések alkalmazásával új, interdiszciplináris, implicit tudás aknázható ki, így a 

tudományterületek közötti rejtett összefüggések napvilágra kerülhetnek. A 8. ábra által 

illusztrált LOD felhő a 2014 augusztusában publikusan elérhető adathalmazok egymással való 

kapcsolatát illusztrálja. 

2.3. A javasolt rendszer formális leírása 

A következő alfejezetben az értekezés témáját képező, Semantic Augmented Reality Browser 

(röviden SARB) névre hallgató szemantikus kiterjesztett valóság rendszer formális leírása 

olvasható. A CAESAR (Context-Awareness Enriched Semantic Augmented Reality) modell 

kétféle megközelítést ad a rendszerre: az első halmazelméleti függvények felhasználásával 

formalizálja a rendszer komponenseit, illetve egészét; míg a második integrált tér-idő-

esemény logikát használ fel a SARB leírására. 
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2.3.1. Halmazelméleti függvényekkel való leírás 

A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer működése során különböző komponensek 

együttműködését igényli a megfelelő végrehajtás érdekében. Az alfejezet megadja az egyes 

komponensek formális leírását halmazelméleti függvények segítségével, valamint a részekből 

összeálló komplex rendszer modelljét. A SARB által nyújtott funkciók formalizálása szintén 

ezen alfejezet keretein belül található meg. 

A rendszer négy komponens együtteseként áll elő: 

 adat: a kiterjesztett valóság böngésző által megjelenített, illetve felhasználók által 

generált adatok szolgáltatója, 

 böngésző: az adatok vizuális megjelenítéséért felelős elem, 

 szemantikus: a szemantikus webbel való kapcsolódásért felelős modul, 

 ajánló: a felhasználói adatok alapján új tartalmak ajánlásáért felelős, adaptív 

szegmens. 

Formálisan a szemantikus kiterjesztett valóság rendszer egy 

 négyes, ahol az adatkomponens,  a böngésző 

komponens,  a szemantikus komponens, míg  az ajánlókomponens. A további 

alfejezetekben az egyes komponensek formális leírása olvasható. 

2.3.1.1. Adatkomponens 

A rendszer első építőköve az adatkomponens, amely a szemantikus kiterjesztett valóság 

böngésző által megjelenített információhalmaz előállításáért felelős. Az adatok tetszőleges 

forrásból származhatnak, melyek mindegyike eltérő sémát alkalmazhat a tárolás eredeti 

helyén. A komponensnek lehetővé kell tennie a heterogén forrásból származó adatok 

egységesítését, a közös (globális) séma meghatározását, valamint az azonos entitások 

felismerését és összevonását. 

1. definíció. Az adatintegráló rendszer egy olyan  hármas, ahol  a globális 

séma,  a különböző adatforrások sémáinak halmaza, míg  egy leképezés a globális séma 

és a heterogén adatforrások sémái között. 

Az adatkomponens egy lekérdezés beérkezésekor  séma felett fogja végrehajtani azt, 

melynek során  felelős a lekérdezés -re való leképezéséért [70]. 
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A  globális séma  különböző forrássémák alapján való létrehozására felhasználható a 

sémaillesztés (schema matching). A sémaillesztés központi eleme a operátor. Az 

operátor bevezetése előtt szükséges definiálni a két séma közti  leképezést. 

2. definíció. Az  és  sémák közötti  leképezés a leképezési elemek (mapping 

elements) egy halmaza. A leképezési elemek azt jelölik, hogy  bizonyos elemei le lettek 

képezve  bizonyos elemeire. 

A fentiek ismeretében definiálható a sémaillesztéshez szükséges  kulcsfogalom. 

3. definíció. A  operátor egy  függvény, amely a bemenetül 

kapott két sémából előállítja a két séma közötti  leképezést. A kapott eredményt illesztési 

eredményként (match result) is nevezhetjük [13]. 

Az adatintegrálás során szükséges a duplikátumok kiszűrése, amire az azonosságfeloldás 

(entity resolution) szolgál. Az azonos entitások felismeréséhez szükséges egy  

függvény, amelynek jelentése eltér a sémaillesztésnél ismertetett hasonló nevű operátorétól.  

4. definíció. Legyen  az entitások halmaza, ekkor  egy olyan 

 Boolean függvény, amely megállapítja két entitásról, hogy illeszkednek-e 

(ugyanazon valós világbeli entitást képviselik) vagy sem, jelöléssel: , amennyiben 

, ahol . 

Az entitások között megadható egy parciális rendezés az entitáshoz tartozó hasznos 

információk alapján. Amennyiben entitáshoz több információ kapcsolható, mint  

entitáshoz, akkor azt mondhatjuk, hogy  dominálja  entitást, jelöléssel: . 

5. definíció. A  egy olyan  függvény, amely két illeszkedő  

entitást összefésül egy entitássá. Az összefésülés során a  függvény a domináns  

entitást tartja meg, illetve bővíti ki a dominált  azon tulajdonságaival, melyek hiányosak  

esetén. 

6. definíció. Egy  példány egy  feletti véges halmaz. 

Az azonosságfeloldás során cél az összes illeszkedő entitás megtalálása és összefésülése 

egy  példányon belül a fent definiált  és  függvények segítségével. Ezt a 

folyamatot nevezzük összefésülési lezártnak (merge closure). 
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7. definíció. Legyen  egy példány, ekkor  összefésülési lezártja (jelöléssel: ) az entitások 

azon legszűkebb  halmaza, amelyre igaz, hogy , illetve , ha , akkor 

. 

Az entitások dominanciája természetes módon kiterjeszthető a példányok dominálására is. 

8. definíció. Legyen  két példány. Azt mondhatjuk, hogy  dominálja -et (jelöléssel: 

), ha , úgy, hogy . 

A fenti fogalmak ismeretében végül rátérhetünk az azonosságfeloldás definiálására. 

9. definíció. Legyen  egy példány,  az  összefésülési lezártja. Ekkor  

azonosságfeloldása azon entitások  halmaza, melyekre igaz, hogy  és , valamint 

nincs olyan valódi részhalmaza -nek, melyre az első két feltétel teljesül [10]. 

Mindezeket összegezve, a  adatkomponens egy olyan  adatintegráló 

rendszer, amely  globális sémát  forrássémákat felhasználva a  sémaillesztéssel 

állítja elő. Továbbá az adatok integrációja során az azonosságfeloldás végrehajtása is e modul 

hatáskörébe tartozik. 

2.3.1.2. Böngészőkomponens 

A rendszer második építőeleme a böngészőkomponens, amely a fent ismertetett 

adatkomponens által biztosított adathalmaz megjelenítéséért felelős. A vizualizáció 

kiterjesztett valóság felhasználásával történik, melynek informális leírása megtalálható a 2.1. 

fejezetben. Jelen alfejezet a kiterjesztett valóság általam megadott formális leírását taglalja. 

10. definíció. A kiterjesztett valóság rendszer egy olyan  ötös, ahol  a 

markerek halmaza,  a virtuális elemek halmaza,  a transzformációk halmaza,  a 

leképező függvény, valamint  a transzformáló függvény. 

Legyenek  a képalapú markerek, illetve a pozíció alapú markerek diszjunkt 

halmazai. Ekkor  markerek halmaza felírható a következőképpen: 

 

Legyenek  a képek (kétdimenziós és háromdimenziós), videók, hangok, 

valamint a tudásbázis páronként diszjunkt halmazai. Ebben az esetben  virtuális elemek 

halmaza a következőképp áll elő: 
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A  halmaz tartalmazza a virtuális elemeken végrehajtható geometriai transzformációkat, 

név szerint az eltolást (τ), a forgatást (ρ), valamint a skálázást (σ).  elemei megadhatóak 

transzformációs mátrixokkal homogén koordinátás alakban is. A τ eltolás transzformációs 

mátrixa a következő: 

ahol  és  az x,y és z tengely mentén történő eltolás mértékét adják meg. A ρ forgatás 

transzformációs mátrixai koordinátatengelyenként a következőképp írhatóak fel: 

ahol  az elforgatás mértéke. Végül következzen σ skálázás transzformációs mátrixa, mely a 

következő: 

ahol  adja meg tengelyenként az átméretezés mértékét. 

Legyen  a négydimenziós vektorok halmaza, amely a háromdimenziós helyvektorok 

homogén koordinátás alakjának kifejezésére alkalmas. A kiterjesztett valóság rendszer 

minden  virtuális eleméhez hozzárendelhető egy  vektor, amely  virtuális elem 

térbeli pozícióját tárolja homogén koordinátás alakban.  

A  egy olyan függvény, amely hozzárendel az -beli markerekhez egy 

 virtuális elemet, valamint  relatív kezdeti pozícióját a markerhez képest. 

Megengedjük azt az esetet is, amikor egy markerhez a függvény nem rendel virtuális elemet. 

A kiterjesztett valóság rendszer utolsó eleme a  transzformáló függvény. A 

 függvény a markerhez tartozó virtuális elemet módosítja a megadott 

transzformáció szerint, mindezt valósi időben. Mivel a virtuális elemek pozícióját -beli, 

háromdimeziós helyvektorok homogén koordinátás alakjában adtuk meg, ezért a virtuális 

elemen való -beli transzformáció végrehajtása egyszerű mátrixszorzással megkapható. 

A fenti definíciók felhasználásával modellezhetők a napjainkban elérhető kiterjesztett 

valóság rendszerek. A SARB böngészőkomponense egy olyan  



26 

kiterjesztett valóság rendszer, ahol a markerek halmaza meg van szorítva a pozíció alapú 

markerek halmazára, valamint a virtuális elemek halmaza meg van szorítva a tudásbázis 

halmazára. 

2.3.1.3. Szemantikus komponens 

Rendszerem harmadik alkotóeleme a szemantikus komponens. A modul a 2.2. alfejezetben 

ismertetett szemantikus web technológiákra épül, hatáskörébe tartozik az adatkomponens által 

szolgáltatott információhalmaz összekapcsolása a publikusan elérhető szemantikus 

adatforrásokkal. Mivel a szemantikus adatforrások különböző IRI-ken (Internationalized 

Resource Identifier) keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz, így egy, az adatkomponenstől 

származó fogalomból kiindulva felfedezhető válhat a szemantikus adathalmaz. A 

továbbiakban a szemantikus web technológiák formalizálásáról olvashatunk, mely Pérez, 

Arenas és Gutierrez munkáján alapszik [95]. 

Legyenek  rendre az üres csúcsok (melyekhez nem tartozik IRI), a literálok, 

valamint az IRI-k páronként diszjunkt halmazai. Tekintsük továbbá  és  

rövidítéseket, melyeket rendre , valamint  jelölésére használunk. A  

rövidítésre RDF termként is hivatkozhatunk. 

11. definíció. Egy  hármast RDF hármasnak nevezünk, ahol a  

állítmány összekapcsolja az  alanyt az  tárggyal. Az RDF hármasok véges halmazát jelölje 

. 

12. definíció. Egy RDF adatbázis (más néven RDF dokumentum) az RDF hármasok 

végtelen halmaza, jelöléssel: . 

A fenti definíciókkal leírható a szemantikus web adattárolási modellje. Az ilyen módon 

tárolt adatok eléréséhez és manipulálásához szükséges definiálni egy lekérdező nyelvet. A 

szemantikus web technológiák egyike, a SPARQL lekérdező nyelv erre a célra szolgál. 

Mivel az RDF hármasok irányított élekként tekinthetőek, ennek köszönhetően az RDF 

adatbázis felfogható egy irányított gráfként is. Így a SPARQL lekérdező nyelv az RDF 

adatbázisban való keresést gráfminta-illesztési feladatra vezeti vissza. A következőkben a 

nyelv szintaxisának formális leírása olvasható. 

Legyen  a változók halmaza, amely diszjunkt -re nézve. Jelölési konvencióként a 

változókat egy vezető kérdőjellel különböztetjük meg (például: ). A változók 

bevezetését követően definiálhatjuk a szűrőfeltételek absztrakt szintaxisát. 
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13. definíció. Legyenek ?  és . A szűrőfeltételek ekkor megadhatóak 

rekurzívan a következő módon. A , 

 valamint  atomi szűrőfeltételek. Továbbá, ha  szűrőfeltételek, 

akkor , valamint  szintén szűrfeltételek. Egy  szűrőfeltételben szereplő 

változók halmazának jelölése . 

A  szűrőfeltétel megadja, hogy egy lekérdezésben  változóhoz tartozik-e 

valamilyen érték vagy sem. Az  szűrőfeltételek rendre 

megadják, hogy egy  változó üres csúcs, IRI vagy literál típusú-e. A szűrőfeltétel 

fogalmának ismeretében megadható a kifejezések absztrakt szintaxisa. 

14. definíció. A SPARQL kifejezés egy olyan kifejezés, amely felépíthető rekurzívan a 

következőképpen: 

 a  hármas minta (triple pattern) egy SPARQL kifejezés 

 ha  SPARQL kifejezések,  egy szűrőfeltétel, akkor  

, valamint  szintén SPARQL kifejezések. 

A  kifejezést opcionalitást tesz lehetővé. Amennyiben létezik  SPARQL 

kifejezésnek eleget tevő mintaillesztés, akkor -re kapott mintaillesztés eredménye is 

bekerül a lekérdezés eredményei közé. Ellenkező esetben csak a -re kapott mintaillesztés 

eredménye lesz a visszatérési érték. 

A SPARQL négy különböző lekérdezés típus megválaszolására képes, melyek a 

következők: SELECT, ASK, CONSTRUCT, valamint DESCRIBE. A megadott modellben a 

CONSTRUCT és DESCRIBE ismertetését mellőzzük. Egy SELECT lekérdezés a lekérdezési 

feltételeknek megfelelő változóhelyettesítések halmazát adja eredményül, míg az ASK egy 

olyan logikai lekérdezés, mely akkor és csakis akkor tér vissza igaz értékkel, ha a 

változóhelyettesítések halmaza nem üres, azaz létezik egy vagy több eredmény. Ellenkező 

esetben az ASK lekérdezés eredménye hamis. 

A továbbiakban a jelölések egyszerűsítése érdekében eltekintünk a kapcsos zárójelek 

használatától a SELECT operátorban megjelenő változók halmazánál, például  

helyett  használható. 

15. definíció. Legyen  egy SPARQL kifejezés,  a változók véges halmaza. Egy 

SPARQL SELECT lekérdezés egy  formájú kifejezés, míg egy SPARQL ASK 

lekérdezés egy  formájú kifejezés. 
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A SPARQL szintaxisának formális leírása után a szemantika leírásával folytatódik a 

modell ismertetése. Kétféle alternatív szemantika alkalmazható a SPARQL lekérdezések 

kiértékelésére, név szerint a halmaz, illetve a multihalmaz szemantika. Az első típusú 

szemantika a szakirodalmi cikkek elméleti vizsgálatai során kerül felhasználásra, míg a 

multihalmaz szemantika a hivatalos W3C ajánlást követi [98]. 

A halmaz alapú szemantika esetén a SPARQL kiértékelési folyamat középpontjában a 

leképezés áll. A leképezés kifejezi a változók dokumentumra való leképezését a kiértékelés 

során. 

16. definíció. Egy  leképezés egy olyan parciális függvény, amely -beli 

változók részhalmazáról képez RDF termekre. 

Jelölje  az összes leképezés univerzumát. A leképezés értelmezési tartománya , 

azaz  változók halmazának olyan részhalmaza, amelyen  leképezés értelmezett. 

17. definíció. A  leképezés kompatibilis (jelölésben: ), amennyiben 

. 

Intuitíve azt mondhatjuk, hogy két lekérdezés kompatibilis, ha megegyeznek az összes 

közös változón. A SPARQL szintaxis ismertetése során bevezetett  függvény 

felüldefiniálás után használható a szemantika formális leírása során is. Ilyenkor  az 

összes,  hármasban szereplő változót jelenti, ahol . Továbbá, jelölje  az összes 

olyan hármast, amelyet úgy kapunk, hogy  változót lecserélünk 

-re. Intuitíve, a művelet felhasználásával azon -beli változókat lecseréljük a  

leképezés által eredményül adott RDF termekre, melyeken  leképezés értelmezett. A 

következőkben definiáljuk a szűrőfeltételek szemantikáját. 

18. definíció. Legyen  egy leképezés,  szűrőfeltételek,  változók, illetve 

. Azt mondhatjuk, hogy  kielégíti -t (jelölésben:  akkor és csakis akkor, ha 

a következő feltételek valamelyike teljesül -re: 

  formában felírható, és . 

  formában felírható, és  megegyezik -vel. 

  formában felírható, , és . 

  formában felírható, , és . 

  formában felírható, és nem igaz, hogy . 

  formában felírható, és  vagy . 
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  formában felírható, valamint  és . 

  vagy  formában felírható, és  típusa ennek 

megfelelően üres csúcs, IRI vagy literál. 

Egy SPARQL kifejezés vagy lekérdezés  adatbázis feletti megoldása leképezések 

halmazával adható meg, ahol minden egyes leképezés egy lehetséges választ reprezentál. A 

SPARQL lekérdezések szemantikájának definiálásához a leképezéshalmazok algebráját 

hívjuk segítségül. 

19. definíció. Legyenek  leképezéshalmazok,  egy szűrőfeltétel, valamint  a 

változók véges halmaza. Az összekapcsolás ( ), unió ( ), különbség ( ), baloldali külső 

összekapcsolás ( ), projekció ( ) és szelekció ( ) algebrai operátorok a következőképp 

definiálhatóak: 

  

  

  

  

  

  

A fent bevezetett algebrai operátorok összességét SPARQL halmazalgebrának 

nevezzük. 

A SPARQL kifejezések, , illetve  lekérdezések kiértékeléséhez szükséges 

definiálni egy  függvényt, amely átfordítja a kiértékelendő kifejezéseket és 

lekérdezéseket halmazalgebrává. Ezt követően a SPARQL halmaz szemantika a következő: 

20. definíció. Legyen  egy RDF adatbázis,  egy hármas,  SPARQL kifejezések,  

egy szűrőfeltétel, valamint  a változók halmaza. Ekkor: 
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A továbbiakban bevezetjük a multihalmaz szemantikát, amely a korábbiakban ismertetett 

halmaz szemantikától annyiban tér el, hogy a leképezések halmaza helyett azok 

multihalmazát tekinti. Így a multihalmaz szemantika alkalmazásakor a kiértékelés során egy 

leképezés többször is előfordulhat az eredményben. Formálisan a multihalmaz szemantika 

leképezések multihalmazával reprezentálható, ahol minden leképezéshez multiplicitást 

rendelünk. 

21. definíció. Egy multihalmaz egy olyan  páros, ahol  egy leképezéshalmaz, 

 egy függvény. Ekkor  és . Legyen 

adott , ekkor  leképezés -beli multiplicitása . Más szavakkal  leképezés 

-szor fordul elő -ban. 

A multihalmaz szemantika könnyen formalizálható a 19. definíció által megadott algebrai 

operátorok adaptálásával olyan módon, hogy multihalmazok felett értelmezzük azokat, és 

figyelembe vesszük a multiplicitást. Az így kapott algebrát nevezzük multihalmaz-

algebrának. A szemantika pontos definíciója megkapható a 20. definíció első szabályának (  

hármas esete) módosításával. Az eredeti definícióban halmazzal tért vissza a szabály, jelen 

esetben multihalmazt fog eredményül adni. A  függvény azon leképezések 

multihalmazának jelölésére szolgál, amelyek során a SPARQL kifejezést vagy lekérdezést 

multihalmaz szemantikával értékeltük ki. 

A szemantikus web egyik központi fogalma az ontológia, mely a fogalmak közötti 

kapcsolatok, szabályok és megszorítások leírására szolgál. 

22. definíció. Az ontológia egy olyan  struktúra, ahol  jelöli rendre az 

osztályok és tulajdonságok diszjunkt halmazait. A -n értelmezett  parciális rendezést 

osztályhierarchiának nevezzük, míg  a tulajdonságok szignatúráját megadó 

függvény. Legyen  két osztály. Amennyiben , akkor  alosztálya -nek, 

míg  ősosztálya -nek. Az ontológiák felhasználhatóak a modellezés során felhasznált 

fogalmak, illetve a köztük lévő kapcsolatok és megszorítások leírására. A gyakorlati 

megvalósítás egyik eszköze az W3C OWL 26
 nyelv. 

Az alfejezet vége néhány, a SARB szemantikus komponensének megadásához szükséges 

definíciót ismertet. 

                                                 
6
 https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-direct-semantics-20121211/ 
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23. definíció. Legyen  egy olyan Boolean függvény, 

amely megadja, hogy két RDF hármas közvetlenül elérhető egymásból vagy sem, 

jelöléssel: .  

A  függvény működése formálisan a következőképp írható fel: 

 

ahol . 

A  függvényt felhasználva megkaphatjuk az egymásból közvetlenül elérhető RDF 

hármasokat. A formális nyelvekben alkalmazott közvetetten levezethető fogalmához 

hasonlóan definiálhatjuk a közvetetten elérhető RDF hármasokat. 

24. definíció. Legyen  egy olyan Boolean 

függvény, amely megadja, hogy két RDF hármas közvetetten elérhető egymásból vagy sem, 

jelöléssel: . 

Egy  RDF hármasból közvetetten elérhető  RDF hármas, amennyiben 

eleget tesz a következő kritériumnak: 

 

Az  szemantikus komponens egy olyan szemantikus adatbázis, melyre teljesül a 

következő feltétel: 

Tehát az adatkomponens által szolgáltatott információhalmazban található olyan elem, 

amely RDF hármasként tekintve felfedezhetővé teszi a szemantikus formában tárolt 

többletinformációt. Az RDF hármasként tekintés definíciója a 2.3.1.5. alfejezetben bővebb 

kifejtésre kerül. 

2.3.1.4. Ajánlókomponens 

A szemantikus kiterjesztett valóság böngésző modelljének utolsó komponense az 

ajánlókomponens. A modul feladata a felhasználók értékelései alapján új, az 

adatkomponensből származó információ ajánlása. Mivel az ajánlás során különböző 

paramétereket (hely, idő, kategória) figyelembe kell vennie a modellnek, ezért az 

ajánlókomponens egy kontextusfüggő ajánlórendszer, mely a [106] publikáción alapszik. Az 

ajánlási folyamat első lépése az ajánlások inicializáló halmazának specifikálása, amely 

történhet explicit módon a felhasználó által megadva, vagy implicit módon kikövetkeztetve a 
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rendszer által. Amennyiben ez a kezdeti adathalmaz rendelkezésre áll, az ajánlókomponens 

megpróbálja megbecsülni a következő  ajánlófüggvényt: 

ahol  a felhasználók halmaza,  az ajánlókomponensből származó információ, 

 az értékelések értelmezési tartománya, míg a  halmaz tartalmazza a 

rendszerhez tartozó kontextuális információt. A SARB esetében a kontextus halmazát a hely, 

az idő, illetve az adat kategóriája alkotja, azaz: 

 

Amennyiben  függvény elvégezte a becslést a teljes  térben, 

akkor az ajánlókomponens a legmagasabb  értékkel rendelkező információt ajánlja. 

Intuitíve, a modul a felhasználó által nem értékelt információhoz is megpróbál becsülni egy 

értéket a felhasználó korábbi értékelései alapján. Tehát  ajánlófüggvényt definiáljuk a 

következőképpen. 

25. definíció. Legyen  egy 

olyan ajánlófüggvény, amely megadja, hogy  felhasználónak mennyire tetszett 

 kategóriájú,  helyen található  (mely az 

adatkomponenstől származik)  időben, azaz  

A fenti  ajánlófüggvény kezdetben parciális függvény, mivel csak az ajánlások 

inicializáló halmaza ismert. Az ajánlókomponens célja megbecsülni az ismeretlen ajánlásokat, 

melynek végeztével  függvény totálissá válik. 

2.3.1.5. A rendszer funkcióinak formális leírása 

A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer modelljének, illetve komponenseinek definiálása 

után az általa végrehajtható funkciók absztrakt leírása olvasható a következő alfejezetben. A 

működés formalizálásához szükséges a többértékű függvények definiálása. 

26. definíció. Legyen  többértékű függvény egy olyan függvény, amely egy vagy 

több különböző értéket rendel az értékkészletből az értelmezési tartomány egy pontjához [64], 

azaz  

A fenti definíció ismeretében halmazelméleti függvények formájában megadhatóak a 

SARB funkcióinak szignatúrái. A rendszer egyik legfontosabb művelete a 

 böngészés, amely az adatkomponenstől származó információból, egy 

adott keresőszövegből, valamint a keresési sugárból (az aktuális pozíciót tekintjük a keresési 
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terület középpontjának) előállítja a releváns találatokat reprezentáló virtuális elemeket az 

 böngészőkomponens számára. Az egyes virtuális elemekről bővebb információ 

jeleníthető meg, melyre a  függvény szolgál, ahol  a 

böngészőkomponensben definált képek halmaza, míg az eredmény második komponense a 

virtuális elem attribútumait reprezentáló  dimenziós szóvektor. Új virtuális elem létrehozása 

szintén lehetséges  böngészőkomponens használatával, erre szolgál a 

 függvény, amelynek bemenete a latitude és longitude koordináták, egy kép, 

valamint az attribútumokat reprezentáló szóvektor. Bizonyos megadott kritériumok mellett a 

SARB képes az adatkomponensből származó adathalmaz megszorítására a 

 függvény segítségével. A függvény az adathalmaz, a latitude és 

longitude koordináták, a keresési sugár, illetve a kategória teréről képez a virtuális elemek 

halmazára. A böngészőkomponens biztosítja továbbá a 

 függvényt, amely az aktuális pozíció koordinátáit és a virtuális elem pozíciójának 

koordinátáit ismerve megadja az odavezető útvonal szakaszait reprezentáló latitude-longitude 

koordinátapárokat. A 2.3.1.3. alfejezetben hivatkozott RDF hármasként tekintés műveleteként 

szolgál a  függvény, amely egy virtuális elemhez tartozó 

attribútumokból előállítja a vele ekvivalens szemantikus reprezentációt (azaz a megfelelő 

RDF hármasokat). 

2.3.2. Logikai leírás 

Míg a 2.3.1. alfejezet a rendszert alkotó komponensek és az általa kínált funkciók formális 

leírását ismertette halmazelméleti függvények felhasználásával, addig jelen fejezet a SARB 

által kínált műveletek logikai leírását adja meg. A formalizmus alapját Galton [33] munkája 

képezi, amely egy olyan speciális logikát taglal, melynek segítségével a temporális és térbeli 

logika kombinálása lehetővé válik. Ily módon leírhatóak a tér-, idő- és folyamatos mozgásbeli 

változások. 

2.3.2.1. Integrált tér-idő-mozgás logika 

A következőkben ismertetett logika Randell, Cui és Cohn [102] munkáján alapszik, akik egy 

térbeli következtető rendszert írtak le, melyre a neveik alapján RCC-ként hivatkozunk a 

továbbiakban. Az RCC relációk halmazát képezi a térbeli régiók között, eleminek tekintve a 

kapcsolat fogalmát. Két régiót kapcsolódónak tekintünk, ha topológiai lezártjuk nem 
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diszjunkt. A régiók kapcsolata nyolc, páronként diszjunkt relációval adható meg, melyek a 

következők: 

 DisConnected from (DC), 

 Externally Connected (EC), 

 Partially Overlaps (PO), 

 Equals (=), 

 Tangential Proper Part of (TPP), 

 Non-Tangential Proper Part of (NTPP), 

valamint a TPP és az NTPP inverze. A relációk kapcsolatát az 9. ábra adja meg. 

 

9. ábra – A nyolc RCC reláció (a hatszöghöz viszonyítva) [33]. 

A fenti relációk kölcsönössége és kizárólagossága a következő axiómával fejezhető ki: 

 

együtt 28 axiómával, amelyek a következő formában írhatók fel: 

 

ahol  két különböző reláció a nyolc RCC reláció közül. A régiókon kívül definiálhatóak 

a térbeli pontokra vonatkozó kapcsolatok is. Pontok között kétféle lehet a kapcsolat: egy  

pont vagy megegyezik egy  ponttal, vagy a két pont különböző. Végezetül egy  pont és  

régió közötti kapcsolat a következő lehet: 

  pont  régión belül található (  inside  

  pont  régió határán található (  bounds  
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  pont  régión kívül található (  outside  

Tekintsük az  kapcsolatot primitívnek, ekkor  és  a következőképp 

definiálható: 

 

 

A fentiekben régiók, valamint pontok közötti kapcsolatok leírásáról olvashattunk. 

Szükséges azonban a térben található testek esetét is számításba venni. Egy  test tetszőleges 

 időpontban elfoglalt régióbeli helyét a test pozíciójának nevezzük és -vel jelöljük. A 

test pozíciójának ismeretében definiálhatjuk egy régióval vett kapcsolatát a nyolc RCC reláció 

felhasználásával. Egy  test  régióhoz viszonyított lehetséges kapcsolatát korlátozza a test és 

régió mérete, valamint alakja. Ez alapján hat lehetséges kapcsolatot vehetünk figyelembe: 

 kongruensek:  régió a  lehetséges értéke, 

  épphogy belefér -be:  lehetséges, viszont  nem 

(például egy félgömb alakú test és egy gömb alakú régió azonos sugárral), 

  épphogy fedi -t:  lehetséges, viszont  nem 

(például egy gömb alakú test és egy félgömb alakú régió azonos sugárral), 

  elfér -ben:  lehetséges (például egy gömb alakú test és egy gömb 

alakú régió, nagyobb sugárral), 

  nagyobb, mint :  lehetséges (például egy gömb alakú test és egy 

gömb alakú régió, kisebb sugárral), 

 egyik feltétel sem teljesül: ekkor azt mondjuk, hogy  és  aránytalan (például egy 3 

méter magas rúd és egy egységkocka). 

A következőkben a folytonossággal foglalkozunk, amely megadja két RCC reláció között 

a közvetlen topologikus átmenetet. Azt mondjuk, hogy  RCC reláció  pertubációja egy 

adott  test-régió párra vonatkozóan, amennyiben az alábbiak közül valamelyik feltétel 

teljesül: 

 lehetséges, hogy egy  időpontban  teljesül, valamint  

teljesül egy olyan intervallumon, ami  által határolt, 

 lehetséges, hogy  teljesül egy  intervallumon, valamint  

teljesül egy olyan pillanatban, ami  által határolt. 

A könnyebb érthetőség kedvéért tekintsünk egy példát. Tegyük fel, hogy  

teljesül  pillanatban. Ekkor, ha a pozíció az idő folytonos függvénye, akkor nem lehet olyan 

 intervallum, ahol  teljesül. Intuitíve, ahhoz, hogy egy  test  régió 



36 

belsejéből kikerüljön, lennie kell egy olyan pillanatnak, amikor áthalad a régió határán, azaz 

ha  teljesül  pillanatban és  teljesül  utáni  pillanatban, 

akkor lennie kell a  intervallumon belül egy olyan pillanatnak, amikor  

teljesül. Ekkor  testhez viszonyítva  pertubációja  relációknak, viszont  és 

 nem pertubációi egymásnak. Minden egyes test-régió párhoz készíthető egy pertubációs 

diagram, amely leírja a pertubációs kapcsolatokat az RCC relációk halmazán. A pertubációs 

kapcsolatok a következők: 

  

  

  

  

  

  

A pozíciók és mozgás állapota szintén definiálható a következőképpen: 

 ha egy pozíció állapota, és teljesül  intervallumon, akkor  teljesül  és  

pillanatban is, 

 ha egy mozgás állapota, és teljesül egy  pillanatban, akkor létezik olyan  

intervallum, amely tartalmazza - úgy, hogy  teljesül a teljes  intervallumon. 

A teljesülés jelölésére három predikátumot lehet bevezetni, melyek a következők: 

, , valamint . Az első kettő predikátum intervallumok 

állapotával kapcsolatos, míg a harmadik időpillanatok jellemzésére használható. Jelölje  

és  az  intervallumot határoló időpillanatokat, valamint  jelentse azt, hogy  

időpillanat beleesik  intervalluma. Ekkor a pozíció és mozgás állapota a következőképp 

fejezhető ki: 

 egy  pozíció állapotára, 

, 

 egy  mozgás állapotára, . 

A fentiek ismeretében megadható a pertubációs alapelv, miszerint minden RCC reláció 

önmaga pertubációja, azonban egy pozíció állapota csak egy mozgás állapotának lehet 

pertubációja és fordítva. 

Az állapotváltozások felhasználásával definiálhatóak az események is. Az állapotok 

leírásánál bevezetett  predikátumhoz hasonlóan három  predikátum kerül 
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bevezetésre: , , valamint . Ha  egy eseménytípus, 

akkor  azt jelenti, hogy  eseménytípus  intervallumon belül történik. Ha 

egy  esemény egy időpillanatnál többet igényel, és pontosan egy teljes  intervallumon 

keresztül történik, akkor az  predikátum alkalmazható. Ellenkező esetben, 

ha  esemény pillanatnyi, és  időpillanatban következik be, akkor az  

használatos. Az eseménytípusok leírhatók RCC relációk változásaként is. Ha  azonos 

test-régió pár argumentumú RCC relációk, akkor definiálható a  eseménytípus, 

amelyre igaz az, hogy az esemény kezdetekor , befejezésekor  reláció teljesül. 

2.3.2.2. SARB logikai formalizálása 

Jelen alfejezet célja a szemantikus kiterjesztett valóság böngésző formalizálása a 2.3.2.1. 

alfejezetben bemutatott logikai formulákkal. Így a SARB tér-, idő-, valamint eseménybeli 

működése matematikai precizitással leírható, illetve logikai következtetések végrehajtására 

alkalmassá válik. Első lépésként definiáljuk a következő predikátumokat és 

függvényszimbólumot: 

 –  egy régió típusú változó, 

 –  egy virtuális régió típusú változó, 

  –  egy pont típusú változó, 

  –  egy térbeli test típusú változó, 

  –  egy virtuális pont típusú változó, 

  –  egy AR eszköz típusú változó, 

  –  változó egy POI a valós világban, 

  – megadja, hogy  virtuális régió  AR eszközhöz tartozik, 

  – megadja, hogy az AR megjelenítés lehetséges-e  eszközön, 

  – egy függvényszimbólum, ami egy POI típusú  változóhoz megadja a 

kategóriájának típusát (például egyetem vagy étterem). 

A kiterjesztett valóság nézet megjelenítését lehetővé tevő eszközt az  

predikátum jelöli. A  predikátum egy  típusú  változóhoz tartozó 

virtuális régiót reprezentál, míg a  a virtuális világban megjelenő virtuális 

elemet reprezentál. A továbbiakban a virtuális régiót és a virtuális világot egymás 

szinonimájaként használjuk. Egy  típusú változónak megfeleltethető egy  

típusú változó, így a valós világbeli elemhez hozzárendelhető egy virtuális elem. A következő 
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formalizmusok segítségével bizonyos típusok között megadható egy hierarchia, amely a 

további leírások során felhasználásra kerül: 

1.  

2.  

3.  

4.  

A fenti predikátumok és formalizált állítások ismeretében rátérhetünk a SARB logikai 

leírására. Az első építőelem az aktuális fizikai régió megfeleltetése a hozzá tartozó virtuális 

régióval. Ennek érdekében szükséges definiálni egy pont régióhoz való tartozását, ami a 

következőképp formalizálható logikai állításként: 

. 

A fenti állítás ismeretében felírható a valós és virtuális pontok közötti megfeleltetetés a 

következőképp: 

 

azaz minden valós, fizikai POI-hoz, amely  régióhoz tartozik, megfeleltetjük a hozzá tartozó 

virtuális régióbeli  típusú virtuális elemeket. A következő lépés a valós és 

virtuális világ egymással való megfeleltetése olyan módon, hogy a virtuális világ a felhasznált 

AR eszközhöz tartozzon, azaz megfeleltetjük a valós régiót a kiterjesztett valóság nézetet 

megjelenítő eszköz által látott virtuális régiónak. A feltétel gyengíthető oly módon, hogy nem 

tesszük kötelezővé a fizikai és virtuális pontok közötti 1-1 megfeleltetést. A fenti 

megfeleltetés logikai állításként a következőképp írható fel: 

 

A formula ellenőrzi, hogy  AR eszközhöz tartozó  virtuális régió megfeleltethető-e 

az adott  fizikai régióval, továbbá vizsgálja a valós POI-k virtuális elemekkel való 

megfeleltethetőségét. Ha mindkét feltétel teljesül, akkor  AR eszköz képes kiterjesztett 
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valóság tartalmat megjeleníteni  régióban. Ez megfeleltethető annak, hogy a 2.3.1.2. 

alfejezetben ismertetett böngészőkomponens használható-e egy adott régióban. 

Az  és a 2.3.2.1. alfejezetben ismertetett formulák segítségével jellemezhető a 

szemantikus kiterjesztett valóság rendszer dinamikus működése. A 2.3.1.1. és 2.3.1.3. 

alfejezetekben ismertetett adat- és szemantikus komponenstől származó környezeti kontextus 

felhasználásával logikai következtetések segítségével választ kaphatunk bizonyos működéssel 

kapcsolatos kérdésekre. 

Egy ilyen működéssel kapcsolatos kérdés az, hogy egy megadott régión keresztülhaladva 

elérhető-e megjeleníthető virtuális tartalom. A kérdésre választ adó logikai formalizmus a 

következő: 

 

ahol  a kiterjesztett valóságot használó mozgás esemény leírására 

szolgál. A  AR eszköz és a felhasználót reprezentáló mozgó  pont pozíciója megegyezik 

 területen való teljes áthaladási idő alatt. Az átkelés első pillanatában  pont érinti  régió 

egyik határát, az utolsó pillanatában  régió másik határát, míg a köztes időben  pont  régió 

területén belül található. Az utolsó  formulában lévő  adja meg, hogy 

lehetséges-e a virtuális tartalom megjelenítése. 

Amennyiben adott kategóriájú virtuális elemek létezése a kérdés egy adott területen belül, 

a válasz a fenti formula és a  formula minimális változtatásával megkapható. 

Jelölje a kérdéses kategóriát  elemkonstans, ekkor a  formula a következőképp 

fog kinézni: 

 

Ezt követően az adott kategóriájú virtuális elem létezésére a válasz megkapható a 

következő formula segítségével: 
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A fenti két kérdés egy adott régión belüli virtuális elemekkel kapcsolatos, azonban e 

kérdések az időtől függetlenek. Természetesként merül fel az igény az olyan kérdések 

megválaszolására is, ahol az időparaméter alapvető fontosságú. Az eddig ismertetett logikai 

formalizmus lehetővé teszi a hasonló kérdések formalizálását és következtetés 

felhasználásával a válaszadást. Példaként tekintsük a következő két kérdést: 

 A felhasználó lekésett-e egy megadott idejű találkozót egy megadott helyen? 

 A felhasználó beléphet-e egy megadott helyre az aktuális időben? 

A találkozóval kapcsolatos kérdésre választ adó formula a következő: 

 

A  esemény adja meg a találkozást , felhasználókat 

reprezentáló testek között. A találkozó  helyen  időpontra lett kitűzve. A formula 

igazságértéke akkor igaz, ha az aktuális időpillanat a kitűzött időpont előtti, vagy azzal 

megegyező;  testek EC relációban állnak egymással (informálisan ez azt jelenti, hogy 

megtörtént a találkozás); valamint  pozíciója megegyezik az adott , találkozási 

helyet reprezentáló ponttal. A formula igazságértékét megjelenítve a rendszer lehetővé teszi a 

felhasználó számára a kérdés megválaszolását. 

A második kérdésre a választ a következő formula igazságértéke adja meg: 

 

A felhasználót reprezentáló  test belépése akkor érvényes egy  területre, ha a régióba való 

belépési időpontja az engedélyezett  belépési időintervallumba esik, illetve áthaladás utáni 

időpontja szintén  intervallumon belül történik. Ebben az esetben  pertubáció mind az , 

mind a  relációra nézve. Kikötöttük, hogy  típusa POI legyen, így lehetővé válik a hozzá 
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tartozó  nyitvatartási/engedélyezett belépési időintervallum megszerzése a szemantikus 

kiterjesztett valóság rendszer  vagy  komponensétől. 

Utolsó példaként a navigáció formalizálása olvasható. A navigálás akkor tekinthető 

sikeresnek, ha a felhasználó pontból eljut  pontba a megadott, útvonalat alkotó régiókon 

való keresztülhaladással. A formális leíráshoz először be kell vezetni egy  pont  régión való 

keresztülhaladását: 

 

A fenti formula felhasználásával megadható a navigációt leíró logikai állítás: 

 

Tehát a felhasználó helyzetét reprezentáló  pont áthalad minden, a navigációs 

útvonalat alkotó  régión. Mivel az útvonal pontjait alkotó  régiók POI típusúak, ezért a 

navigáció során tartozik hozzájuk virtuális elem (az egyenlőség kifejezésére az  

predikátum használatos, mivel jelen esetben pont és régió összehasonlításáról van szó), így a 

navigációs útvonalat alkotó pontokhoz tartozó virtuális elemek megjeleníthetőek kiterjesztett 

valóság nézetben. Amennyiben időbeli korlátozás is adott az egyes régiókon való áthaladásra, 

úgy az  felhasználásával írható fel az állítás, mely 

igazságértékének kikövetkeztetésekor felhasználjuk a logika által biztosított idő-, tér- és 

mozgásbeli változások kezelését lehetővé tevő tulajdonságokat. 

2.4. Összefoglalás 

A fejezet egy rövid leírást ad az értekezés két központi témájáról, a szemantikus webről és a 

kiterjesztett valóságról. Az első részben (2.1-2.2. alfejezet) informálisan ismerteti a két 

technológia kialakulását, fejlődését, komponenseit, valamint az alkalmazási területeiket. A 

további fejezetekben láthatjuk majd, hogyan épülnek be az itt ismertetett technológiák az 

elkészült rendszerbe. A fejezet második részében (2.3. alfejezet) az értekezés által javasolt 

szemantikus kiterjesztett valóság böngésző formális leírása olvasható. 
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Az ez idáig létrehozott kiterjesztett valóság alkalmazások legtöbbször specifikus 

témakörhöz készültek, az adatmodell támaszkodott erre a felhasználási területre. A 

szemantikus web lehetőséget nyújt az adatmodell és alkalmazási logika különválasztására egy 

általános információs modell létrehozásával. Ezen tulajdonságoknak köszönhetően 

természetszerűen adódik a kiterjesztett valóság és a szemantikus web ötvözésének lehetősége. 

A már létező, relációs adatbázisban tárolt helyfüggő adatok és a rendelkezésre álló publikus 

szemantikus adathalmazok integrálása jelentősen megnövelheti az információtartalmat az 

eddig létező megoldásokhoz képest, valamint egy szemantikus információs modell 

általánosíthatja az alkalmazások felhasználási körét. Az így kapott rendszer alkalmas lehet 

mindennapi használatra, széleskörű felhasználási lehetőségekkel többek között a turizmus, 

szórakoztatás, navigáció területén. 

Saját hozzájárulásom a fejezetben bemutatott rendszer formális modelljének [82], [87] 

megalkotása, mely a K1 kutatási kérdés megválaszolásaként tekinthető. A CAESAR modell 

kialakítása során egységes keretbe helyeztem a már meglévő fogalmakat, valamint 

megalkottam a rendszer és a funkcionalitások leírásához szükséges új definíciókat. A SARB 

idő-, tér- és mozgásbeli jellemzésének lehetővé tételéhez logikailag formalizáltam a rendszer 

által biztosított funkciókat és beágyaztam azokat Galton tér-idő-esemény logikájába. 

A következő fejezetben a rendszer architekturális tervezéséről, azon belül a jelen 

kutatáshoz releváns kutatási területek rövid összefoglalójáról, valamint a konkrét tervezési 

döntésekről olvashatunk. 
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3. A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer 
architektúrája 

A következő fejezetben a javasolt szemantikus kiterjesztett valóság rendszer architekturális 

felépítéséről olvashatunk. Első lépésként áttekintjük a releváns irodalmat a 3.1. alfejezetben, 

melyben ismertetjük a tudományterületen kutatók által felhasznált architektúrákat, valamint 

kitérünk a bemutatott rendszerek hiányosságaira. Ezt követően egy kiterjesztett valóság 

referencia architektúra részletezése következik a 3.2. alfejezetben. A 3.3. alfejezet a hasonló 

rendszerek és a referencia architektúra alapján az általam megtervezett, szemantikus 

kiterjesztett valóság böngészőkre specializált architektúra részletes jellemzését tartalmazza. A 

tervezés során figyelembe kellett venni a kiterjesztett valóság definíciójából adódó 

sajátosságokat (valós idejű megjelenítés, interaktivitás, adatok háromdimenziós térbeli 

leképezése), valamint a K3 (a) kutatási kérdésben ismertetett jellegzetességeket. A javasolt 

architektúrának a 2.3. alfejezetben bemutatott formális modellel is konzisztensnek kell lennie, 

amely újabb követelményeket támasztott a tervezéssel szemben. Az értekezés további 

fejezetei az itt ismertetett architektúra komponenseinek konkrét részletezését tartalmazzák. 

3.1. Irodalmi áttekintés 

Mind a kiterjesztett valóság, mind a szemantikus web dinamikusan fejlődő kutatási terület, 

aminek köszönhetően számos publikáció olvasható mindkét témakörben, azonban az 

ötvözésükre való kísérletek leginkább az utóbbi néhány évből származnak, így a közös 

irodalom még nem kiforrott. A következőkben néhány, az általam javasolt rendszerhez 

hasonló, szakirodalomban fellelhető alkalmazás ismertetése olvasható, kitérve az általuk 

alkalmazott architekturális megoldásokra. 

Hervás, García-Lillo és Bravo [54] egy idősek hétköznapi tevékenységét megkönnyítő 

mobil kiterjesztett valóság alkalmazást fejlesztettek ki kliens-szerver architektúra 

használatával. A felhasználó környezetében található objektumok és a hozzájuk tartozó 

információk virtuális reprezentációjára egy ontológia-alapú modell került kidolgozásra. A 
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személyre szabhatóságot és kontextus modellezését szintén ontológia felhasználásával 

oldották meg. Az alkalmazás működése során első lépésként egy QR kód beolvasása 

szükséges, amely tárolja a szerver elérhetőségét. Ezt követően a kliens letölti a 

megjelenítéshez szükséges adatokat a szerverről, melyeket iOS operációs rendszert futtató 

mobil eszközzel vizualizálhat. Az elkészült megoldás a K3 (b) kutatási kérdéshez 

kapcsolódik, amely az információs modellel foglalkozik. A szerzők által ismertetett rendszer 

hátránya, hogy a modellezett fizikai terület előzetes, manuális rögzítését igényli, valamint QR 

kód beolvasása szükséges. Az általam javasolt megoldásnak manuális beavatkozás nélkül 

képesnek kell lennie a felhasználót körülvevő környezetet reprezentáló adat megszerzésére és 

modellezésére futásidőben. 

Egy szemantikus web technológiákat is felhasználó turisztikai kiterjesztett valóság 

alkalmazásról olvashatunk a [75] publikációban, mely egy lehetséges válaszként tekinthető a 

K4 kutatási kérdésre. A kliens-szerver architektúrájú rendszer a DBpediat [17] (amely a 

Wikipedia szemantikus formátumú reprezentációja) használja adatforrásul, valamint a FOAF 

[20] ontológiát alkalmazza a felhasználói kontextus meghatározására, közösségi hálózatok 

adatainak igénybe vételével. Továbbá, az alkalmazás segítségével új helyek is ajánlhatóak a 

felhasználónak szabályalapú következtetések segítségével, a Semantic Web Rule Language 

(SWRL) [57] nyelv használatával. Hátránya, hogy csak egy adatforrásra épül, valamint nem 

bővíthető felhasználó által létrehozott tartalommal, ellentétben a javasolt rendszeremmel 

szemben támasztott követelményspecifikációval. 

Braun, Scherp és Staab a csxPOI (collaborative, semantic, and context-aware Points of 

Interest) névre keresztelt mobil AR alkalmazást mutatja be a [19] publikációban. Az 

applikáció felhasználóinak lehetőségük nyílik POI-k létrehozására, megosztására és 

módosítására kollaboratív módon. A valós, fizikai objektumokat reprezentáló POI-k 

tulajdonságainak tárolására egy kollaboratív módon létrehozott ontológiát használnak fel, 

amely a K3 (b) kutatási kérdéshez kapcsolódik. Azonban, míg az én javasolt megoldásomnak 

tetszőleges adatforrás használatát kell lehetővé tennie, addig a publikációban ismertetett 

rendszer csak a felhasználók által létrehozott POI-kon alapul. 

Van Aart és szerzőtársai [122] a helyfüggő okostelefonok kulturális örökségekkel 

kapcsolatos információk böngészésének és keresésének jellemzőit ismerteti. A pozíció és a 

közelben található helyszínek, történelmi események stb. felhasználásával az alkalmazás 

előállítja a felhasználói profilt, melyet később felhasznál a POI-k megjelenítése során. A 

szerzők kétfajta adathalmazzal dolgoztak: az első általános (szemantikus) tudásbázis a POI-

kkal kapcsolatosan, mint például a DBpedia; míg a második specializált, kulturális örökség 
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tudásbázis, melyet publikus weblapokból történő adatkinyerés során szereztek meg és 

kötöttek be a LOD felhőbe, RDF formátumúra transzformálva azt. A rendszer egy 

háromrétegű architektúra, amely a LOD felhőt használja adatforrásként. Az azonos entitások 

azonosítására és összevonására egy következtető réteget alkalmaz, míg a kiterjesztett valóság 

alapú felhasználói felület képezi a harmadik réteget. A megoldás hátránya, hogy előzetes, 

manuális adatgyűjtést igényel, amely időigényes feladat és esetleges hibák előfordulására ad 

lehetőséget. 

Szintén egy réteges architektúra ismertetése olvasható a [124] publikációban, mely 

közvetlenül kapcsolódik a webhez, így nem igényli szerver vagy köztes réteg 

implementálását. A rendszer online RDF fájlokat, valamint szemantikusan annotált oldalakat 

használ fel adatforrásul a kontextusfüggő kérdések megválaszolására. A megoldás hátránya, 

hogy az adatforrások letöltését, valamint azok indexelését igényli az elfogadható válaszidő 

biztosítása érdekében. 

A [8] publikációban ismertetett rendszer közösségi hálók elemzése alapján kapott 

személyre szabott, helyfüggő POI-k megjelenítését teszi lehetővé kiterjesztett valóság nézet 

segítségével. A közösségi hálóról származó üzeneteket transzformálás után RDF streamként 

modellezi a rendszer, melyet futásidőben képes feldolgozni és következtetéseket végrehajtani 

azon. A megvalósításhoz egy ontológiaközpontú architektúrát terveztek a szerzők, amely 

létező szókészletek felhasználását és kibővítését igényelte. Az Android operációs rendszert 

futtató kliens kérdéseinek megválaszolására a következtető rendszert, illetve az előzetesen 

legyűjtött adathalmazt használja fel az alkalmazás. A fent ismertetett megoldásokhoz 

hasonlóan szintén manuális adatgyűjtés szükséges, mely jelentős korlát. 

A K-Culture Time Machine [46] nevű rendszer célja térbeli és időbeli tulajdonságokat 

tartalmazó új kulturális tartalom létrehozása és strukturált módon való szolgáltatása ipari és 

hétköznapi felhasználóknak. A különböző forrásból származó adathalmazok egységesítésére 

szemantikus web technológiákra épülő megoldást kínálnak. Az integrált adatok 

vizualizációjára kiterjesztett valóságon alapuló kliens kifejlesztését tűzték ki célul, melynek 

segítségével a felhasználó a különböző történelmi időszakokhoz kapcsolódó kulturális 

tartalmak megjelenítésére és megismerésére válik képessé. A projekt kivitelezésének én is 

szerves része voltam, a Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 

kutatóegyetemen töltött féléves ösztöndíjam során. A rendszer kontextusfüggő szemantikus 

kiterjesztett valóság böngészőjének architektúráját, komponenseit, valamint a komplex 

rendszerrel való együttműködését terveztem meg, melynek eredményét jelen fejezet 

tartalmazza. 
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Következtetésként megállapítható, hogy történtek erőfeszítések a kiterjesztett valóság 

alkalmazások teljesítményének szemantikus web technológiák felhasználásával való 

fejlesztésére, azonban számos nyitott kérdés továbbra is megválaszolatlanul maradt. 

3.2. Kiterjesztett valóság referencia architektúra 

Reicher doktori disszertációjában [104] egy kiterjesztett valóság rendszerek fejlesztésére 

felhasználható referencia architektúrát tervezett meg. Megfigyelései szerint az értekezése előtt 

készített AR alkalmazások többnyire egy új nyomkövetési (tracking) technológia, vagy egy 

felhasználói felület demonstrálására készültek. Egy új kiterjesztett valóság alkalmazás 

implementálását az alapokról kellett kezdeni, legfeljebb bizonyos forráskódokat használhatott 

fel a fejlesztő. Hipotézise szerint egy AR rendszer különböző absztrakciós rétegekre bontható, 

és az egyes rétegek külön-külön kezelhetőek. További feltevése, hogy a különböző 

kiterjesztett valóság rendszerek az alrendszerek egy közös részhalmazán osztoznak, melyek 

komponensekként specifikálhatók. Mindezen felül, minden egyes alrendszerhez bizonyos, a 

szoftverelméletben használt tervezési mintákhoz (design patterns) hasonló minták 

azonosíthatóak. Az alfejezet további részeiben a referencia architektúra részletezése 

olvasható. 

3.2.1. A referencia architektúra komponensei 

A kiterjesztett valóság rendszerek hasonló architekturális felépítésen alapszanak, számos 

alapvető komponens és alrendszer megtalálható a különböző megvalósított alkalmazásokban. 

Természetesen ez az AR rendszerek közötti hasonlóság nem meglepő, hiszen az alapfunkciók 

mindegyik rendszer esetében azonosak, a kiterjesztett valóság definíciójából következően: a 

felhasználó pozíciójának követését, a valós és virtuális elemek kombinálását, valamint a 

kontextus változásának és a felhasználói interakció kezelésének végrehajtását minden egyes 

AR alkalmazásnak biztosítania kell. 

A Reicher által kidolgozott absztrakt kiterjesztett valóság referencia architektúra a Model-

View-Controller (MVC) [66] mintán alapszik. A Model komponens biztosítja az 

alkalmazáshoz tartozó adatokhoz való hozzáférést és azok manipulálását, valamint 

feldolgozza a Controller komponenstől származó adatokat. A View komponens a felhasználói 

adatokat reprezentálja, valamint frissíti a megjelenítést a Model változása során. A Controller 

továbbá felelős a felhasználói bemenet biztosításáért, valamint annak Model komponenshez 

való továbbításáért. A három, MVC-hez kapcsolódó komponensen túl bevezet három új, 
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kiterjesztett valósághoz köthető komponenst, név szerint a Tracking, a World Model, illetve a 

Context komponenseket, melyek egymással való kapcsolatát a 10. ábra illusztrálja. A HCI 

(Human-Computer Interaction) kutatásokban használt terminológiát átvéve a View 

komponenst a szerző átnevezte Presentation-re, míg a Controller komponens Interaction névre 

lett átkeresztelve. Az MVC mintához tartozó Model és a World Model komponensek nevei 

közti megkülönböztetés céljára a Model komponens Application névre lett módosítva. 

 

10. ábra – A referencia architektúra komponensei [104]. 

Application alrendszer. Az absztrakt Application réteg –mely az MVC minta Model 

komponensének feleltethető meg– szolgál az alkalmazásspecifikus kód biztosítására. A 

modulhoz nem kötődik kiterjesztett valóság specifikus működés, azonban a különböző 

alrendszerekkel való kommunikáció, valamint a rendszer funkcióinak vezérlése a feladatai 

közé tartozik. A komponens a megjelenítésre szánt adatot a World Model alrendszertől 

fogadja. Az alkalmazás futása során a modul észleli a kontextus változását (a Context 

alrendszerrel való kommunikáció segítségével), a felhasználói interakciót (az Interaction 

alrendszertől származó adatok használatával), valamint a World Model változásait, és 

végrehajtja a szükséges alkalmazásspecifikus kódot. Ez a működési elv megfeleltethető az 

Observer tervezési mintának [34]. Mindemellett az Application alrendszer felelős a 

felhasználói input feldolgozásáért és az azokra adott reakcióként értelmezhető utasítok 

Presentation alrendszernek való továbbításáért. 

Interaction alrendszer. Feladata a felhasználó által adott bemenet összegyűjtése és 

feldolgozása. Az egyéb bemenetek, mint például a pozícióváltozás vagy mozgás kezelése nem 

tartozik a komponens hatáskörébe. Az Interaction alrendszer feleltethető meg az MVC minta 

Controller elemének. A felhasználótól kapott bemenet különböző eszközöktől származhat, 

például érintőképernyő, egér, hangvezérlés. Az inputot a feldolgozása során a Context 
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alrendszertől származó kontextuális adat felhasználásával lehet további hasznos információval 

bővíteni. A feldolgozott felhasználói bemenet a Presentation alrendszerhez kerül továbbításra, 

mely végrehajtja a kapott input vizualizálását. 

Presentation alrendszer. Az MVC minta View komponensének megfeleltethető alrendszer 

hatáskörébe tartozik a kiterjesztett valóság alkalmazás kimenetének megjelenítése. A 

vizualizálandó output többféle formában fordulhat elő, például virtuális elemek 

(háromdimenziós modell, hang, kép), szöveg, grafikus felhasználói felület. A megjelenítés 

(mely történhet például egy okostelefon vagy egy fejre illeszthető kijelzőn keresztül) során 

különböző számítások elvégzése szükséges, többek között a World Model által biztosított 

virtuális elem regisztrációja a valós fizikai környezetben. Így az alrendszer képes valós időben 

követni a felhasználói helyzetváltoztatást és annak megfelelően vizualizálni a megjelenítendő 

elemet. Az alrendszer legfontosabb eleme a Renderer modul, amely a virtuális objektumok 

kirajzolásáért (rendering) felelős. Ennek érdekében a Context alrendszerrel való 

kommunikáció szükséges, hogy a kontextus alapján, adaptív módon történhessen a 

megjelenítés. A rendereléshez alapvető fontosságú felhasználói pozíció és aktuális látómező 

információ a Tracking alrendszerrel való kommunikációból származik. 

Tracking alrendszer. A kiterjesztett valóság rendszerek egyik fő funkcionalitása a 

felhasználó helyzetének (pozíció, látómező) követése, melyért a Tracking alrendszer felelős. 

A nyomkövetés szenzoradatok feldolgozásával (például GPS, giroszkóp, gyorsulásmérő vagy 

kamerakép) érhető el. A felhasználó helyzetének követése felfogható az Interaction alrendszer 

egy részeként is, azonban a referencia architektúra különbséget tesz valamely bemeneti 

egységen keresztül létrehozott szándékos felhasználói adatbevitel (például kattintás a 

képernyőn), illetve a szenzoroktól származó input között, amely indokolja a Tracking 

alrendszer létrehozását. A komponens felhasználja a World Model által biztosított környezeti 

információt a működés során. A nyomkövetés kimenete a Presentation alrendszer Renderer 

moduljához kerül továbbításra, amely felhasználható a vizualizáció frissítésére. A Context 

alrendszer szintén fogadja a tracking eredményét, mivel az a felhasználói kontextus egy 

részének tekinthető. 

Context alrendszer. A különböző típusú kontextus adatok összegyűjtése és a többi alrendszer 

számára elérhetővé tétele a Context alrendszer feladata. Ilyen típusú adatok lehetnek többek 

között a felhasználói preferenciák vagy az aktuális felhasználói feladat. A felhasználói 

kontextus modellezése a mai napig aktívan kutatott terület. A különböző alkalmazások 

különböző kontextust igényelnek, emiatt a referencia architektúra eltérő típusú kontextuális 

információk összegyűjtését teszi lehetővé. Ilyen kontextuális elem többek között a 
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felhasználói preferencia, a szenzoradat, aktuális idő, felhasználói helyzet. A Context 

alrendszer az Application, a Presentation, a Tracking, valamint az Interaction 

komponensekkel kommunikál az alkalmazás működése során. 

World Model alrendszer. A kiterjesztett valóság rendszer felhasználója az alkalmazás 

igénybe vétele során bizonyos információkat kaphat, melyek az aktuális pozíció alapján 

meghatározott valós világbeli objektumokhoz köthetőek és megjeleníthetőek. Ezen 

információk tárolása és a felhasználó számára való biztosítása a World Model alrendszer 

feladata, amely az MVC sémában a Model komponensnek feleltethető meg. A komponens 

tárolja a virtuális elemeket, valamint azok relatív pozícióját a World Model által definiált 

koordinátarendszerhez képest, amelynek ismerete szükséges a virtuális elem regisztrációja és 

megjelenítése folyamán. A komponens a rendszer működése közben a Presentation, a 

Tracker, valamint az Application alrendszerekkel létesít kommunikációs kapcsolatot. 

3.3. SARB architektúra 

A 3.1. alfejezetben bemutatott rendszerek jellemzően kliens-szerver [14], esetleg háromrétegű 

architektúrára [27] építettek, míg a referencia architektúra peer-to-peer [112] architektúrán 

alapszik. A közvetlenül a webhez csatlakozó kliens-szerver architektúra az általam javasolt 

rendszer esetében nem alkalmazható, mivel nem teszi lehetővé a K4 kutatási kérdésben 

megemlített újféle funkciók biztosítását. Mivel a javasolt rendszernek lehetővé kell tennie 

felhasználó által létrehozott tartalmak tárolását és elérését, ezért a peer-to-peer architektúra 

decentralizáltsága hátrányt jelent (az adatok frissítése nehezebben megoldható, mint 

centralizált adattárolás esetén). A K2 kérdésben felvetett adatintegráció szintén olyan feladat, 

aminek kivitelezése nem oldható meg hatékonyan kliensoldalon, ennek következtében 

szükséges egy réteg bevezetése, amely az üzleti logika biztosítására képes. 

Mivel napjaink legnépszerűbb kereskedelmi forgalomban is elérhető kiterjesztett valóság 

böngészői is megfeleltethetők a 3.2. alfejezetben ismertetett architektúrának [22], így a 

tervezési fázis során az a döntés született, hogy a szemantikus kiterjesztett valóság böngésző 

architektúrája a referencia architektúra és tervezési minták felhasználásával és 

továbbfejlesztésével készül el, a rendszer által igényelt specialitások figyelembe vételével. A 

fenti indokok következtében egy háromrétegű, könnyűsúlyú, ontológiaközpontú architektúra 

került kiválasztásra. A továbbiakban először absztrakt szinten, majd konkrét szinten 

ismertetjük az architektúrát, ezt követően leképezzük azt a 2.3. alfejezetben bemutatott 

formális modellre, végül a referencia architektúrára. 
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3.3.1. Absztrakt SARB architektúra 

A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer a háromrétegű architektúrára épül (az absztrakt 

architekturális felépítést a 11. ábra illusztrálja). A rétegek egy bizonyos, egymástól jól 

elhatárolható funkcionalitás biztosításáért felelősek. Az adatrétegben találhatóak a tetszőleges, 

POI-kat tartalmazó geográfiai adathalmazok, melyek integrálásáért a köztes réteg a felelős. A 

személyre szabott ajánlórendszer, valamint az egyéb funkciókhoz szükséges logika 

végrehajtása szintén a köztes réteg feladatai közé tartozik. Az egységesített adathalmaz 

kiterjesztett valóság felhasználásával való megjelenítéséért a kliens felel. A háromrétegű 

architektúrának köszönhetően lehetővé válik a skálázhatóság, nagyszámú felhasználó 

egyidejű kiszolgálása, amely fontos kritérium a rendszer működésére nézve. 

 

11. ábra – A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer absztrakt architektúrája. 

Adatréteg. Az adatrétegben találhatóak a különböző szervereken fellelhető publikus 

adatforrások, melyek tárolása tetszőleges típusú (például relációs, szemantikus, XML stb.) 

adatbázisok segítségével történhet. A felhasználó által létrehozott adatok tárolása szintén 

történhet tetszőleges relációs, szemantikus, NoSQL stb. adatbázisban. Az architektúra továbbá 

lehetőséget nyújt a LOD felhőből való adatkinyerésre is. 

Köztes réteg. A köztes réteg elsődleges feladata a klienstől kapott bemenetek alapján a 

megfelelő lekérdezések előállítása, valamint azok megválaszolása (például melyek a 

közelében lévő éttermek), melyért a keresőmotor komponens a felelős. A keresőmotor 

lefuttatja az adathalmazokon a lekérdezést, és a különböző formátumban kapott eredményeket 

(például SQL, XML, JSON, RDF-XML) egységes, szemantikus formára hozza. Ehhez egy 

ontológia használata szükséges, amely lehetővé teszi az eltérő adatforrásból származó 

eredmények integrációját. Az adatintegrációról, illetve az adatmodellezésről részletes leírás 
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található a 4. fejezetben. A köztes réteg felelősségkörébe tartozik továbbá a felhasználó által, 

futásidőben létrehozott POI-k tárolásának feladata, valamint az egyéb szolgáltatások (például 

személyre szabott tartalomajánlás) kliens számára való biztosítása is. 

Kliens. A rendszerhez tetszőleges operációs rendszerű készülékek (például okostelefon, 

tablet, okosszemüveg) csatlakozhatnak kliensként. Feladatuk a böngészéshez szükséges 

grafikus felület biztosítása, a keresések összeállítása, a felhasználói interakció biztosítása, 

valamint a köztes rétegtől kapott eredmények kiterjesztett valóság alapú megjelenítése. A 

köztes réteggel való kommunikáció során válaszként érkező üzenetek feldolgozása szintén a 

kliens feladatkörébe tartozik. A felhasználók által készített új POI-k elkészítéséért is a kliens a 

felelős. A SARB rendszerhez kifejlesztett kliens ismertetését a 6. fejezet tartalmazza. 

3.3.2. Konkrét SARB architektúra 

A 3.3.1. alfejezetben a szemantikus kiterjesztett valóság rendszer egy absztrakt architekturális 

felépítése olvasható, mely átfogó képet nyújt a rendszerről, azonban a megvalósításhoz nem 

elégséges. A következő alfejezetben tovább bontjuk az egyes rétegeket együttműködő 

komponensekre, illetve ismertetjük a komponensek és rétegek közötti kommunikációt. A 

SARB rendszer részletes komponensdiagramját a 12. ábra tartalmazza. 

 

12. ábra – A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer komponensdiagramja. 
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Adatréteg. Az adatréteg tetszőleges formátumban tárolt (Relational Databases, Semantic 

Databases, NoSQL Databases), POI-kat tartalmazó geográfiai adathalmazok perzisztens 

módon való tárolásáért felelős. Az itt tárolt adat szolgál a kiterjesztett valóság böngésző által 

megjelenített tartalom alapjául. A böngésző felhasználói által létrehozott tartalom kezelésért a 

User Created Content adatbázis a felelős. A megvalósított SARB rendszer szemantikus 

adathalmazokat, publikusan elérhető szolgáltatásokat (Public APIs), valamint a Linked Open 

Data felhőt használja fel adatforrásul. Az igénybe vett adatok részletesebb ismertetése a 4. 

fejezetben olvasható. A felhasználói tartalmat kezelő PostgreSQL adatbázis kiválasztása az 5. 

fejezetben bemutatott mérések figyelembe vételével történt. 

Köztes réteg. Feladata a kliens és az adatréteg közti kapcsolattartás, illetve a rendszer által 

nyújtott szolgáltatások biztosítása a felhasználó felé. A szemantikus kiterjesztett valóság 

rendszer megvalósítása során az absztrakt köztes réteg négy konkrét komponensre lett 

leképezve. A köztes réteg fő modulja a Data Manager, mely kommunikációs interfészként 

szolgál az adatréteg és a kliens között. A komponens az absztrakt architektúra köztes 

rétegének Adatintegráló ontológia, Keresőmotor és POI kezelő moduljait foglalja magába. 

Mivel az adatrétegben fellelhető információ eltérő módon kerül tárolásra, ezért az egységes 

módon való lekérdezhetőség lehetővé tétele érdekében adatintegráció végrehajtása szükséges, 

melynek biztosítása szintén a Data Manager komponens felelősségkörébe tartozik. A Context 

Manager komponens a Data Manager modullal működik együtt a személyre szabott POI 

ajánlás során. Segítségével a felhasználói pozíció, idő (Location/Time), valamint a 

preferenciák (User Context) ismeretében pontosabb találatok jeleníthetők meg a különböző 

érdeklődési körű felhasználóknak. A felhasználói profil bővítésére szolgál a Social Networks 

Management modul, mely a közösségi hálók által kínált publikus szolgáltatások igénybe 

vételével képes automatikusan kiegészíteni a személyes preferenciákat. Végül az absztrakt 

architektúra Ajánlórendszerének megfelelő konkrét Recommender System komponens felelős 

a kontextusfüggő ajánlatok biztosításáért, mely során a Data Manager komponenssel való 

kommunikáció folytán hozzáfér a User Created Content adatbázisban tárolt, egyes 

felhasználókhoz tartozó historikus adatokhoz (például  felhasználó  POI előtt eltöltött 

ideje), amelyek felhasználásra kerülnek az ajánlóalgoritmus működése során. A megvalósított 

SARB köztes réteg webszolgáltatásokon keresztül biztosítja a kliens számára az egyes 

funkciókat. A köztes réteg és a komponensek részletes ismertetése a 4. fejezetben olvasható. 

Kliens. A kliens feladata a kiterjesztett valóság specifikus funkciók biztosítása, az 

adatrétegből származó, köztes réteg által a felhasználói kontextus figyelembe vételével szűrt 

POI-k vizualizálása, valamint a felhasználói interakció biztosítása. Az absztrakt kliens réteg 
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hat komponensre bontással konkretizálható, melyek lehetővé teszik a szemantikus kiterjesztett 

valóság által megkívánt követelmények kielégítését. Az Information Manager a réteg 

kommunikációs interfésze, a UI által biztosított felhasználói interakciót és a Location 

Manager által szolgáltatott pozíciót felhasználva továbbítja a lekérdezések előállításához 

szükséges paramétereket a köztes réteg számára. A köztes réteg által megválaszolt lekérdezés 

esetén feldolgozza az eredményül kapott adatot, amit aztán a Renderer rendelkezésére bocsát, 

kiterjesztett valósággal való megjelenítés céljából. A kliens fő komponense a kiterjesztett 

valóság működést lehetővé tevő Tracker. Segítségével az alkalmazás képes meghatározni a 

felhasználó helyzetét és pozícióját, amely elengedhetetlen a virtuális elemek helyes valós 

világbeli megjelenítéséhez. A komponens tovább bontható két modulra, a nyomkövetés 

típusától függően: az Image modul számítógépes látási algoritmusok felhasználásával teszi 

lehetővé a felhasználói pozíció meghatározását, míg a Sensor modul a beépített szenzorokat 

hívja segítségül a kliens helyzetének kiszámításához. A Semantic Browser komponens a 

Renderer által megjelenített és felhasználó által kiválasztott POI-k szemantikus 

adathalmazból (jellemzően a Linked Open Data felhőből) származó információval 

gazdagítására szolgál. A megvalósított SARB kliens egy Android operációs rendszerre 

készített prototípus, melynek részletezése a 6. fejezetben található. Az alkalmazás vékony 

kliens rendszerként lett implementálva. A köztes réteg végzi az adatfeldolgozást és 

szolgáltatást, a kliens csak a beolvasásért és megjelenítésért felelős, aminek köszönhetően 

lehetővé válik a gyengébb erőforrású mobiltelefonokon is a szemantikus kiterjesztett valóság 

rendszer futtatása. 

3.4. Architektúra leképezések 

Az alfejezet leírja a 3.2., a 3.3.1. és a 3.3.2. fejezetekben ismertetett architektúrák és a 2.3. 

fejezetben bemutatott CAESAR modell egymáshoz való viszonyát, valamint egymásnak való 

megfeleltethetőségét. Ily módon megmutatható, hogy az általam tervezett szemantikus 

kiterjesztett valóság rendszer architektúrája képes kombinálni a háromrétegű architektúra által 

biztosított előnyöket (többek között skálázhatóság, párhuzamosság, rendelkezésre állás) a 

kiterjesztett valóság referencia architektúra által szolgáltatott, AR specifikus követelményeket 

lehetővé tevő megoldással. Első lépésként a formális modellt feleltetjük meg az 

absztrakt/konkrét SARB architektúrával, majd ezt követően az absztrakt/konkrét architektúrát 

a kiterjesztett valóság referencia architektúrával. Mivel a megfeleltetés szimmetrikus és 
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tranzitív reláció, ezért a fenti megfeleltetésekből következik a formális modell referencia 

architektúrára való leképezhetősége is. 

Absztrakt architektúra leképezése a formális modellre. Az absztrakt architektúra 

megfeleltetése a formális modellel lehetővé teszi a 2.3. fejezetben definiált komponensek és 

funkcionalitások háromrétegű architektúrába való ágyazását. Az absztrakt architektúra 

CAESAR modellre való leképezését a 13. ábra szemlélteti: a fekete színnel feltüntetett 

komponensek az absztrakt architektúra elemei, míg a piros színnel jelölt elemek a formális 

modellhez tartoznak. 

 

13. ábra – Az absztrakt SARB architektúra megfeleltetése a formális modellnek. 

A formális modell adatkomponensének az adatrétegben található adatforrások, valamint a 

köztes rétegben lévő Adatintegráló ontológia, Keresőmotor és POI kezelő modulok felelnek 

meg. A formális leírás második és harmadik, böngésző és szemantikus komponensének 

szerepét a kliens tölti be az absztrakt architektúrában. A modell negyedik, 

ajánlókomponensének az absztrakt architektúra köztes rétegében található Ajánlórendszer 

feleltethető meg. 

Absztrakt architektúra leképezése az AR referencia architektúrára. Az absztrakt 

architektúra kiterjesztett valóság referencia architektúrának való megfeleltetésével elérhető, 

hogy a SARB architektúra garantálni tudja a kiterjesztett valóság specifikus funkcionális 

követelmények végrehajthatóságát, melyeket a referencia architektúra kialakításából adódóan 

lehetővé tesz. Az absztrakt architektúra AR referencia architektúrával való megfeleltetését 

mutatja be a 14. ábra. Az absztrakt SARB architektúra elemeit ismét fekete színnel jelöljük, 

míg a referencia architektúrának megfelelő komponensek kék színnel kerültek megjelenítésre. 
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14. ábra – Az absztrakt SARB architektúra megfeleltetése a referencia architektúrának. 

Az MVC mintához tartozó Interaction-Presentation-Application AR referencia 

architektúra alrendszerek a SARB absztrakt architektúra kliens rétegében találhatóak meg. A 

köztes réteg Adatintegráló ontológia, Keresőmotor és POI kezelő komponensei szintén az 

alkalmazásspecifikus kódot magába foglaló AR referencia architektúra Application 

moduljával feleltethetők meg. A referencia architektúra kiterjesztett valóság specifikus 

alrendszerei a háromrétegű absztrakt architektúra különböző szintjein találhatók. A 

környezetet leíró adatot tartalmazó World Model absztrakt architektúrabeli megfelelője az 

adatréteg. A különböző kontextus tárolására és felhasználására szolgáló Context alrendszer 

két részre oszlik az absztrakt architektúrában. Az Ajánlórendszer tárolja a felhasználói 

kontextust, míg a kliens a felelős a tér és időbeli kontextus biztosításáért. A referencia 

architektúra felhasználói nyomkövetést lehetővé tevő Tracking alrendszere szintén a kliens 

rétegben található meg az absztrakt SARB architektúra esetében. 

Konkrét architektúra leképezése a formális modellre. A szemantikus kiterjesztett valóság 

rendszer részletes, komponensekre bontott architektúrájának formális modellre való 

leképezését a 15. ábra illusztrálja. A különböző adatforrásokat tartalmazó konkrét architektúra 

adatrétege teljes egészében leképezhető a CAESAR modell első elemére, az 

adatkomponensre. A klienst alkotó öt komponens a formális modell második részének, a 

böngészőkomponensnek (konkrét SARB architektúra Information Manager, Location 

Manager, Tracker, UI moduljai), valamint a harmadik, szemantikus komponensének (konkrét 

SARB architektúra Semantic Browser komponense) felel meg. 

A köztes réteg komponensei két részre oszthatóak a formális modell moduljaihoz való 

megfeleltetés szerint. A Context Manager, Data Manager, valamint Social Network Manager 
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15. ábra – A konkrét SARB architektúra megfeleltetése a formális modellnek. 

komponensek mind a különféle adatok kezeléséért felelősek, így a formális modell 

adatkomponensére képezhetők le. A Recommender System a személyre szabott, 

kontextusfüggő ajánlásért felelős, ezért a formális modell negyedik alkotórészének, az 

ajánlókomponensnek feleltethető meg. 

Konkrét architektúra leképezése az AR referencia architektúrára. Az MVC minta 

elemei, név szerint az Interaction, valamint a Presentation AR referencia alrendszerek teljes 

egészében a konkrét SARB architektúra kliensének feleltethetők meg. A felhasználói 

interakciót lehetővé tévő UI komponens az AR referencia Interaction alrendszerének konkrét 

SARB architektúrabeli megvalósítása, míg a megjelenítést biztosító Renderer modul a 

Presentation alrendszerre képezhető le. Az MVC minta harmadik része, az Application, 

alkalmazásspecifikus kódért felelős alrendszerre a konkrét SARB architektúra több 

komponense is leképezhető. A kliens réteg esetén a köztes réteggel és a klienst alkotó 

komponensekkel való kommunikációért felelős Information Manager, valamint a szemantikus 

webhez való kapcsolódást lehetővé tevő Semantic Browser komponens a referencia 

architektúra Application alrendszerének feleltethető meg. A köztes réteg alkalmazásspecifikus 

moduljai a Data Manager, a Social Networks Manager, illetve a Recommender System, így 
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ezek a komponensek szintén az Application alrendszer konkrét SARB architektúrabeli 

megfelelői. 

 

16. ábra – A konkrét SARB architektúra megfeleltetése a referencia architektúrának. 

A kiterjesztett valóság specifikus AR referencia alrendszerek megfelelői a konkrét SARB 

architektúra három szintjén találhatóak. A megjelenítendő virtuális elemeket és a hozzájuk 

tartozó információt tároló adatréteg a World Model alrendszerrel egyenértékű. A különböző 

kontextussal kapcsolatos adatok kezelését a Context Manager komponens teszi lehetővé, 

ennek köszönhetően az AR referencia architektúra Context alrendszerére képezhető le. A 

felhasználói helyzet és pozíció meghatározását, valamint a nyomkövetést a Location Manager 

és Tracker komponensek biztosítják a SARB architektúrában, melyek feladatkörükből 

adódóan leképezhetőek a referencia architektúra Tracking alrendszerére. 

3.5. Kiterjesztett valóság tervezési minták 

A következő alfejezetben az egyes alrendszerekre vonatkozó azon architektúra tervezési 

minták ismertetése olvasható, melyek a SARB rendszer megvalósítása során alkalmazásra 

kerültek. A kiterjesztett valóság architektúra tervezési minták –amelyek erősen támaszkodnak 

a szoftvertervezési mintákra– a gyakran előforduló technikák és újrahasznosítható 

építőelemek kiterjesztett valóság rendszer tervezésekor való felhasználásra szolgálnak. Ezek a 



58 

minták kiegészítik az eddig bemutatott magas szintű AR rendszer leírást. Az ismertetett AR 

architektúra minták a [104] disszertációban leírt mintákon alapulnak, azok 

továbbfejlesztésének tekinthetők. Az egyes minták bemutatása során ismertetésre kerül a 

kapcsolódó alrendszer, a nevük, céljuk, az alkalmazásuk mögötti motiváció, a leírásuk, 

valamint a felhasználásukból származó következmények. 

Webszolgáltatás minta. Az Application alrendszer egy lehetséges megvalósítása a 

webszolgáltatás minta felhasználásán alapszik, melynek célja a kiterjesztett valóság tartalmat 

a lehetséges médiatartalmak egyikeként kezelni. A World Model alrendszerben tárolt 

információ egy AR dokumentumként tekinthető ebben az esetben. Egy valós világbeli fizikai 

objektum felhasználó általi kiválasztásakor a hozzá tartozó AR dokumentum letöltésre kerül a 

webszolgáltatást biztosító köztes rétegtől vagy webszervertől. A vezérlésfolyam a 

webszolgáltatást nyújtó köztes rétegen vagy a webszerveren történik. A webszolgáltatás által 

eredményezett választ a kliens dolgozza fel és jeleníti meg. Az architekturális felépítésből 

következik, hogy a kliensnek és köztes rétegnek/szervernek kapcsolódnia kell egymáshoz, 

ennek hiányában nem biztosítható a virtuális tartalom megjelenítése. 

Alkalmazáson belüli kezelés minta. A felhasználói interakciót lehetővé tevő Interaction 

alrendszer megvalósítását teszi lehetővé. Célja egy egyszerű rendszer architektúrával 

rendelkező felhasználói interfész biztosítása. A felhasználói bemenet kezelésének 

legegyszerűbb módja annak alkalmazási logikába való beágyazása, aminek köszönhetően 

lehetővé válik a különböző bemenetek alkalmazásspecifikus módon való kezelése. Az 

alkalmazási logikába ágyazásnak köszönhetően azonban nehezebbé válik a módosíthatóság. 

Szabványos könyvtár minta. A Presentation alrendszer megvalósítása során alkalmazható 

minta, melynek célja egy szabványos megjelenítő könyvtár (például OpenGL [125], vagy az 

Android Graphics
7
 csomag) felhasználása a virtuális objektumok renderelésére. A szabványos 

könyvtárak felhasználása mögötti motiváció a programozó számára a lehető legrugalmasabb 

megoldás biztosítása a megjelenítés céljából. Az OpenGL vagy a beépített Android Graphics 

csomag használatával lehetővé válik a fejlesztő számára a 3D-s grafikus megjelenítés, 

valamint saját vezérlésfolyam kialakítása. A Tracking alrendszertől származó információ 

segítségével a virtuális elemek helyes távolságban és látószögben való vizualizálása szintén 

kivitelezhetővé válik. A szabványos megjelenítő könyvtár alkalmazása azonban magával 

vonja a rendszer módosíthatóságának csökkenését. 

                                                 
7
 https://source.android.com/devices/graphics/ 
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Beépített érzékelés minta. A Tracking alrendszer esetén alkalmazható minta, melynek célja a 

beépített szenzorok használata nyomkövetés céljából. A kliensként használt eszköz beépített 

szenzorjainak felhasználásával szükségtelenné válik egyéb, külső érzékelők használata. Ennek 

köszönhetően hálózati kommunikációra sincs szükség, amely egyszerűsíti az architektúrát. A 

nyomkövetéshez használt szenzorok közvetlenül elérhetők a kliens operációs rendszere 

számára. A fentiekből következik, hogy a kliensnek rendelkeznie kell a nyomkövetési 

algoritmusok végrehajthatóságát biztosító erőforrásokkal. 

Központi és közvetlen hozzáférés minta. A Context alrendszer egy lehetséges 

megvalósítása, mely kétféle hozzáférést biztosít a kontextus adatokhoz. Az alkalmazás 

számos komponensének szüksége lehet azonos kontextus adatra, melynek tárolása egy 

központi tárhelyen oldható meg. Más esetekben (például helyzetinformáció lekérdezése 

során) nincs szükség központi tárolásra és frissítésre, az adatot igénylő komponens közvetlen 

módon is hozzáférhet a kívánt információforráshoz. A minta célja lehetővé tenni a kétféle 

kontextushoz való hozzáférést. A központi kontextus tárhelyet tetszőleges komponens 

olvashatja, míg közvetlen hozzáférés esetén az adatot igénylő modul közvetlen módon kérdezi 

le az információt előállító alrendszert (például a Tracking alrendszertől közvetlenül lekérdezi 

a pozíciót). 

Dinamikus forráskód minta. A World Model alrendszer egy lehetséges megvalósítása, 

aminek célja a tárolt virtuális elemekhez egy közös kód definiálása, melynek paraméterei a 

virtuális elem attribútumai. A közös kódot a Presentation alrendszer képes értelmezni, így 

lehetővé válik a kód paramétereinek futásidőben való behelyettesítése és a virtuális elem 

megjelenítése. Mivel a szemantikus kiterjesztett valóság böngésző POI-kkal operál, ezért a 

minta esetén a közös kód paramétereinek a virtuális elemekhez tartozó tulajdonságok felelnek 

meg. A módszernek köszönhetően elegendő egyszer implementálni a virtuális elemekhez 

tartozó sablont, majd a rendszer futásidőben, dinamikusan behelyettesíti az aktuális 

paramétereket. 

3.6. Összefoglalás 

A fejezet ismertette a kurrens kiterjesztett valóság architektúrákat a szakirodalomban 

fellelhető publikációk, valamint a kereskedelmi forgalomban elérhető rendszerek alapján. A 

3.2. alfejezetben egy kiterjesztett valóság referencia architektúra bemutatása olvasható, mely 

az általam tervezett szemantikus kiterjesztett valóság rendszer alapjául szolgált. A referencia 

architektúra garantálja a kiterjesztett valóság specifikus követelményeket kielégítő rendszer 



60 

megvalósíthatóságát. A 3.3. alfejezet részletezi a megtervezett SARB architektúrát, először 

absztrakt, majd konkrét szinten; bemutatásra kerülnek a rétegek, valamint az azokat alkotó 

komponensek, illetve a közöttük lévő kommunikáció. Az absztrakt és konkrét SARB 

architektúra az általam leírt formális modellre, illetve Reicher AR referencia architektúrájára 

való leképezése olvasható a 3.4. alfejezetben, aminek köszönhetően a megtervezett 

architektúra képes felhasználni a referencia architektúra által nyújtott kiterjesztett valóság 

specifikus tulajdonságokat. Végül az egyes alrendszerek megvalósítására felhasználható 

kiterjesztett valóság architektúra minták ismertetése olvasható a 3.5. alfejezetben, melyek 

kiegészítik a rendszerről adott magas szintű leírást. 

A SARB architektúra a háromrétegű kialakításnak köszönhetően biztosítja a 

skálázhatóságot, ami a sok felhasználós környezetben fontos követelmény. A kliens 

könnyűsúlyú rendszerként való megvalósításával az erőforrás-igényes feladatok végrehajtása 

a köztes rétegre hárul, így a kevésbé fejlett erőforrásokkal rendelkező kliensek is 

felhasználhatók a rendszerben. A kiterjesztett valóság alapú működést lehetővé tevő valós 

idejű végrehajtást és nyomkövetést a kliens beépített szenzorjainak segítségével teszi lehetővé 

a SARB rendszer. 

Saját hozzájárulásom a szemantikus kiterjesztett valóság rendszer absztrakt [86] és 

konkrét architektúrájának megtervezése, a referencia architektúrával és a formális modellel 

való megfeleltetése, amely a K3 (a) kutatási kérdésre adott válaszként tekinthető. Továbbá a 

Reicher által ismertetett AR architektúra tervezési minták közül a specifikusan szemantikus 

kiterjesztett valóság böngészők fejlesztéséhez szükségeseket kiválasztottam és bizonyos 

esetekben továbbfejlesztettem. 

A következő fejezet a rendszer adatkomponensének leírását tartalmazza, azon belül is a 

geográfiai adatintegráció, illetve az integráció során létrehozott adatmodell megtervezésének, 

implementálásának, valamint kiértékelésének részletes ismertetése olvasható. 
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4. Geográfiai adatintegráció 

Az adatintegráció fő feladata a különböző forrásokból származó adatok kombinálása és 

egyesítése, valamint az integrált információ felhasználói számára egy egységes 

lekérdezőfelület biztosítása. Az integráció után a felhasználóknak nem kell azzal törődniük, 

hogy az adatok eltérő helyről származnak, egy egységes adathalmazként kezelhető a teljes 

információmennyiség. A heterogén adatforrásokból származó információ kombinálására és 

egységes felületen való lekérdezhetőségére régóta igény mutatkozik. Az első megoldások 

között említhetjük az adattárházakat, amelyek kinyerik, átalakítják, valamint betöltik az eltérő 

forrásokból származó adatot egy egységesen lekérdezhető sémába. A probléma ezzel a 

megközelítéssel az, hogy az adattárház nem mindig a legfrissebb adatokat tartalmazza. 

Később az adatintegrálás eltolódott a közvetítő séma (mediated schema) használata felé, 

amelynek segítségével közvetlenül az eredeti adatbázisokból nyerhető ki a kívánt információ. 

Ezt az eredeti sémák és a közvetítő séma közti leképezés teszi lehetővé, aminek segítségével 

az egységes felületre beküldött lekérdezés az eredeti sémáknak megfelelő lekérdezésekké 

transzformálódik. Kétféle megközelítés létezik a feladatra. Az első módszer a "Global As 

View (GAV)” szemlélet, amely a közvetítő séma entitásait képezi le az eredeti adatbázisok 

sémáira. A második metódus a "Local As View (LAV)" megközelítés, amely az eredeti 

adatforrások entitásait a közvetítő sémára képzi [70]. Napjainkban előszeretettel alkalmazzák 

az ontológia-alapú adatintegrációt, amely definiálja a sémát és segít a szemantikai problémák 

elkerülésében [92]. Ilyen szemantikus problémát okozhat az, amikor egy POI koordinátáit az 

egyik adatbázis fokban (például 47.162494), míg a másik fok°-perc'-másodperc'' formában 

tárolja (például 47° 9' 44.9" N). 

Az adatintegráció során számos nehézséggel kell számolni. Közülük az egyik 

legfontosabb a sémaillesztés, amely bementként két sémát kap és előállítja a két séma közti 

szemantikusan helyes megfeleltetéseket. Napjainkban ez a módszer általában manuálisan 

történik, jellemzően egy grafikus felületen, ami meglehetősen fárasztó, időigényes és hibákat 

eredményezhet [101]. Szerencsére már léteznek félautomata eszközök (például COMA++ [4], 

Microsoft Biztalk), melyek megkönnyítik ezt a folyamatot. A másik hasonlóan fontos 
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probléma az azonosságfeloldás (más néven deduplikáció), aminek feladata az azonos valós 

világbeli entitások felismerése és összevonása. 

A geográfiai adatbázisok integrációja különösen fontos szerepet tölthet be a lokáció alapú 

kiterjesztett valóság böngészők esetében. A fejezet egy olyan, a szemantikus kiterjesztett 

valóság böngésző alapjául szolgáló rendszert mutat be, amely tetszőleges, POI-kat tartalmazó 

geográfiai adatforrások esetén képes kezelni az integráció során felmerülő általános 

nehézségeket. A 4.1. fejezetben áttekintjük a kapcsolódó irodalmat, majd a formális modell 

adatkomponensének megfelelő, Geodint nevű adatintegrációs rendszer részletes ismertetése 

olvasható a 4.2. alfejezetben, míg a kiértékelést a 4.3. alfejezet tartalmazza. A Geodint a K2 

és K3 (b) kutatási kérdésekre adott, szemantikus web technológiák felhasználásával való 

válaszként is tekinthető. 

4.1. Irodalmi áttekintés 

Heipke egy adatgeneráló módszert ismertet az [51] publikációban, amely a közösség 

hozzájárulásával teszi lehetővé a térbeli információ előállítását. A hagyományos térképekkel 

szemben a bemutatott metódus a közösségi hálók és web 2.0 technológiák segítségét veszi 

igénybe. A georeferált adatot önkéntesek hozzák létre a mobil eszközeik GPS koordinátái, 

valamint az eszközzel készített képek alapján. A megközelítést alkalmazva közösségalapú 

integrált adathalmaz válik elérhetővé. Az önkéntesek alkalmazása azonban hátrányokkal is 

jár: könnyen előfordulhat duplikáció az adathalmazban, illetve a rosszindulatú felhasználók 

kiszűrése nehéz feladat. 

Egy valós idejű adatintegráló Java program leírása olvasható a [48] publikációban. Az 

implementáció során a geográfiai adatok tárolását egy adatbázisban, GML8
 fájlok 

felhasználásával tették lehetővé a szerzők. Egy felhasználói kérés beérkezése során egy új, 

közös GML fájl keletkezett az adatbázisból származó fájlokból, a publikáció tárgyát képező 

Java program használatával. Az így elkészített integrált fájlt ezt követően XSLT9
 

alkalmazásával SVG10
 formátumúra konvertálták, amely már egyszerűen böngészhető asztali 

számítógép vagy mobil eszköz segítségével. Az alkalmazás végrehajtja az objektumok 

aggregálását, valamint a szemantikus konfliktusok feloldását is. Az ismertetett rendszer 

komoly hátránya, hogy egyedül GML fájlok integrálására alkalmas, míg a javasolt 

rendszeremnek tetszőleges forrásból származó adat integrációját biztosítania kell. 

                                                 
8
 http://www.opengeospatial.org/standards/gml 

9
 http://www.w3.org/TR/xslt 

10
 http://www.w3.org/Graphics/SVG/ 
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A Harth és Gil által javasolt térbeli adathalmaz-integráló módszer leírása található az [50] 

publikációban. Az integrálás során felhasznált adatok a Linked Open Data felhőből 

származtak, melynek felhasználását a javasolt rendszeremnek is biztosítania kell. A szerzők a 

NeoGeo
11

 integrációs szókészletet használták fel két adathalmaz modellezésére. Továbbá 

megvizsgálták az integráció után kapott adathalmazt az adatok származási szempontját 

figyelembe véve. A származás (provenance) célja a generált adathoz olyan metaadat társítása, 

aminek segítségével megbízhatóbbá válik az információ felhasználása. A bemutatott módszer 

hátránya –hasonlóan a [48]-ban ismertetett megközelítéshez– az, hogy nem teszi lehetővé 

tetszőleges adathalmazok integrálását, amely követelménye a SARB rendszernek. 

Qunyong és Jingbin egy webszolgáltatás alapú térbeli integrációs keretrendszert ismertetnek 

a [99] cikkben. A szerzők a szolgáltatás-orientált (SOA) architektúra előnyeit próbálták 

kiaknázni a geográfiai adatintegráció terén. A rendszer térbeli webszolgáltatásokat biztosít, 

valamint különböző geográfiai információt szolgáltató webszolgáltatások kombinálását 

biztosítja. A módszer hátránya, hogy nem teszi lehetővé valós időben tetszőleges adathalmaz 

hozzáadását egy már meglévő információforráshoz. 

Gonzales és szerzőtársai a Google Fusion Tables nevű megoldásukat vezetik be a [42] 

publikációban, amely felhőalapú szolgáltatást biztosít adatkezelésre és integrációra. A Google 

Fusion Tables felhasználói CSV fájlok, KML fájlok, valamint táblázatok feltöltését hajthatják 

végre, melyeken az adatintegráció végrehajtható. A rendszer nagyméretű geográfiai 

adathalmazok kezelésére is képes, a táblákba utcanevek, pontok, vonalak, valamint poligonok 

tölthetőek be. A Google Fusion Tables a térbeli indexelést is végrehajtja a lekérdezések 

megválaszolásának meggyorsítása érdekében. A problémát ismét az alkalmazható 

adatformátum okozza: a rendszer korlátozásokat tesz a felhasználható kiterjesztésekre. 

A [122] publikáció szerzői manuális gyűjtés után szerzett, RDF formátumúra konvertált 

adatok integrációjára nyújtanak megoldást. Az adategyesítéshez ontológia-alapú megoldást 

alkalmaztak: a LinkedGeoData [3] és DBpedia ontológiáit, valamint számos leképezési 

szabály felhasználását javasolják az integráció lehetővé tételére. A rendszer képes az 

azonosságfeloldás elvégzésére is, melyhez előre megadott predikátumokat (például 

owl:sameAs) és leképezési szabályokat definiáltak manuális módon. Az elkészült megoldás 

hátránya, hogy az azonos entitások explicit módon való megadása szükséges, míg a javasolt 

rendszernek manuális beavatkozás nélkül kell lehetővé tennie a deduplikációt. 

                                                 
11

 http://geovocab.org/doc/neogeo/ 
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4.2. Geodint 

A fejezet a szemantikus kiterjesztett valóság böngésző általi felhasználásra specializált, 

Geodint nevű geográfiai adatintegrációs rendszert ismerteti, mely a 3.3.2. fejezetben 

bemutatott SARB architektúra köztes rétegének felel meg. A Geodint magában foglalja az 

adatkezeléssel, integrációval, valamint felhasználói kontextussal kapcsolatos feladatok 

végrehajtását. A 4.1. irodalmi áttekintő fejezet által feltárt hiányosságok –tetszőleges 

heterogén adathalmazok integrálása, létező információforrások valós idejű bővítése– pótlását 

szemantikus web technológiák felhasználásával teszi lehetővé rendszerem. A POI adatok 

modellezésére ontológia alapú információs modell került kifejlesztésre, míg az 

azonosságfeloldás nem igényel manuális beavatkozást, köszönhetően a kifejlesztett felügyelet 

nélküli tanulást alkalmazó klaszterező eljárásnak. A szemantikus webhez való kapcsolódást a 

Linked Open Data felhő segítségével teszi lehetővé a rendszer. A Geodint nyílt szabványok 

(RDF, SPARQL) használatával biztosítja az adatszolgáltatást zárt, belső formátum helyett, így 

third-party alkalmazások funkcionalitásának bővítése is lehetővé válik a webszolgáltatásokon 

keresztüli adatkiszolgálásnak köszönhetően. Az integráció nem igényel előzetes adatgyűjtést, 

a rendszer futásidőben képes előállítani az egységesített információhalmazt az online módon 

elérhető adatforrások közvetlen lekérdezésével. 

Formálisan a Geodint egy  geográfiai adatintegráló rendszer (lásd 1. definíció), 

amely félautomata módon állítja elő  globális sémát  forrás sémákból a sémaillesztés során. 

Az eredményül kapott közös sémát, illetve a szemantikus kapcsolatokat egy  ontológiában 

(lásd 22. definíció) tárolja a rendszer. Az ontológia osztályai a szükséges típusokat, míg 

tulajdonságai az osztályok közötti kapcsolatokat írja le. Az adatintegráció során az 

azonosságfeloldás (lásd 9. definíció) szintén végrehajtódik. A végeredményként előálló 

integrált adathalmazt RDF formátumúra konvertálva teszi elérhetővé a Geodint rendszer. 

4.2.1.  Motiváció 

A Geodint adatintegrációs rendszer fő célja a különböző adatforrásokból származó információ 

egyesítése olyan módon, amely közvetlenül megjeleníthető egy kiterjesztett valóság böngésző 

által. A kitűzött cél megvalósítása érdekében különböző részfeladatok megoldása szükséges, 

például a sémaillesztés, valamint az azonosságfeloldás. Az alfejezetben a korábban említett 

módszerek konkrét példán keresztüli bemutatása olvasható. 

Tegyük fel, hogy turisták vagyunk, és a közelünkben található egyetemek után 

érdeklődünk, név szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem áll érdeklődésünk 
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középpontjában. Tételezzük fel továbbá, hogy a felhasznált adatforrások a DBpedia és a 

Foursquare (az adatforrások részletezése a 4.2.2. fejezetben olvasható). A DBpedia esetében 

az adatséma egy OWL kiterjesztésű ontológiában kerül tárolásra, míg a Foursquare JSON12
 

formátumot használ a strukturált adattárolásra. Első lépésként a rendszer sémaillesztést hajt 

végre, aminek célja a különböző adatforrások sémái közötti közös részek megtalálása. Egy 

DBpediában tárolt POI latitude és longitude koordináta, típus, komment, címke, valamint 

URL attribútumokat tárol; míg a Foursquare név, leírás, komplex lokáció (latitude és 

longitude összetevőkből álló) típus, valamint kategória attribútumok felhasználásával 

reprezentál egy POI-t. A sémaillesztés után eredményül kapott leképezést az 1. táblázat 

tartalmazza. 

1. táblázat – A különböző adatforráshoz tartozó attribútumok közötti leképezés. 

Attribútum DBpedia Foursquare 

név rdfs:label name 

latitude geo:lat location/lat 

longitude geo:long location/lng 

kategória dbpedia-owl:type categories/name 

leírás rdfs:comment description 

URL foaf:homepage url 

A közös séma elkészülte után lehetővé válik a különböző adatforrások egységes 

lekérdezése, amely során előfordulhat, hogy egy entitás több adatforrásban is megtalálható (az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem entitás esetén is fennáll ez az eset). Az azonos entitások 

felismerésének részletei a 4.2.5. fejezetben olvashatóak. Ilyenkor az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem entitásnak csak egyetlenegyszer kell megjelennie az integrált 

adathalmazban, a feltétel kielégítését az összefésülés (lásd 5. definíció) garantálja. Az 

összefésülés művelet a több attribútummal rendelkező entitást tartja meg. Amennyiben a 

kevesebb attribútummal rendelkező entitás olyan tulajdonságot is birtokol, mely hiányzik a 

domináns entitásnál, akkor a hiányzó attribútum is másolásra kerül. Jelen példa során a 

DBpedia által tárolt entitás tartalmaz egy URL attribútumot, ami a Foursquare 

adathalmazában szereplő entitás esetén hiányzik. Ennek köszönhetően a DBpedia-beli entitás 

kerül be a végső adathalmazba. Az integrált adathalmazból a duplikátumok eltávolítása az 

összes entitáson végrehajtott összefésülés művelet alkalmazásával válik lehetővé. Utolsó 

                                                 
12

 http://www.json.org/ 
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lépésként a deduplikált adathalmazt RDF formátumúra konvertálja a rendszer, amely 

közvetlenül feldolgozható egy kiterjesztett valóság böngésző által. 

4.2.2.  Alkalmazott adatforrások 

A Geodint tetszőleges, POI-kat tartalmazó geográfiai adatforrás használatát támogatja. A 

prototípus implementációja során öt konkrét adatforrás került kiválasztásra, melyek a 

kiértékelés tárgyát képező integrált adathalmaz alapjául szolgáltak. A bővíthető kialakításnak 

köszönhetően egy új adatforrás bevonása egyetlen új értelmező (parser) osztály 

implementálását igényli, egyéb módosítás szükségtelen a rendszer kódjában. 

Az öt kiválasztott forrás közül három webszolgáltatások segítségével biztosítja az adatot, 

míg kettő szemantikus adatbázisban tárolja a szolgáltatott információt, melyek nyilvános 

végpontokon keresztül kérdezhetők le. Az első adatszolgáltató a Foursquare13
, amely egy 

közösségi háló, közel 60 milliós felhasználói bázissal. A Foursquare alkalmazás használatával 

a felhasználók számára megoszthatóvá válik a mobil eszköztől származó aktuális pozíciójuk, 

amely a közösségi hálón azonnal észlelhető. A kliensek értékelhetnek egy kiválasztott helyet, 

valamint bírálatot írhatnak arról. Ez a lehetőség segíthet más felhasználóknak annak 

eldöntésében, hogy felkeresik-e az aktuális helyet vagy sem. A Foursquare legfontosabb 

eleme a helyszín (venue), amely egy fizikailag létező objektum, ahova a felhasználók 

bejelentkezhetnek (check-in). Egy helyszínhez számos attribútum tartozik, azonban jelentős 

részük irreleváns a kiterjesztett valóság böngésző általi felhasználás szempontjából. Az API14
 

által szolgáltatott, helyszíneket tartalmazó adathalmaz JSON formátumban kérdezhető le. 

A második felhasznált adatforrás napjaink talán legnépszerűbb közösségi hálója, a több 

mint másfél milliárd felhasználóval rendelkező Facebook által szolgáltatott Facebook 

Places
15

. A szolgáltatás a Foursquarehez hasonlóan lehetővé teszi a felhasználók aktuális 

pozíciójának megosztását, valamint a különböző helyekre történő bejelentkezést. A 

bejelentkezésnek köszönhetően láthatóvá válik az ismerősök számára, hogy merre tartózkodik 

jelenleg az alkalmazás használója. Ennek következtében hatalmas mennyiségű geográfiai 

adatforrás válik publikusan elérhetővé, melyek között megtalálhatóak például turisztikai 

látványosságok, éttermek, múzeumok. A Facebook Places API –akárcsak a Foursquare– 

JSON formátumban biztosítja a szolgáltatás felhasználói számára a georeferált adatot. 

                                                 
13

 https://foursquare.com/ 
14

 https://developer.foursquare.com/ 
15

 https://www.facebook.com/places/ 
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A korunk legismertebb keresőprogramját készítő Google szintén lehetővé teszi a 

különböző kategóriákba sorolható fizikai lokációkról való adatszolgáltatást, mely célra a 

Google Places API
16

 használható fel. A geográfiai adatok lekérdezése során a Google Maps és 

Google+ Local által felhasznált adatbázisban tárolt információhalmaz érhető el. A 

rendszeresen frissített adatbázis több mint 100 millió POI-t tárol, aminek köszönhetően 

ideálisan felhasználható a geográfiai integráció adatforrásául. Míg a Facebook Places API és a 

Foursquare kizárólag JSON formátumban szolgáltat adatot, addig a Google Places API 

lehetővé teszi az XML formátumú adat előállítását is. 

Napjainkra hatalmas mennyiségű, szemantikusan reprezentált adathalmaz vált publikusan 

elérhető a végfelhasználók számára is, melyekből a SPARQL lekérdezőnyelv segítségével 

nyerhető ki a további felhasználásra szánt információ. A legismertebb szemantikus 

adathalmaz a DBpedia, amely a Wikipédia által tárolt tudásbázist tartalmazza szemantikusan 

reprezentált formátumban. Az angol nyelvű DBpedia több mint 4,5 millió entitást tartalmaz, 

melyből 735000 különböző helyeket reprezentál. A tudásbázishoz továbbá 125 különböző 

nyelvű, lokalizált változat készült el, melyek együttesen 38,3 millió entitásról tárolnak 

információt, melyek közül 23,8 millió földrajzi koordinátákkal is rendelkezik. A teljes 

DBpedia adathalmaz 3 milliárd RDF hármasból áll, valamint 50 millió linken keresztül 

kapcsolódik a Linked Open Data felhőhöz17
. A hatalmas mennyiségű lokalizált entitásoknak 

köszönhetően a DBpedia alkalmassá válik arra, hogy egy geográfiai adatintegrációs rendszer 

alapjául szolgáljon. 

Az utolsó felhasznált adathalmaz a szintén szemantikus formátumban reprezentált 

LinkedGeoData, melynek célja a szemantikus web térbeli dimenzióval való bővítése. A 

szemantikus adathalmaz az OpenStreetMap
18

 projekt által összegyűjtött információt teszi 

elérhetővé RDF formátumban. Az OpenStreetMap egy közösségvezérelt kezdeményezés, ahol 

önkéntesek hozhatnak létre különböző geográfiai lokációkat, amelyet térképen helyezhetnek 

el. A nagyméretű térbeli tudásbázis 2014-es változata több mint 20 milliárd RDF hármast 

tartalmaz, illetve a Linked Open Data felhőn keresztül kapcsolódik a DBpediához. 

A mérések alapjául szolgáló adatintegrációs rendszer az adatforrások széles skáláját öleli 

fel. Amint fentebb olvasható, megtalálható köztük szemantikus formátumú, valamint API-n 

keresztül elérhető rendszer is. Az adatforrások között szerepel többek között a legnépszerűbb 

közösségi háló, a legnagyobb keresőóriás által összegyűjtött térinformatikai adatbázis, illetve 

                                                 
16

 https://developers.google.com/places/ 
17

 http://wiki.dbpedia.org/about 
18

 http://www.openstreetmap.org 
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a legnagyobb online szemantikus tudásbázis. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően azzal 

a feltevéssel élek, hogy az implementált Geodint rendszer az elérhető térbeli adathalmazok 

kellőképpen széles spektrumát fedi le. 

4.2.3.  Sémaillesztés 

A felhasználni kívánt adatforrások ismeretében elvégezhető az adatintegráció első lépése, a 

sémaillesztés. Mivel a manuális sémaillesztés potenciális hibaforrás, ezért a globális séma 

előállításakor a rendelkezésre álló eszközök közül a kapcsolódó irodalom áttekintése után a 

COMA++ nevű alkalmazás került felhasználásra. A COMA++ az egyik legnépszerűbb 

sémaillesztést lehetővé tevő program, amely különböző sémaillesztési algoritmusok 

végrehajtását képes elvégezni félautomata módon. A sémaillesztés kivitelezésére a COMA++ 

egy grafikus felhasználói felületet biztosít, amely számos felhasználói interakciót kínál a 

végfelhasználó számára. Az általános adatábrázolásnak köszönhetően az eszköz különböző 

sémák (például W3C XML séma19
 és ontológiák (például OWL) felhasználását is 

támogatja [4]. 

A sémaillesztés első lépése a Foursquare, a Facebook Places API, valamint a Google 

Places API sémáinak letöltése, illetve azoknak a COMA++ által közvetlenül felhasználható 

XSD sémára való konvertálása. A szemantikus adatforrások esetében az adathalmaz 

információs modelljéül szolgáló OWL ontológiák átalakítás nélkül feldolgozhatóak a 

sémaillesztő eszköz segítségével. A kiterjesztett valóság böngésző általi felhasználás 

szempontjából mellőzhető attribútumok előzetes szűrés után lettek eltávolítva a sémákból. Az 

adatforrások sémáinak letöltése és átkonvertálása, valamint a szükségtelen tulajdonságok 

kiszűrése manuális beavatkozást igényel. 

 

1. algoritmus – A sémaillesztés algoritmusának pszeudokódja. 

A COMA++ által közvetlenül felhasználható formátumban lévő sémák birtokában 

félautomata módon végezhető el a páronkénti sémaillesztés, amelynek eredményéül előáll a 
                                                 
19

 http://www.w3.org/XML/Schema 



69 

globális séma. A COMA++ két séma közötti lehetséges megfeleltetést ajánl, a javaslatot a 

felhasználó manuálisan tudja elfogadni vagy elvetni. A globális séma meghatározásának első 

lépéseként a Facebook Places és a Foursquare közös sémája készült el, melyet a 17. ábra 

szemléltet. Ezt követően tovább finomítottam a közös sémát az előző iterációban kapott 

sémának a Google Places sémájával való illesztéssel. A módszer ismételt végrehajtásával az 

előző lépésekben meghatározott közös séma illesztésre került az aktuálisan vizsgált 

adathalmaz sémájával. Az utolsó iterációt követően előáll a globális séma. A globális sémát 

előállító sémaillesztési algoritmus pszeudokódját az 1. algoritmus írja le, aminek az 

eredményét egy ontológia tárolja (a közös sémát is magába foglaló ontológia ismertetése a 

4.2.4. fejezetben olvasható). 

 

17. ábra – Két séma közötti illesztés eredménye a COMA++ használatával. 

A sémaillesztési algoritmus végrehajtása után a globális séma által tartalmazott 

attribútumokat, valamint az egyes adatforrásokban az azoknak megfeleltethető attribútumok 

listáját a 2. táblázat tartalmazza. Az első oszlop a globális séma attribútumainak nevét 

listázza, míg a második oszlop a sémaillesztés eredményét tároló SARB ontológia megfelelő 

erőforrásait. A szemantikus web egyik alapelve a már létező szókészletek újrafelhasználása, 

ezért a SARB ontológia hasznosítja a korábban kifejlesztett és elterjedt ontológiák által 

definiált fogalmakat, csak szükséges esetben vezet be új erőforrásokat. A táblázat 3-5. oszlopa 

a webszolgáltatáson keresztül elérhető adatszolgáltatók esetében a JSON formátumú 

válaszban található elemet, míg a 6-7. oszlopa a szemantikus adatforrások esetén a globális 

séma attribútumainak megfeleltethető IRI-ket tartalmazza. A LinkedGeoData adatforrásnál a 

kategóriákat jelző erőforrás jelentése a következőképp értelmezhető: az lgdo prefixet a 

kategória neve követi, például lgdo:Museum. A SARB, a DBpedia és LinkedGeoData 

oszlopai között előforduló prefixek listáját a 3. táblázat sorolja fel. 
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2. táblázat – A sémaillesztési algoritmus eredménye. 

Attribútum SARB Foursquare Facebook Google DBpedia LinkedGeoData 

név foaf:name name name name rdfs:label rdfs:label 

leírás sarb:hasDescription description - - rdfs:comment - 

latitude geo:lat location/lat location/latitude geometry/location/lat geo:lat geo:lat 

longitude geo:long location/lng location/longitude geometry/location/lng geo:long geo:long 

cím sarb:hasAddress 
location/city 

location/address 

location/city 

location/street 
vicinity dbp:address 

lgdo:addr%3Astreet 

lgdo:addr%3Ahousenumber 

weboldal foaf:homepage url - - foaf:homepage lgdo:source 

kategória sarb:hasCategory categories/name category_list/name types dbo:type lgdo:kategórianév 

kép foaf:depiction 
photo/prefix 

photo/suffix 
- photos foaf:depiction - 

3. táblázat – Az alkalmazott prefixek listája. 

Prefix IRI 

dbo <http://dbpedia.org/ontology/> 

dbp <http://dbpedia.org/property/> 

foaf <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

geo <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> 

lgdo <http://linkedgeodata.org/ontology/> 

rdfs <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

sarb <http://www.sarb.com#> 
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4.2.4.  Adatintegráló ontológia  

A félautomata módon elvégzett globális séma meghatározása után a kapott eredmény egy 

ontológiában (lásd 18. ábra) került tárolásra. A Protégé20
 segítségével kifejlesztett ontológia a 

LinkedGeoData ontológiájára épül, a többi adatforrás sémái ezen ontológia osztályaira lettek 

leképezve, amint az a 4.2.3. fejezetben olvasható. Az alkalmazott módszer megfelel a 

szemantikus web egyik alapelvének, melynek célja a létező ontológiák újrafelhasználása. 

Mivel a geográfiai adatok kategóriák szerinti szűrésének biztosítása a rendszer feladata, 

ezért a felhasználandó kategóriák is a LinkedGeoData ontológiájából lettek kiválasztva. 

Szükséges azonban az alap ontológia egy Category osztállyal való kibővítése, mivel a 

LinkedGeoData az amenity osztály alatt tárolja a különböző helytípusokat. A felhasználandó 

kategóriák a kibővítés után nem csak az amenity osztály, hanem a Category osztály 

leszármazottai is egyben. A következő, kategóriaként szolgáló osztályok lettek leszármaztatva 

az amenity és Category osztályokból: Bar, Cafe, Castle, Cathedral, Cinema, Club, Food, 

Hotel, Museum, Monument, Palace, Pub, Station, Restaurant, Theatre, University. 

További osztályok és tulajdonságok létrehozása szükséges az adatforrás-specifikus 

információk tárolására (ilyen adatok például a kategóriamegfeleltetések). A különböző néven 

előforduló kategóriák SARB ontológiában tárolt kategórianevekkel való megfeleltetése a 

következő adattulajdonságok (data properties) létrehozását igényli: inDBpedia, inFacebook, 

inFoursquare, inGoogle, inLinkedGeoData. Az adattulajdonságok értelmezési tartománya a 

Category osztály, míg az értékkészlete xsd:string típusú. A kategóriamegfeleltetésre egy példa 

a következőképp néz ki: 

@prefix sarb: <http://www.sarb.com#> . 
@prefix lgd: <http://linkedgeodata.org/vocabulary\#> . 
 
lgd:museum sarb:inFacebook "Museum/Art Gallery" . 
lgd:cathedral sarb:inFacebook "Church/Religious Organization" . 
lgd:cathedral sarb:inGoogle "church" . 
lgd:pub sarb:inFacebook "Bar" . 
lgd:pub sarb:inGoogle "bar" . 
lgd:cinema sarb:inFacebook "Movie Theater" . 
lgd:cinema sarb:inGoogle "movie_theater" . 
lgd:fast_food sarb:inGoogle "food" . 

Az adatok származásának nyomon követhetősége érdekében a Datasource osztállyal lett 

kibővítve a LinkedGeoData ontológiája, melyekből a következő osztályok származnak: 

DBpedia, Facebook, Foursquare, Google, LinkedGeoData. A geográfiai adatok származási 
                                                 
20

 http://protege.stanford.edu/ 
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helye könnyen meghatározható ezen osztályok felhasználásával. Az adatintegráció során az 

egységes formátumra hozáshoz egy POI osztály szintén szükséges, amely az integrált 

adathalmazban előforduló, POI-kat reprezentáló entitások típusát jelöli. A POI osztállyal 

kapcsolatos tulajdonságokat (név szerint hasAddress, hasCategory, valamint hasDescription) 

szintén tartalmazza az ontológia, melyek értelmezési tartománya a POI osztály, míg 

értékkészletük xsd:string típusú. Végső lépésként a már korábban elterjedt, népszerű 

ontológiák és szókészletek által definiált tulajdonságok kerültek felhasználásra a FOAF 

szókészletből, illetve a W3C Geo szókészletből a POI-k leírására. A módszer szintén megfelel 

a szemantikus web egyik alapelveként tekintett újrafelhasználásnak. 

 

18. ábra – A SARB ontológia sematikus ábrája. 

4.2.5.  Azonosságfeloldás 

A globális séma birtokában megkezdhető az adatintegráció következő lépése az 

azonosságfeloldás. A heterogén adatforrásokból származó adategyesítés során kulcsszerepet 

tölt be a duplikátumok kiszűrése. A Geodint által alkalmazott megközelítés klaszterezésen és 

string hasonlósági metrikákon alapszik. 

Az azonosságfeloldás első lépése során a rendszer koordináták szerinti sűrűségi 

klaszterezést végez el a geográfiai adatokon. A módszer végrehajtását az egyik legismertebb 
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klaszterezési algoritmus, a DBSCAN [28] algoritmus teszi lehetővé. A sűrűség-alapú 

klaszterezési eljárások alapötlete szerint egy klaszteren belül szignifikánsan nagyobb az 

elemek sűrűsége, mint a klaszterek között. A sűrűség meghatározásához tetszőleges 

távolságmetrika használható, a Geodint esetében az euklideszi távolság, illetve a Haversine 

formula [108] alkalmazása egy megfelelő választás. A DBSCAN algoritmus háromféle 

ponttípust definiál. Az első típus a belső pont (core point), ebben az esetben az adott pont a 

klaszteren belül helyezkedik el. A második típus a határpont (border point), míg a harmadik 

pontfajta a kívülálló, szélsőséges érték (outlier). Az algoritmus két paramétert igényel a futás 

során. Az első paraméter a sugár ( ), amely a sűrűségbecslésnél játszik szerepet. Az 

adathalmaz egy adott  pontjára nézve a sűrűség a  középpontú,  sugarú körön belül 

található elemek száma. A második paraméter az egy klaszterbe tartozó minimális elemek 

száma ( ). Egy  pontot belső pontként tekintünk, ha az  sugarú környezetében 

található pontok száma eléri vagy meghaladja a  küszöbértéket. 

Egy klaszter megtalálását a DBSCAN algoritmus az adathalmaz egy tetszőleges  

pontjának kiválasztásával kezdi. Ezt követően az eljárás összegyűjti azon  pontokat, melyek 

esetében  és  közti távolság kisebb, mint , valamint legalább  darab 

szomszéddal rendelkeznek. Amennyiben  belső pont, az eljárás e lépése egy új klasztert 

eredményez. Ha  határpont, akkor egy új pont kerül kiválasztásra az adathalmazból. Az 

algoritmus a lefutása során két klasztert akkor von össze, ha a közöttük lévő távolság kisebb, 

mint . Két,  klaszter közötti távolság a következőképp számolható ki: 

. 

A DBSCAN algoritmus eredeti implementációja során a geográfiai adat térbeli 

adatbázisban került tárolásra, ami hatékony térbeli hozzáférést tesz lehetővé. Egy  elemet 

tartalmazó adatbázis esetében egy  magasságú R-fa alkalmazható erre a célra. Ebből 

következően egy egyszerű, régióalapú lekérdezés  futásidőt igényel. Mivel a 

lekérdezés az adathalmaz minden egyes  pontjára lefuthat, ezért a DBSCAN algoritmus 

eredeti verziójának átlagos futásideje . 

A Geodint esetében az adatok különböző forrásokból, valós időben kerülnek lekérdezésre, 

a rendszer nem tárolja perzisztensen az aktuálisan felhasznált információt. Ennek 

következtében nem is használ R-fát, így minden pont egymással való összehasonlítása 

szükséges, tehát a Geodint azonosságfeloldásának futási ideje . Tekintve azonban a 

vizsgálandó POI-k viszonylag alacsony számát (legfeljebb  nagyságrend), ez a 
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komplexitási osztály elfogadhatónak bizonyul a gyakorlatban. További előny, hogy nem 

igényel extra tárhelyet, köszönhetően a tárolás mellőzésének. 

A DBSCAN algoritmus lefutása után az egymáshoz közeli, lehetséges azonos entitásokat 

jelölő POI-k meghatározásra kerültek a rendszer által. Ezt követően az azonosságfeloldás 

második lépése kétféle string hasonlósági metrikát használ fel a POI-k neveinek 

összehasonlítására. A nevek vizsgálata azért szükséges, mert két, egymáshoz fizikailag közel 

található hely nem feltétlenül jelöl azonos entitást. Amennyiben a fizikai távolság kellőképpen 

kicsi, valamint a két POI neve közötti hasonlóság nagy, abban az esetben a két entitás nagy 

valószínűséggel azonos, valós világbeli példányt jelöl (a távolság és hasonlóság pontos 

értékének meghatározását a 4.2.6. fejezet írja le). Az első string hasonlósági mérték a Jaro-

Winkler távolság [97], amely a közös karakterek és az áthelyezések számának 

meghatározásán alapszik. A második a Levenshtein távolság [71], amelyet a két 

karaktersorozat közötti minimális számú, egyetlenegy karakter törlési, beillesztési vagy 

helyettesítési műveleteinek száma ad meg. A két metrika együttes alkalmazásával nagy 

valószínűséggel meghatározhatóak az egy klaszterbe tartozó, azonos entitásokat jelölő 

elemek. A duplikátumok eltávolítása után a kapott eredményt a SARB ontológia alapján RDF 

dokumentummá konvertálja a Geodint, melyet egy kliens egyszerűen lekérdezhet SPARQL 

lekérdezések segítségével. Egy, a rendszer által generált példaentitás a következőképp néz ki: 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> a sarb:POI . 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> foaf:name  

"Hotel Seni Studium" . 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> geo:lat  

"47.46886"^^xsd:float . 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> geo:long 

"19.166351"^^xsd:float . 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> sarb:hasAddress 

"Budapest, Harmat utca 129" . 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> sarb:hasCategory 

"bar" . 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> sarb:hasCategory 

"restaurant" . 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> sarb:hasCategory 

"lodging" . 

<http:www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> sarb:hasCategory 

"food" . 
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<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> sarb:hasCategory 

"establishment" . 

<http://www.sarb.com\#Hotel+Seni+Studium2208> foaf:depiction 

"https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photoreference=xyz" 

4.2.6.  Integráló algoritmus 

A Geodint adatintegráló algoritmusa –melynek pszeudokódját a 2. algoritmus tartalmazza– 

(kör alakú) régióalapú lekérdezés megválaszolását teszi lehetővé, melyhez négy paramétert 

igényel. Az algoritmus első két bemenete a latitude és longitude koordináták, melyek a 

keresés középpontjául szolgálnak. A harmadik input a keresett POI-k kategóriáinak listája, 

míg az utolsó argumentum a keresési terület sugarát adja meg. 

 

2. algoritmus – A Geodint adatintegráló algoritmusának pszeudokódja. 

Az eljárás összegyűjti mindazon POI-kat, melyek a paraméterként megkapott kezdőpontú 

és sugarú körön belül találhatóak, valamint a típusuk a megadott kategórialistában előfordul. 

A rendszer első lépésként a paraméterek alapján előállítja az adatforrás-specifikus 

lekérdezéseket. A Facebook Places, Google Places, valamint a Foursquare adatforrások 

esetében a lekérdezések egyszerű webszolgáltatás-hívások. A DBpedia és LinkedGeoData 

publikus végpontokon keresztüli SPARQL lekérdezések megválaszolásával szolgáltat adatot. 

A szükséges SPARQL lekérdezéseket, és az azokra válaszul kapott szemantikus 

adathalmazok feldolgozását a Geodint a Jena Framework
21

 használatával teszi lehetővé. Az 

                                                 
21

 https://jena.apache.org/ 



76 

adatforrás-specifikus lekérdezések előállítása után a rendszer lefuttatja azokat a különböző 

adatforrásokon, végül összegyűjti, valamint POI típusúvá konvertálja a kapott eredményeket. 

Az adatintegráló algoritmus következő lépése a sűrűségalapú klaszterezés kivitelezése a 

módosított DBSCAN eljárás segítségével. A Geodint esetében a DBSCAN paraméterei 

empirikus úton kerültek meghatározásra. A  értékéül  lett megállapítva, mivel két, 

egymáshoz közel elhelyezkedő POI jelölhet egy azonos entitást, melyek koordinátáiban 

kismértékű eltérés található a különböző adatforrásokban tárolt eltérő értékek miatt. Az  

sugár értéke  méter a rendszerem esetén, mivel ekkora eltérést okozhat akár a GPS 

pontatlansága is. Az algoritmus minden POI-ra kiszámítja a többi POI-tól való távolságot a 

klaszterezés lépései során. A Geodint az euklideszi távolságot használja fel a földrajzi pontok 

közötti távolság kiszámítására, azonban tetszőleges egyéb távolság metrika is alkalmazható. 

Amennyiben a távolság két POI között kisebb, mint az algoritmus bemenő paraméteréül 

megadott sugár, akkor az eljárás szomszédosnak jelöli azokat. A szomszédos pontok 

megtalálása után a rendszer megállapítja az aktuálisan vizsgált POI ponttípusát, azaz azt, hogy 

a POI belső pont, határpont vagy kívülálló érték-e. A POI-k típusának meghatározásával 

ismertté válnak az azonos klaszterbe tartozó elemek. Végül az azonos klaszteren belül 

található POI-k közötti string hasonlósági keresést futtatja le a rendszer. A küszöbértékek 

empirikus úton lettek meghatározva, az érték  a Jaro-Winkler távolság esetén, míg  a 

Levenshtein távolság alkalmazásakor. Az algoritmus két azonos, valós világbeli entitás 

megtalálása esetén összefésüli az azokat reprezentáló két POI-t (az eljárásnak csak a 

domináns, azaz a több információt tartalmazó POI-t kell megtartania az összefésülés során, a 

hiányzó attribútumok ilyenkor másolásra kerülnek, lásd 5. definíció). A klaszterezés és 

összefésülés után az adatintegrálás utolsó feladata a kapott, duplikátumoktól mentes eredmény 

RDF formátumúvá transzformálása. 

Az algoritmus első sorának futási ideje , mivel a különböző forrásokból származó, 

letöltött és átkonvertált POI-k száma , valamint a letöltés és POI típusúvá konvertálás 

egységnyi idejűnek tekinthető. A 2. sorban kezdődő külső ciklus -szer fut le, mivel minden 

egyes POI-t meg kell vizsgálni az adatintegrálás során. A 3. sor a ciklus minden egyes 

iterációjában pontosan -szer fut le; az aktuálisan vizsgált POI és a tőle különböző POI-k 

közötti távolságot számítja ki. A 4. és 5. sor egységnyi időt igényel, míg a 7 sor szintén 

egységnyi idejűnek tekinthető (egyetlen összehasonlítás szükséges a POI ponttípusának 

meghatározására). A 8. sorban kezdődő belső ciklus legrosszabb esetben -szer fut le, 
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ilyenkor minden POI egy klaszterbe tartozik. A string hasonlósági metrikák futásideje 

legrosszabb esetben a következő: 

, ahol . 

A 10. sor egységnyi idejűnek tekinthető, akárcsak a 11. sor, ahol csak egy POI 

attribútumainak másolása szükséges (az attribútumok száma rögzített, így konstansnak 

tekinthető). A fentiek ismeretében a Geodint adatintegráló algoritmusának futásideje 

legrosszabb esetben a következő: 

 

Mivel , ezért a futásidő egyszerűsíthető a következőképpen: 

 

A POI-k nevének hossza konstansként tekinthető, mivel legrosszabb esetben sem haladja 

meg a 40 karaktert, így a  szorzó elhagyható az egyenletből, ami a 

következőképp egyszerűsíti az elemzett futásidőt: 

 

Mivel , valamint a négyzetes tag dominálja -t, ezért az adatintegráló 

algoritmus futásideje a legrosszabb esetben . 

Az algoritmus implementálása a 3.3. fejezetben ismertetett architektúrának megfelelően 

köztes rétegként történt, amely webszolgáltatásokon keresztül érhető el a REST API 

használatával. A köztes réteg Java nyelven lett kifejlesztve, a Netbeans IDE 7.4 verziójával, 

alkalmazásszerverként a GlasFish 4.0 szolgált. A szemantikus lekérdezések köztes réteg általi 

futtatását a Jena keretrendszer felhasználása tette lehetővé. A Jena egy ingyenes, nyílt 

forráskódú Java keretrendszer, amely szemantikus web alkalmazások fejlesztésére 

használható fel. Segítségével lehetővé válik RDF gráfok és ontológiák kezelése, SPARQL 

lekérdezések végrehajtása, illetve szemantikus adatokon való szabályalapú következtetés. A 

webszolgáltatás a következő linken keresztül érhető el: 

http://aramis.inf.elte.hu:8080/GeodintWS2/webresources/sarb/query 

A webszolgáltatás négy paraméterrel rendelkezik, ahogy azt a fejezet leírta az algoritmus 

ismertetése során. Az argumentumok a lat és lon koordináták (mindkettő double típusú), a 

string típusú kategória (cat), valamint az integer típusú keresési sugár (r). A 

webszolgáltatás egy példahívása a következő: 

http://aramis.inf.elte.hu:8080/GeodintWS2/webresources/sarb/query?lat=47.47

4747&lon=19.191919&cat=cafe&r=3 
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4.3. Kiértékelés 

A Geodint adatintegráló rendszer teljesítményének kiértékelésére különböző kategóriájú 

budapesti és bangkoki lokációk kerültek kiválasztásra. A rendszer implementálása előtti 

alapfeltevés szerint az azonosságfeloldást is magába foglaló adatintegrálás végrehajtása utána 

kapott eredményhalmaz szignifikánsan bővebb, mint a külön-külön vizsgált adathalmazok 

esetében. A 19. ábra által illusztrált diagram bemutatja, hogy az adatok egyesítését követően 

minden esetben több egyedi POI-t eredményez az algoritmus, mint az adathalmazok külön-

külön tekintése során. 

 

19. ábra – A találatok száma az egyes adatforrások szerint, illetve az adatintegrálás után. 

A különböző kategóriájú helyek legyűjtése során azonos latitude és longitude koordinátájú 

középpont, valamint azonos méretű sugár került felhasználásra. Az egyes adatforrások 

esetében az eredmények összegyűjtése a megfelelő webszolgáltatások és SPARQL 

lekérdezések manuális végrehajtását igényelte. A diagram x tengelye jelzi a vizsgált POI-k 

kategóriáját, míg az oszlopok az egyes adatforrásokból származó találatok, valamint az 

integráló algoritmus lefutása után kapott, deduplikált találatok számának felelnek meg. Az 

ábráról leolvasható, hogy a szemantikus adathalmazok bizonyos esetben egyáltalán nem 
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tartalmaznak megfelelő adatokat, más alkalmakkor azonban felülmúlják az egyéb típusú 

adatforrásokból származó eredményeket. 

 

20. ábra – Az összesített találatok száma. 

A 20. ábra az adatforrásonként összegzett találatok, az egyedi találatok, illetve az 

adatintegráló algoritmus végrehajtása után kapott találatok számát ismerteti. Az egyedi, 

különböző valós világbeli entitásokat reprezentáló objektumok száma manuális meghatározást 

igényelt. A diagramról leolvasható, hogy az algoritmus által végrehajtott duplikátumok 

kiszűrése utáni eredmény jól közelíti a valós eredményeket. Megállapítható, hogy néhány 

esetben a Geodint által adott találatok száma kevesebb, míg más alkalmakkor több a valódi, 

különböző egyedek számánál. A budapesti Cafe kategóriájú POI-k esetében a rendszer egy 

hamis pozitív (false positive) találatot jelzett, a ’Cafe Illy’ és ’Cafe Vian’ nevű kávézók a 

Geodint szerint azonosak, ezt az esetet nem tudta kiszűrni a hasonlósági vizsgálat. Néhány 

esetben hamis negatív (false negative) találat is történt, ilyen például a ’Cafe Monaco’ és a 

’Cafe Monaco & Coctail Bar’, amely a rendszer szerint két különböző hely, míg valójában 

ugyanazon fizikai entitást reprezentálják. A tesztelés során mért találatok számát a 4. táblázat 

tartalmazza. 
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4. táblázat – A kiértékelés során mért találatok száma. 

Kategória Összesen Egyedi 
Azonosság-

feloldás után 

Hamis 

pozitív 

Hamis 

negatív 

Cafe (Budapest) 95 83 86 1 4 

Museum (Budapest) 42 40 41 0 1 

Restaurant (Budapest) 106 96 99 0 3 

University (Budapest) 78 74 73 2 1 

Cafe (Bangkok) 38 36 37 0 1 

Museum (Bangkok) 29 28 28 0 0 

Restaurant (Bangkok) 77 75 74 1 0 

University (Bangkok) 75 75 75 0 0 

A kapott eredmények ismeretében kijelenthető, hogy az alapfeltevés helyesnek bizonyult, 

és egy duplikátumokat hatékonyan kiszűrő rendszert sikerült létrehozni, amely a jelenleg 

létező kiterjesztett valóság böngészőknél több adatot szolgáltató rendszer alapjául szolgálhat. 

4.4. Összefoglalás 

A fejezet bemutatja az adatintegrálás folyamatát, a művelet során fellépő nehézségeket, 

valamint a szemantikus kiterjesztett valóság rendszerben elfoglalt helyét. Az irodalmi 

áttekintés után a Geodint nevű geográfiai adatintegrációs rendszer ismertetése olvasható, mely 

a SARB rendszer formális modelljében az adatkomponens szerepét tölti be, a konkrét SARB 

architektúra esetében pedig a köztes rétegnek felel meg. A LOD felhőben megtalálható adatok 

integrációjára léteznek már kidolgozott megoldások, például a Silk22
 keretrendszer, melynek 

segítségével linkek generálhatóak a különböző Linked Data forrásokban található kapcsolódó 

elemek között, továbbá a Linked Data adatok közzétevői felhasználhatják a Silket a saját 

adathalmazaik és egyéb, a weben megtalálható adatforrások közötti RDF linkek létrehozására. 

A kifejlesztett adatintegráló rendszer más megoldás segítségével tetszőleges, POI-kat 

tartalmazó adatforrás felhasználását teszi lehetővé. A sémaillesztés félautomata módon 

hajtható végre a Geodint által, azonban az adatforrások sémáinak letöltése, átkonvertálása, 

valamint a kiterjesztett valóság böngésző általi felhasználás szempontjából szükségtelen 

tulajdonságok kiszűrése manuális beavatkozást igényel. A sémaillesztés után kapott globális 

séma tárolása egy ontológia segítségével történik. Az azonosságfeloldásra kétlépéses 

megoldást dolgoztam ki: az első lépés során sűrűségalapú klaszterezést hajt végre a rendszer a 
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 http://silkframework.org/ 
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POI-k koordinátái alapján, majd a klaszterek ismeretében string hasonlósági metrikák 

alkalmazásával dönthető el nagy valószínűséggel két entitásról, hogy azok közös fizikai 

objektumot reprezentálnak-e vagy sem. Az egyesített adatot a rendszer RDF formátumban 

teszi elérhetővé a kliensek számára webszolgáltatásokon keresztül. 

Az implementáció során öt konkrét kiválasztott adatforrás került felhasználásra, azonban a 

rendszer könnyen bővíthető új adatforrásokkal. A nyílt szabványok (SPARQL, RDF, OWL) 

használatával való adatszolgáltatásnak köszönhetően third-party alkalmazások 

funkcionalitásának bővítését is lehetővé teszi a Geodint. 

Saját hozzájárulásom a fejezetben ismertetett félautomata sémaillesztés végrehajtása, az 

illesztés eredményét és egyéb, az adatintegrálás során felhasznált osztályokat és 

tulajdonságokat tároló ontológia kifejlesztése. További egyéni eredmény a DBSCAN 

klaszterező algoritmus módosítása POI-k azonosságfeloldására való alkalmazás céljából, 

valamint az adatintegráló algoritmus kidolgozása és implementálása [85]. A bemutatott 

módszerek a K2, valamint a K3 (b) kutatási kérdésre adott válaszként tekinthetőek. 

A rendszer teljesítménye az előzetesen kiválasztott öt adatforrásból származó információ 

egyesítésével történt. A publikusan elérhető adatforrások egy már létező adathalmaz 

felhasználását biztosítják, azonban nem engedélyezik a felhasználóknak új POI-k létrehozását. 

A Geodint rendszer további funkciója a felhasználók által generált tartalmak tárolása és 

kezelése. Az így készített POI-k szintén bekerülnek az integrált adathalmazba. A geográfiai 

adatok hatékony tárolásához és kezeléséhez egy térbeli adatbázis-kezelő rendszer szükséges. 

A következő fejezetben különböző, térbeli adatok felhasználását támogató adatbázisok 

teljesítményének vizsgálatáról olvashatunk. A kapott eredmények ismeretében került 

kiválasztásra a Geodint által felhasznált adatbáziskelező-rendszer, amely a felhasználók által 

generált POI-k tárolásáért és hozzáféréséért felelős. 
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5. Adatbázisok térbeli funkcióinak vizsgálata 

A 4. fejezetben ismertetett geográfiai adatintegrációs rendszer segítségével a SARB 

különböző publikus adatforrásokból származó POI-k valós idejű integrálását teszi lehetővé. A 

felhasználók számára elérhető adatok csak a már létező POI-k használatára való megszorítása 

azonban komoly korlátozás, a rendszernek engedélyeznie kell új, felhasználó által generált 

tartalom létrehozását is. A Geodint által alkalmazott adatforrások bővíthetőek a felhasználók 

révén, azonban a különböző oldalakon való tartalom létrehozása körülményes. 

Általánosságban elmondható, hogy a napjainkban elérhető, POI-kkal kapcsolatos 

végfelhasználói tartalomkezelő alkalmazások asztali környezetben futnak. A jelenlegi 

kiterjesztett valóság böngészők funkciójának jelentős bővítéseként tekinthető az azonnali, 

mobil környezetben történő tartalomgenerálás biztosítása [67]. A felhasználó által a 

szemantikus kiterjesztett valóság böngészővel létrehozott POI-k tárolásához térbeli adatok 

hatékony kezelését lehetővé tevő térinformatikai adatbázis használata szükséges. 

A térbeli adatokat leggyakrabban térinformatikai rendszerek (Geographic Information 

System - GIS) tárolják. A geográfiai adatok hatékony kezeléséhez a relációs adatbázisok 

világában megszokottól eltérő megközelítés szükséges. A térinformatikai adatbázisokat 

speciálisan a geográfiai objektumok hatékony tárolására és lekérdezésére optimalizálták. Ilyen 

objektum lehet többek között egy pont, egy vonal, valamint egy poligon. A térbeli 

adatbázisok különböző funkciókat biztosítanak, mint például térbeli függvények, alakzatok 

létrehozása [45]. A legtöbb népszerű adatbázis (például PostgreSQL, MySQL, Oracle, 

Microsoft SQL stb.) támogatja a térbeli adatok kezelését. A relációs adatbázisokon kívül 

különböző más típusú adatbázisok is lehetőséget nyújtanak térbeli adatok kezelésére. A 

dokumentum-orientált adatbázisok esetében ilyen a MongoDB23
; gráf-adatbázisok között a 

Neo4j
24

 és az AllegroGraph25, míg a szemantikus adatbázisok közül a Jena. 

Napjainkra már számos térinformatikai adatbázisok teljesítményét kiértékelő publikáció 

látott napvilágot (lásd 5.1. fejezet), azonban legjobb ismeretem szerint nincs olyan, amely 

                                                 
23

 https://www.mongodb.org/ 
24

 http://neo4j.com/ 
25

 http://allegrograph.com/allegrograph/ 
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kiterjesztett valóság böngészővel való együttműködésre lenne optimalizálva. Az 5.2. fejezet 

egy általam készített teljesítményértékelő (benchmark) alkalmazást mutat be, amely a fentebb 

említett kritériumok szempontjából elemzi a térbeli adatkezelést lehetővé tevő adatbázisokat. 

Ezt követően az 5.3. fejezetben három relációs (PostgreSQL, MySQL, Oracle), illetve két 

szemantikus (Jena, Sesame
26) adatbázis vizsgálata olvasható a beszúrási (insert) és a térbeli 

lekérdezési idő tekintetében. A szemantikus adatbázisok vizsgálatának oka, hogy a Geodint 

geográfiai adatintegrációs rendszer szemantikusan reprezentált formátumban állítja elő az 

integrált adatot a működése során. A benchmark alkalmazás segítségével tetszőleges méretű, 

kiterjesztett valóság böngésző számára szükséges adathalmaz állítható elő; továbbá térbeli 

adatbázisok teljesítményelemzése is végrehajtható a program használatával. A fejezet fő 

hozzájárulása a relációs és szemantikus adatbázisok térbeli teljesítményének együttes 

vizsgálata, illetve a dinamikusan bővíthető adatgenerátor, amellyel egyszerűen hozható létre 

kiterjesztett valóság böngésző általi felhasználásra alkalmas tesztadat. A kapott eredmények 

tekintetében került kiválasztásra a Geodint által használt térinformatikai adatbázis, amely a 

felhasználók generálta geográfiai tartalom kezeléséért felelős. 

5.1. Irodalmi áttekintés 

Az egyik legismertebb térinformatikai adatbázisok teljesítményét elemző benchmark a 

SEQUOIA 2000 [117], melyet földtudományi elemzések céljából fejlesztettek ki. A rendszer 

raszteres adatok felhasználását teszi lehetővé, ellentétben a napjainkban elterjedt 

térinformatikai rendszerekkel, melyek vektoros adatokkal működnek. Továbbá a SEQUOIA 

2000 által vizsgált földtudományokkal kapcsolatos lekérdezések nem egy egységes 

földtudományi munkafolyamatot (workload) reprezentálnak, hanem izolált, külön-külön 

értelmezhető feladatot válaszolnak meg. Mindezen felül, a SEQUOIA 2000 meghatározza a 

lekérdezéseket, azonban implementációt nem tartalmaz, amely nehézkessé teszi a mások 

számára való alkalmazhatóságát. 

Ray és társai [103] cikkükben a Jackpine nevű térbeli adatbázisok teljesítményelemzését 

lehetővé tevő alkalmazásukat ismertetik. A Jackpine tetszőleges, JDBC driver 

implementációval rendelkező adatbázis teljesítményének mérésére felhasználható. 

Rendszerüket két részre osztották, mikro benchmarkra és makro munkafolyamatra. A mikro 

teljesítményelemzés a topologikus relációk és a térbeli függvények mérésére szolgál, míg a 

makro munkafolyamat olyan valós térbeli folyamatokat modellez, mint a térképes keresés és 
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böngészés, fordított geokódolás (reverse geocoding), toxikus olajfolt-elemzés, földügyi 

információkezelés (land information management), valamint árvízkockázat-elemzés. A 

publikációban két nyílt forráskódú (PostgreSQL, MySQL), valamint egy kereskedelmi 

adatbázis (Informix) térbeli funkcióit értékelték ki. 

Garbis és társai a Geographica nevű teljesítményelemző alkalmazásukat ismertetik a [35] 

publikációban, amellyel RDF adatbázisok térbeli adatkezelést biztosító teljesítménye mérhető. 

Vizsgálataikat kétféle adathalmazon végezték el. Az első típusú adathalmaz valós térbeli 

munkafolyamatot reprezentál, amely publikusan rendelkezésre álló térbeli adatok vizsgálatán 

alapszik. A használati eset támogatja a különböző geometria-típusok használatát, mint például 

a pont vagy a poligon. Az előző bekezdésben említett Jackpine megközelítést alkalmazva a 

szerzők szintén mikro és makro benchmark használati eseteket definiáltak. A másik típusú 

adathalmaz szintetikus, amely a Geographica segítségével generálható. 

A VESPA [94] egy vektoros adatokkal dolgozó térinformatikai adatbázisok teljesítményét 

kiértékelő alkalmazás. Segítségével különböző lekérdezések futtathatóak le szintetikus 

adathalmazokon, melyeket az objektum-relációs PostgreSQL és a deduktív objektumorientált 

ROCK & ROLL adatbázisok tárolnak. A VESPA számos úgynevezett „task”-ot tartalmaz, 

melyek lényegében egyedi lekérdezések. A taskok használatával lehetővé válik többek között 

a halmaz unió, tartalmazás, átfedés, metszéspont-keresés műveletek teljesítményének mérése. 

Hátránya, hogy publikusan nem elérhető, valamint nem teszi lehetővé valós térbeli 

munkafolyamatok elemzését. 

Látható tehát, hogy a szakirodalomban fellelhetőek bizonyos térbeli 

teljesítményelemzések mind relációs, mind szemantikus adatbázisok esetén is, azonban az 

együttes vizsgálatuk hiányos. Továbbá nincs olyan eset, mely kifejezetten a kiterjesztett 

valóság böngésző általi felhasználás szempontjából vizsgálná a térinformatikai adatbázisok 

hatékonyságát. 

5.2. Teljesítményértékelő alkalmazás 

Az 5.1. fejezetben ismertetett tények következtében felmerül az igény a relációs és 

szemantikus adatbázisok kiterjesztett valóság böngészőbeli felhasználására specializált térbeli 

teljesítményének vizsgálatára. A fejezet első részében a vizsgált adatbázisok lekérdezését 

felgyorsító indexelési módszerek olvashatóak, majd ezt követően a kifejlesztett 

teljesítményelemző alkalmazás részleteinek ismertetése következik, amely lehetővé teszi AR 

böngészők által megjeleníthető szintetikus geográfiai adathalmaz generálását, illetve az 
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előállított adatokon különböző lekérdezések segítségével az adatbázisok teljesítményének 

kiértékelését. 

5.2.1. Térbeli indexelés 

A térbeli adatok indexelése különbözik a hagyományos relációs adatbázis-kezelő rendszerbeli 

adatoktól, mivel az ott használt szokásos indexek nem képesek hatékonyan kezelni a 

többdimenziós térbeli lekérdezéseket [45]. A probléma áthidalására különböző térbeli 

indexeket dolgoztak ki. A következő fejezetben a kifejlesztett benchmark által használt 

adatbázisok térbeli indexelési módszereinek ismertetése olvasható. 

MySQL. A térbeli indexelés lehetővé tételére a MySQL adatbázis négyzetes felosztású 

(quadratic splitting) R-fákat alkalmaz. Az R-fa a B-fához hasonló, magasság-

kiegyensúlyozott fa (ahol a magasság minden esetben ), amelyet az adat lemezen való 

tárolására terveztek. Az adatszerkezetet a -dimenziós geometriai objektumokat reprezentáló 

legkisebb befoglaló téglalapok (minimal bounding rectangles) dinamikus rendezésére 

használják. Egy R-fa a leveleiben az adatobjektumokra mutató pointereket tartalmaz. A 

csúcsokhoz disk pagek tartoznak. Az index teljesen dinamikus, a beszúrásokhoz és 

törlésekhez nincs szükség újrarendezésre. A levélcsúcs levélbejegyzések tömbjét tartalmazza. 

Egy levélbejegyzés egy ) pár, ahol az  a minimális befoglaló alakzat 

 formában, ahol  a befoglaló alakzat dimenziója. Az R-fa tetszőleges 

dimenziót képes kezelni, azonban a kiterjesztett valóság böngésző esetében a háromdimenziós 

eset kezelése elégséges. A belső csúcsokban csúcsbejegyzések (node entry) tömbje található. 

Legyen  az egy csúcsban elhelyezhető maximiális bejegyzések száma. Ekkor az R-fa 

struktúra kielégíti a következő feltételeket: 

 a gyökértől eltekintve minden csúcsban a bejegyzések száma  és  között található, 

ahol , 

 egy  belső csúcs minden  bejegyzésére  az  csúcs egy 

gyerekcsúcsához tartozó téglalap, melynek lapozási címe (page address) , 

 minden  levélbejegyzésre  az  címzésű objektum térbeli 

komponensének a minimális befoglaló téglalapja, 

 a gyökér legalább két bejegyzést tartalmaz (kivéve, ha levél), 

 a levelek azonos szinten találhatóak. 
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A keresés feladata adott  csúcshoz megtalálni az összes őt tartalmazó minimális 

befoglaló téglalapot. Az időbonyolultság legrosszabb esetben  míg legjobb esetben 

 [44]. 

PostgreSQL. A PostgreSQL adatbázis GiST (Generalized Search Tree) indexeket használ, 

amely egy kiegészíthető indexstruktúra, aminek a segítségével különböző indexelési 

stratégiák implementálhatóak. A GiST lehetővé teszi új adattípusok indexelését, amelynek 

köszönhetően a hagyományos egyenlőség és tartomány (range) predikátumokon kívül más 

operátorok is használhatóvá válnak. A PostgreSQL standard kiadásában alkalmazott GiST 

index egy, az előző bekezdésben említett R-fával ekvivalens struktúra [52], [107]. 

Oracle. Az Oracle R-fák és négyesfák (quadtree) használatával biztosítja a térbeli adatok 

lekérdezésének gyorsítását lehetővé tevő indexelést. Az alkalmazott R-fa két-, három,- vagy 

négydimenziós lehet. A négyesfa egy olyan fastruktúra, amelynek minden belső csúcsa négy 

gyerekkel rendelkezik, azaz egy négyesfa egy kiterjesztett bináris faként is tekinthető. A 

négyesfát leggyakrabban kétdimenziós terek particionálására használják, a terület négy 

negyedre való rekurzív felosztásával [31]. A térbeli indexelésen kívül további felhasználási 

területei többek között az ütközésdetektálás (collision detection) a számítógépes grafikában, 

ritka adatok tárolása, valamint fraktálkép-elemzés. A keresés időbonyolultsága legrosszabb 

esetben  [110]. 

RDF indexelés. Az RDF adatok indexelésének célja a szelekció-projekció-összekapcsolás 

(select-project-join (SPJ)) lekérdezések kiértékelésének támogatása. Az indexelés során 

felhasználásra kerül az úgynevezett context, amely különböző metaadatokat tárol az RDF 

állításokról. A contexttel kibővített RDF hármast négyesnek, vagy quadnak nevezzük. Az 

indexstruktúra a legalsó szintjén lehetővé teszi a quadok gyors elérését, a subject (s), 

predicate (p), object (o) vagy context (c) elemek tetszőleges kombinációjára. A kifejlesztett 

teljesítményelemző alkalmazás egyik RDF adatbázisa, a Sesame lemezen tárolt indexeket 

használ a lekérdezések felgyorsításához. Ezen indexek B-fákat használnak az RDF állítások 

indexelésének céljából. Az indexkulcs négy mezővel rendelkezik, amely a fentebb említett 

subject (s), predicate (p), object (o) vagy context (c) erőforrásokat tartalmazza. A mezők 

kulcson belüli sorrendje határozza meg az index használhatóságát egy aktuális lekérdezési 

mintára. Egy megadott subjectre való kereséskor egy, a kulcs első mezőjében subjectet 

tartalmazó index szignifikánsan gyorsabb, mintha a subject mező hátrébb lenne [49]. A 

Sesame natív tárolója (native repository) alapértelmezés szerint csak két indexet használ. Az 

első egy subject-predicate-object-context (spoc) index, míg a másik egy predicate-object-

subject-context (posc). Ezen felül lehetséges még egyéb indexek definiálása is manuálisan, 
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amely segítségével a gyakran előforduló lekérdezési minták teljesítménye optimalizálható. 

Több index létrehozása jelentősen felgyorsíthatja a lekérdezések sebességét, azonban az 

indexek karbantartása többletráfordítást igényel. Továbbá minden egyes új indexnek további 

tárhelyre van szükséges. A másik vizsgált szemantikus adattároló, a Jena esetében hasonló 

módon történik az indexelés, attól eltekintve, hogy alapértelmezetten kettő helyett kilenc 

indexet készít el a rendszer. 

5.2.2. Az alkalmazás részletei 

A következő alfejezet a kifejlesztett teljesítményelemző alkalmazás részleteit ismerteti. A 

benchmark segítségével PostgreSQL, MySQL és Oracle relációs adatbázisok, illetve a Jena és 

Sesame szemantikus adattárolók térbeli adatkezeléssel kapcsolatos teljesítménye vizsgálható. 

A kísérletek a kiterjesztett valóság böngésző alapjául szolgáló esetre lettek specializálva, ezért 

az alkalmazás adatgeneráló modulja ilyen típusú adathalmaz előállítására használható fel. Az 

eszköz azonban könnyen bővíthető, aminek végrehajtása után egyéb típusú adathalmazok is 

egyszerűen létrehozhatóak. 

Adatgenerálás. Az adatgeneráló modul paraméterezhető méretű szintetikus adathalmazokat 

hoz létre olyan formában, amelyek valamilyen szabványos betöltő modul segítségével 

egyszerűen betölthetőek a vizsgált adatbázisokba. Az alfejezet bevezetésében említettek 

szerint a vizsgálni kívánt használati eset a kiterjesztett valóság böngésző által megjeleníthető 

POI-k tárolása és lekérdezése. A tárolni kívánt objektumok így a következő attribútumokkal 

rendelkeznek: a POI nevét, URL-jét, címét, rövid leírását, kategóriáját (például étterem, 

múzeum) tartalmazó szöveges értékek, valamint a latitude és longitude koordinátáit tároló 

geometry típusú pont. 

Az attribútumok véletlenszerű generálásához a DataFactory27
 Java könyvtár került 

felhasználásra. Segítségével egyszerűen generálható neveket, címeket, dátumokat, 

telefonszámokat stb. tartalmazó tesztadathalmaz. A kategóriák a 4.2.4. fejezetben bemutatott 

ontológiából való véletlenszerű kiválasztással lettek generálva. A modul dinamikusan 

bővíthető egyéb tetszőleges attribútumokkal is. Relációs esetben az adathalmaz egy sora egy 

POI-t reprezentál, míg a szemantikus adathalmazok esetén az egy POI-hoz tartozó 

attribútumok tárolását egy-egy RDF hármas teszi lehetővé. 

Funkciók. A teljesítményértékelő alkalmazás kétféle célra használható. Az egyik lehetséges 

alkalmazási terület az előző bekezdésben említett szintetikus tesztadathalmazok létrehozása. 

                                                 
27

 https://github.com/andygibson/datafactory 
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A második felhasználási mód az adatgeneráló modul használatával kapott adathalmazok 

segítségével különböző mérések végrehajtását képes kivitelezni. A benchmark eszköz e 

használati esete lehetővé teszi a generált adatok különböző adatbázisokba való betöltésének, 

illetve lekérdezési idejének mérését. Alapesetben a rendszer a kiterjesztett valóság böngésző 

felhasználásnak köszönhetően tartomány alapú szűrést vizsgál, amely paraméterezhető a 

latitude és longitude koordinátákkal, a vizsgált terület sugarával, valamint a POI 

kategóriájával. Az alapértelmezett lekérdezésen túl a teljesítményértékelő alkalmazás 

paraméterezhető tetszőleges lekérdezéssel is. 

Az adatgeneráló modul képes a hagyományos INSERT utasítások előállítására is, azonban 

ez a fajta megközelítés nem hatékony a nagy adathalmazok esetén. Ennek érdekében 

szofisztikáltabb megoldásokat dolgoztak ki az adatbázisok fejlesztői, amelyeknek 

köszönhetően masszív adathalmazok is elfogadható időben tölthetőek be az adatbázisba. 

PostgreSQL esetén a COPY parancs szolgál a fájlból a táblákba való gyors betöltésre (jelen 

esetben a fájl a generált adathalmaz). A MySQL a LOAD DATA INFILE parancs 

segítségével képes adatot nagy sebességgel fájlból táblába olvasni, míg Oracle esetén az 

SQL*Loader szolgál hasonló célra. Az implementált teljesítményértékelő alkalmazás 

kihasználja a fenti eszközök nyújtotta előnyöket, valamint további optimalizálásokat is 

alkalmaz (commitálás gyakoriságának változtatása, bufferméretek megváltoztatása stb.). 

5.3. Eredmények és kiértékelés 

Az alfejezetben a mérési eredmények, valamint a kísérletek alapján kapott tapasztalatok 

részletezése olvasható. A kiértékelés során az 5.2.1. fejezetben megemlített adatbázisok, név 

szerint a relációs PostgreSQL, MySQL, Oracle, illetve a szemantikus Jena és Sesame AR 

böngésző általi felhasználásra specializált térbeli teljesítménye került összehasonlításra. A 

térbeli funkciók támogatása a standard adatbázisokon felül különböző kiegészítők 

felhasználását igényli. A PostgreSQL adatbázis esetében a PostGIS28
 alkalmazása biztosítja a 

térbeli adatkezelés támogatását, MySQL esetén az Open Geospatial Consortium 

specifikációját29
 megvalósító térbeli kiegészítő lett igénybe véve, míg Oracle esetén az Oracle 

Spatial
30

 modul került felhasználásra. A generált, térbeli adatokat tartalmazó táblákra kétféle 

index készült el: egy térbeli index a geometry típusú oszlopra, illetve egy hagyományos B-fa 

index az azonosító (id) oszlopokra. A szemantikus adatbázisok kétféle megvalósítást 

                                                 
28

 http://postgis.net/ 
29

 http://www.opengeospatial.org/standards/sfs 
30

 http://www.oracle.com/us/products/database/options/spatial/overview 
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kínálnak: az egyik típus a memóriában dolgozik, míg a másik a merevlemezen elhelyezett 

fájlokat használ az adattárolásra (jelölésben: JenaTDB, SesameFile). Az adattárolás során az 

5.2.1. fejezetben ismertetett RDF indexek kerültek felhasználásra. 

Az elemzések lehetővé tételére különböző méretű szintetikus adathalmazok generálása 

történt meg a benchmark alkalmazás adatgeneráló moduljával, a néhány ezer sorostól a 

milliós nagyságrendűig. Ezt követően a betöltési, illetve a lekérdezési idő szempontjából 

lettek megvizsgálva az adatbázisok. A teljesítményelemző alkalmazás által végrehajtott 

mérések egy Intel Core i7-2620M (2.70 GHz) CPU, 8 GB RAM memóriájú és 320 GB 

merevlemez-méretű, 64 bites Windows 7 operációs rendszert használó gépen történtek. Az 

adatbázisok helyi példányként (localhost) lettek telepítve, ezzel elkerülhetővé vált a hálózati 

késleltetés. A mérések végrehajtása során egyszerre csak egy adatbázis futott, a kapott 

eredmények tíz futtatás átlagából származnak. 

5.3.1. Betöltési idő 

A kiértékelés első lépése az adathalmazok adatbázisba való betöltési idejének vizsgálata. A 

beszúrás során az adatbázisok által biztosított bulk loading eszközök kerültek felhasználásra a 

gyors betöltés céljából. A vizsgálatok végrehajthatósága érdekében tizennégy különböző 

méretű (az ötezertől a húszmillió sorosig) szintetikus adathalmaz lett létrehozva. Az 

adathalmazok egy bejegyzése egy Points of Interestet reprezentál, amely az 5.2.2. alfejezetben 

ismertetett attribútumokkal rendelkezik. Meg kell jegyezni, hogy a szemantikus adathalmazok 

esetén a relációs esettől eltérően egy POI tárolására egy sor helyett nyolc sorra (RDF 

hármasra) van szükség. A 21. ábra a kisméretű, 5-25 ezer darab POI-t tartalmazó 

adathalmazok relációs adatbázisba való betöltési idejét mutatja meg. 

Az ábráról leolvasható, hogy majdnem minden esetben a PostgreSQL teljesít a 

leggyengébben. Ötezer és tízezer soros adathalmaz esetén a MySQL adatbázis kevesebb 

betöltési időt igényel, mint az Oracle, azonban az adathalmaz méretének növekedésével 

arányosan nő a beszúrási idő is. Érdekesség, hogy az Oracle betöltési ideje az adathalmaz 

méretétől függetlenül majdnem konstans kis adathalmaz esetén, aminek köszönhetően a 

tízezer sornál nagyobb adathalmazok esetében a vizsgált három adatbázis közül a legkevesebb 

időre van szüksége a beszúrás végrehajtásához. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően a 

megvizsgált relációs adatbázisok közül az Oracle képes legjobban skálázódni a beillesztési 

idő tekintetében.  
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21. ábra – Kisméretű adathalmazok relációs adatbázisba való betöltési ideje. 

A 22. ábra a szemantikus adatbázisok betöltési idejét ismerteti hasonló méretű 

adathalmazokra. 

 

22. ábra – Kisméretű adathalmazok relációs adatbázisba való betöltési ideje. 

Amint az várható, az adatokat a memóriában tároló módszerek jóval hatékonyabbnak 

bizonyulnak a fájlokkal dolgozóknál. A Jena és Sesame tisztán memóriát használó változatai 

közel azonos teljesítmény nyújtanak majdnem minden esetben. A fájlokkal operáló esetben 

azonban megfigyelhető, hogy a Jena jóval hatékonyabban kezeli a betöltést. További 

érdekesség, hogy a relációs adatbázisokhoz képest egy nagyságrenddel lassabb a betöltés. Ez 

azzal magyarázható, hogy míg a PostgreSQL és társai rendelkeznek bulk loading 



91 

eszközökkel, addig a szemantikus adatbázisok esetén a teljesítményértékelő alkalmazás Java 

kódból végezte el a beszúrást. 

 

23. ábra – Közepes méretű adathalmazok relációs adatbázisba való betöltési ideje. 

A 23. ábra a közepes méretű (10
5
 nagyságrendű) adathalmazok relációs adatbázisba való 

beszúrási idejét mutatja be. Az első két esetben a PostgreSQL és MySQL hasonló 

teljesítményt nyújt, azonban félmillió sor esetén a PostgreSQL teljesítménye jelentősen 

romlik. Az Oracle ebben az esetben is felülmúlja a másik két adatbázist, figyelemre méltó, 

hogy egy nagyságrenddel gyorsabban képes végrehajtani a betöltést. 

 

24. ábra – Közepes méretű adathalmazok szemantikus adatbázisba való betöltési ideje. 
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A kis adathalmazokhoz hasonlóan a közepes méretű adathalmazok esetén a Jena fájlokat 

használó verziójának teljesítménye felülmúlja a Sesame fájlokat használó verzióját, amint azt 

a 24. ábra is mutatja. Százezer és kétszázötvenezer POI esetén a memóriát használó 

változatok közel azonos időt igényelnek, azonban félmillió POI esetén a Sesame megoldása 

már közel másfélszer annyi időt igényel, mint a Jena adattárolóé. 

5.3.2. Lekérdezési idő 

A második vizsgált elemzési szempont a területalapú lekérdezések válaszideje. A 

lekérdezések az 5.3.1. alfejezetben bemutatott, eltérő méretű adathalmazok felett lettek 

végrehajtva. A tesztlekérdezés egy adott latitude és longitude koordinátájú pozícióhoz kéri le 

a paraméterül megadott sugarú (a vizsgálatok során 100 km lett sugárként beállítva) körön 

belül elhelyezkedő objektumokat. A lekérdezések az 5.2.1. alfejezetben ismertetett, előre 

elkészített indexeket is felhasználták a gyorsabb válaszidő elérése érdekében. 

 

25. ábra – Kisméretű adathalmazok lekérdezési ideje relációs adatbázisok esetében. 

A 25. ábra a kisméretű, relációs adatbázisban tárolt adathalmazok lekérdezési idejét 

illusztrálja. A betöltéssel ellentétben, a lekérdezési idő tekintetében a PostgreSQL 

kiemelkedően, egy nagyságrenddel jobban teljesít, mint a MySQL, míg az Oracle adatbázist 

két nagyságrenddel múlja felül. A nagy eltérést az első lekérdezések válaszidejében lévő 

különbség okozhatja. Az 5. táblázat soraiban megfigyelhető, hogy az első lekérdezések 

megválaszolásában az Oracle nem teljesít jól, ami kihat az átlagos teljesítményre is. Az első 

lekérdezést követően viszont gyakorlatilag konstans idő alatt képes a lekérdezés 

megválaszolására. 
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5. táblázat – Területalapú lekérdezési válaszidők (másodperc). 

POI 

darabszám 

PostgreSQL MySQL Oracle 

1. futtatás 2. futtatás 1. futtatás 2. futtatás 1. futtatás 2. futtatás 

10000 0.0022 0.0021 0.016 0.015 1.58 0.01 

25000 0.0037 0.0019 0.016 0.016 2.05 0.01 

100000 0.0042 0.0026 0.062 0.016 9.93 0.01 

A 26. ábra a szemantikus adatbázisok lekérdezési válaszidejét ábrázolja kisméretű 

adathalmazok esetén. A szemantikus adattárolók lekérdezése során megfigyelhető, hogy a 

válaszidő legalább egy nagyságrenddel nagyobb, mint a relációs adatbázis-kezelők esetén. A 

memóriában dolgozó verziók közül az adathalmaz növekedésével a Sesame egyre jobban 

teljesít a Jenahoz képest. A merevlemezt használó változatok esetében épp az ellenkező hatás 

figyelhető meg. 

 

26. ábra – Kisméretű adathalmazok lekérdezési ideje szemantikus adatbázisok esetében. 

A 27. ábra által illusztrált, relációs adatbázisban tárolt, közepes méretű adathalmazok 

lekérdezési idejének tekintetében a kis adathalmazokhoz hasonlóan a PostgreSQL 

teljesítménye jelentősen felülmúlja a MySQL adatbázisét. Az Oracle válaszideje nem került 

fel az ábrára, mivel a korábban említett indokok miatt nagyságrendnyivel alulmúlja a másik 

két vizsgált adatbázist. 
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27. ábra – Közepes méretű adathalmazok lekérdezési ideje relációs adatbázisok esetében. 

A 28. ábra által ismertetett eredmények szerint a közepes méretű adathalmazok esetén a 

szemantikus adatbázisok tekintetében a Sesame ismét jobban teljesít. Az adathalmaz 

méretének növekedésével egyre inkább szembeötlő a lekérdezési válaszidők közötti 

különbség, különösen a félmillió POI-t tartalmazó esetnél, ahol a Jena lekérdezési idejében 

egy kiugrás figyelhető meg. A fájlokkal dolgozó verzió esetén ennek ellenkezője látható, a 

Jenanak körülbelül feleannyi időre van szüksége a lekérdezés megválaszolásához, mint 

amennyit a Sesame igényel. 

 

28. ábra – Közepes méretű adathalmazok lekérdezési ideje szemantikus adatbázisok esetében. 
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A 29. ábra a nagyméretű, 10
6
-10

7
 nagyságrendű sort tartalmazó adathalmazok lekérdezési 

válaszidejét ismerteti. Az ekkora mennyiségű adatok kezelésére a szemantikus adatbázis-

kezelők memóriát használó verziói már nem képesek a memóriakorlátok miatt, míg a fájlokat 

használók nem tudták elfogadható időn belül betölteni a lekérdezni kívánt adatot. A relációs 

adatbázisok esetében a PostgreSQL és MySQL azonban könnyen képes kezelni ekkora méretű 

adathalmazokat is. A korábban kapott eredményekhez hasonlóan a PostgreSQL lekérdezési 

válaszidő tekintetében ismét felülmúlja a MySQL-t. 

 

29. ábra – Nagyméretű adathalmazok lekérdezési ideje relációs adatbázisok esetében. 

5.3.3. Összegzés 

A mérési eredmények összegzéseként elmondható, hogy a hagyományos relációs adatbázisok 

mindkét elemzett szempontból jobban teljesítenek a szemantikus adatbázisoknál. A 

vizsgálatok alapján a betöltés esetében az Oracle kiemelkedően teljesít. A lekérdezési 

válaszidő tekintetében azonban a PostgreSQL felülmúlta a vizsgált adatbázisokat, az 

adathalmaz méretétől függetlenül. A szemantikus adatbázisok memóriát használó verzióját 

tekintve egyes esetekben a Jena, máskor a Sesame bizonyult hatékonyabbnak. A fájlokat 

használó változat esetén a Jena egyértelműen jobb választás mind a betöltés, mind a 

lekérdezés szempontjából. 

5.4. Összefoglalás 

A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer kiemelt fontosságú feladata a POI-k 

létrehozásának engedélyezése a felhasználók számára. Az így létrejött tartalmat az 
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adatintegráció során is fel kell használni, hasonlóan a 4. fejezetben ismertetett publikus 

adatforrásokhoz. A felhasználók által készített POI-kat magában foglaló tartalom hatékony 

tárolása és kezelése térinformatikai adatbázis használatát igényli. A fejezet népszerű relációs 

adatbázisokat és szemantikus adattárolókat hasonlított össze a geográfiai adatok beszúrási, 

illetve lekérdezési idejének tekintetében. A mérések végrehajtásának lehetővé tételére az 5.2. 

fejezetben bemutatott teljesítményértékelő alkalmazás adatgeneráló modulja által létrehozott 

szintetikus adathalmazok lettek felhasználva. A kapott eredmények ismeretében elmondható, 

hogy a relációs adatbázisok teljesítménye minden esetben felülmúlja a szemantikus 

adattárolókét. Ennek köszönhetően a SARB relációs adatbázisban tárolja a felhasználó által 

generált térbeli adatokat. A lekérdezési idők nagyságrendnyi különbsége miatt ez a módszer 

még úgy is hatékonyabb, hogy az adatintegrálás során a relációs adatbázisban tárolt adatot át 

kell alakítani szemantikus formátumra, mivel a Geodint RDF dokumentumként szolgáltatja az 

egyesített geográfiai adathalmazt. A betöltési időre vonatkozóan az Oracle adatbázis nyújtotta 

a legjobb teljesítményt, míg a lekérdezési idő tekintetében a PostgreSQL emelkedik ki a 

vizsgált adatbázisok közül. Mivel a SARB felhasználói a létrehozandó POI-kat egyesével 

készítik el –azaz nem történik nagyméretű adathalmaz egyidejű beszúrása az adatbázisba, 

viszont a lekérdezési idő fontos tényező– ezért a felhasználók által generált geográfiai 

tartalom Geodint rendszerben való tárolására a PostgreSQL adatbázis lett kiválasztva. 

Saját hozzájárulásom a benchmark alkalmazás megtervezése és implementálása. A 

program segítségével generált szintetikus adathalmazokon végrehajtott méréseim együtt 

vizsgálták a relációs és szemantikus adatbázisok térbeli teljesítményét, a kiterjesztett valóság 

böngészők általi felhasználásra specializálva, melyre a szakirodalomban nem találtam korábbi 

példát [84]. 

A következő fejezet a szemantikus kiterjesztett valóság rendszer kliensoldali alkalmazását 

ismerteti, amely többek között lehetővé teszi a felhasználóknak saját POI-k létrehozását, 

melyek a jelen fejezet mérései alapján kiválasztott adatbázisban kerülnek tárolásra. A kliens 

képes továbbá az adatintegráló rendszertől kapott egységesített, POI-kat tartalmazó 

információ kiterjesztett valóság alapú vizualizálására is. 
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6. Szemantikus kiterjesztett valóság böngésző 

A kiterjesztett valóság alkalmazások használata napjainkra egyre inkább hétköznapivá válik, 

az okostelefonok elterjedése a nagyközönség számára is elérhetővé tette az ilyen programok 

felhasználását. Ezen alkalmazások közül a kiterjesztett valóság böngészők különösen nagy 

népszerűségnek örvendenek, a legismertebb AR böngészők többmilliós letöltéssel 

rendelkeznek. Segítségükkel a felhasználót körülvevő környezetből származó 

többletinformáció vetíthető a valós világbeli nézetbe. A jelenlegi kiterjesztett valóság 

böngésző alkalmazások azonban nem aknázzák ki az internet kínálta publikusan elérhető 

adatforrásokat, az adatszolgáltatást lekorlátozzák bizonyos belső adatbázisokra. Ez jelentős 

megszorítás, mivel nem teszi lehetővé új tartalmak felfedezhetőségét, amit a weboldalakba 

beágyazott hiperhivatkozások engedélyeznek a hagyományos böngészés esetében. 

Jelen fejezet a 3. fejezetben bemutatott szemantikus kiterjesztett valóság rendszerhez 

tartozó böngésző és szemantikus komponenseket ismerteti, amelyek felhasználják a korábbi 

fejezetekben részletezett modulokat is. A kliensalkalmazás segítségével a kiterjesztett 

valóságot felhasználva vizualizálhatóvá válik a 4. fejezetben bemutatott egységesített 

geográfiai adathalmaz, aminek köszönhetően a felhasználó jelentős mennyiségű információt 

nyerhet a világ bármely pontján az őt körülvevő aktuális fizikai környezetről. A SARB 

böngésző lehetővé teszi az egyes POI-khoz való adatszolgáltatást a LOD felhő 

felhasználásával, így a nyilvánosan elérhető, hatalmas méretű szemantikus formátumban 

reprezentált adatforrás is felhasználásra kerül a rendszer szemantikus komponenseként. 

A kiterjesztett valóság rendszer kliensoldali megvalósítása a 2.3. fejezetben kifejtett 

CAESAR modell böngésző és szemantikus komponensét foglalja magában, amely 

szenzoralapú nyomkövetést kombinál az RDF formátumban reprezentált geográfiai tartalom 

feldolgozásával és megjelenítésével. A 6.2. alfejezet –mely a K4 kutatási kérdéssel 

kapcsolatos problémakört vizsgálja– bemutatja a kifejlesztett kliens részleteit, kitérve a 

szemantikus adatokat tároló LOD-felhő böngészésbe való bevonásával. A helyszíni 

tartalomgenerálás szintén lehetővé válik az alkalmazás segítségével, a felhasználó által 

létrehozott új tartalom az 5. fejezetben ismertetett térinformatikai adatbázisban kerül tárolásra. 
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Végül a 6.3. alfejezet olyan területeket mutat be, ahol a SARB sikeresen alkalmazásra került. 

Az egyik ilyen felhasználási mód a kiterjesztett valóságot alkalmazó beltéri navigáció, míg a 

másik kültéri használatra szánt turisztikai és kulturális örökséget támogató alkalmazás. 

6.1. Irodalmi áttekintés 

6.1.1. Akadémiai jellegű kutatások 

A kiterjesztett valóság alaposan kutatott területté vált az utóbbi években, számos olyan korai 

projektet foglal magába, amelyek célja kiterjesztett valóság böngészők létrehozása. Az [56] 

tanulmány egy olyan helyfüggő rendszert mutat be, mely könnyen lehetővé teszi a virtuális 

objektumok létező információs rendszerekbe való integrálását. Feiner és szerzőtársai egy 

hordozható kiterjesztett valóság prototípust mutatnak be a [29] publikációban, melyben egy 

egyetemi kampusszal kapcsolatos információs rendszer esettanulmányát is ismertetik. A 

felhasználónak egy, a számítási eszközt tartalmazó hátizsák, egy fejre-illeszthető kijelző, 

valamint kézi megjelenítésű eszköz használata szükséges a navigáció végrehajtása során. 

Rekimoto, Ayatsuka és Hayashi egy olyan rendszert mutatnak be a [105] cikkben, amely 

fizikai helyekhez képes virtuális tartalmat (hang, kép) rendelni, melyeket felhasználójuk egy 

kiterjesztett valóság post-itként tud megtekinteni. Az alkalmazás fejre illeszthető kijelző 

használatát igényli ebben az esetben is. Kooper és MacIntre a [65] publikációban egy szintén 

HMD-t használó, általános AR rendszert mutatnak be, amely a fizikai helyeket képes 

összekapcsolni a World Wide Webbel. 

A mobil eszközök hardvereinek fejlődésével és az okostelefonok térhódításával 

szükségtelenné vált a kényelmetlen hátizsák és HMD használata, helyettük a mobiltelefonok 

és táblagépek használhatóak fel a böngészés céljára. Kähäry and Murphy egy kézi videó 

megjelenítésű, kiterjesztett valóság rendszert mutatnak be a [61] tanulmányukban, amely egy 

egyszerű interfészt biztosít a felhasználót körülvevő környezettel való interakcióra. Luna és 

szerzőtársai egy kiterjesztett valóság nézettel is rendelkező navigációs rendszer részleteit 

ismertetik [73]. Állításuk szerint célravezetőbb a navigáció során a felhasználókat az ismert 

helyek mentén (például épületek, üzletek, műemlékek) útbaigazítani, mint a hagyományos, 

egyszerű utcák menti irányítás esetében. Az addigi hagyományos navigációs rendszerek 

figyelmen kívül hagyták a felhasználói preferenciákat, a környezet, és kihagytak egy fontos 

információt, a felhasználói kontextust. A szerzők egy olyan ajánlórendszert ismertetnek, 

amely különböző személyre szabott utakat eredményez a felhasználói preferenciák és a 
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rendelkezésre álló POI-k alapján. A rendszer által javasolt útvonal a jól ismert, nevezetes 

pontokon keresztül vezeti el a felhasználót az aktuális úti céljához. 

Napjainkban egyre több kísérletet végeznek a szemantikus web és a kiterjesztett valóság 

ötvözésére. Schubotz and Harth egy olyan esettanulmányt ismertetnek, amelyben a LOD 

felhőben található adatokat kombinálták térbeli és enciklopédiai adatforrásokkal; majd az így 

kapott eredményt áttranszformálták Web3D31
 által renderelhető formátumba. A legtöbb LOD 

böngésző csak a navigációt és a linkeken keresztül való adatfelfedezést támogatja, a 

lekérdezések eredményeinek vizualizálása tipikusan táblázatos és listanézetre korlátozódik. 

Rendszerük a hagyományos megjelenítés helyett a LOD lekérdezések eredményeinek 

háromdimenziós vizualizálását biztosítja [113]. 

A jelenleg elérhető kiterjesztett valóság böngészők jellemzően a belső adatbázisukra 

támaszkodnak, nem teszik lehetővé a hagyományos értelemben vett böngészést, azaz a 

linkeken keresztüli adatfelfedezést. E hiány pótlására felhasználhatóak a szemantikus 

böngészők, amelyek azonban tipikusan –néhány kivételtől eltekintve– nem natív mobil 

applikációk. Berners-Lee és szerzőtársai a Tabulator nevű RDF böngésző és szerkesztő 

alkalmazást ismertetik a [11] publikációban. A Tabulator a nyíltan elérhető RDF erőforrások 

bejárását teszi lehetővé. A szerzők szerint a Tabulator egy felhasználóbarát böngésző, ami egy 

Firefox kiegészítőként biztosítja az RDF linkeken keresztüli navigációt. A táblázatos 

megjelenítésen túl térképes és idővonalas megjelenítésre is képes a böngésző. Bizer és Gauß a 

Disco Hyperdata Browser [15] nevű alkalmazást fejlesztették ki, amely HTML weboldalként 

képes megjeleníteni az egy erőforráshoz tartozó adatokat. Az erőforrások hiperhivatkozásokat 

is tartalmazhatnak, amelyeknek köszönhetően a teljes adathalmaz felfedezhetővé válik. A 

Tummarello és szerzőtársai által kifejlesztett Sig.ma [121] rendszer egy olyan szolgáltatás és 

végfelhasználói alkalmazás egyben, amely az interneten elérhető szemantikus adathalmazok 

integrálására használható fel. Az adategységesítésre szemantikus indexeket, logikai 

következtetést és adataggregációs heurisztikákat használtak fel a szerzők. A kapott eredmény 

beágyazható mashupként, gépi feldolgozásra alkalmas szolgáltatásként, valamint 

adatböngészési szolgáltatásként is tekinthető. A DBpedia Mobile [9] egy környezetfüggő 

natív szemantikus mobil alkalmazás, amely a DBpediát teszi böngészhetővé mobil 

környezetben. A térképen megjelenített objektumokra kattintva láthatóvá válik a DBpediából 

származó leírás, valamint a kiválasztott POI-hoz kapcsolódó Flickr32
 fényképek. Az 

                                                 
31

 http://www.web3d.org/ 
32

 https://www.flickr.com/ 
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alkalmazás hátránya, hogy kizárólag egy adatforrásra lett tervezve, míg a SARB általános 

célú, tetszőleges adathalmaz felhasználását kell lehetővé tennie. 

6.1.2. Kereskedelmi alapú alkalmazások 

Az akadémiai jellegű kutatások ismertetését követően a kereskedelmi forgalomban elérhető, 

népszerű kiterjesztett valóság böngészők részletezése olvasható az alfejezetben. A vizsgált 

böngészők, valamint a SARB böngésző különböző szempontok mentén csoportosított 

tulajdonságainak összefoglalását a 6. táblázat tartalmazza. Butchart a kiterjesztett valóság 

böngészők egy hasonló összefoglalását készítette el a [21] publikációban, azonban a 

tanulmány kevesebb alkalmazást vizsgál, mint jelen alfejezet. 

A Wikitude SDK tetszőleges fényképet felhasználó marker alapú, valamint pozíció alapú 

kiterjesztett valóság alkalmazások létrehozását teszi lehetővé Android és iOS platformra 

szabványos HTML5, CSS, Javascript, valamint ARML használatával. Az SDK 

felhasználásával háromdimenziós modellek, képek, videók, hangok, illetve helyfüggő 

többletinformációk jeleníthetőek meg. A Wikitude nem nyílt forráskódú, azonban ingyenesen 

felhasználható nem üzleti vagy non-profit projektekhez. Ilyen esetekben az alkalmazás 

elindulásakor egy kezdő animáció jelenik meg a program logójával. A tartalmak 

létrehozásához a programozói tudás nélkül is használható Wikitude Studio
33

 programot 

biztosítja, amely marker alapú alkalmazás elkészítésére használható fel, azonban POI-k 

helyszínen való generálására nem alkalmas. 

A Wikitudehoz hasonló kiterjesztett valóság böngésző a Junaio, amely szintén támogatja a 

marker alapú, valamint a pozíció alapú kiterjesztett valóság alkalmazások létrehozását. A 

marker alapú AR tartalmak elkészítéséhez a Metaio Creator használható, melynek trial 

verziója ingyenesen elérhető. A Junaio egy ingyenes, web-alapú API-val is rendelkezik, 

amely különböző web technológiák alkalmazásával teszi lehetővé az AR alkalmazások 

létrehozását. A tartalmakat úgynevezett csatornákba (channel) szervezi, amelyek 

megoszthatóak a platform felhasználóival. Egy csatorna tárolhat érdekes információkat egy 

bizonyos helyről vagy témáról, valamint képekhez (markerekhez) rendelhet virtuális 

tartalmat. Fejlesztői szemszögből egy csatorna egy link a szerverre, amely a tartalom 

tárolásáért felelős. A tartalom létrehozásához az AREL (Augmented Reality Experience 

Language) került felhasználásra. A helyszínen való valósidejű POI létrehozását azonban nem 

teszi lehetővé az API. 

                                                 
33

 http://studio.wikitude.com/ 
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6. táblázat – A vizsgált böngészők tuladonságainak összefoglaló táblázata. 

Tulajdonság SARB Wikitude Junaio Layar Mixare Aurasma Argon 

POI adatai 

név 

kép 

cím 

URL 

leírás 

kategória 

név 

kép 

cím 

URL 

leírás 

kategória 

hívás 

email 

név 

kép 

cím 

URL 

leírás 

kategória 

audió 

videó 

név 

kép 

cím 

URL 

leírás 

kategória 

audió 

videó 

hívás 

SMS 

név 

URL 

név 

kép 

leírás 

név 

kép 

cím 

leírás 

hívás 

Adatformátum RDF ARML ARML ARML 
JSON 

XAPI 
belső 

HTML5 

Javascript 

Bővíthetőség 

helyszíni tartalom- 

generálás 

programozható 

Wikitude 

Studio 

Metaio Creator 

Junaio Creator 
Layar Creator programozható 

Aurasma 

Studio 

programoz-

ható 

Nézetek 

AR 

térkép 

lista 

AR 

térkép 

lista 

AR 

térkép 

lista 

AR 

térkép 

lista 

AR 

térkép 

lista 

AR 
AR 

térkép 

Útvonaltervezés elérhető elérhető elérhető elérhető nincs nincs nincs 

Platform Android 
Android 

iOS 

Android 

iOS 

Android 

iOS 

Android 

iOS 

Android 

iOS 
iOS 
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A Layar –amely magát a világ első AR böngészőjeként aposztrofálja– a markeres és 

pozíció alapú kiterjesztett valóság böngésző alkalmazások fejlesztését teszi lehetővé a 

letölthető SDK-nak köszönhetően. A felhasználói tartalom létrehozásáért a Layar Creator 

felelős. A Layar SDK-val létrehozott kiterjesztett valóság alkalmazások Android vagy iOS 

platformon futtathatóak. 

A Mixare
34

 egy nyílt forráskódú, szabadon módosítható projekt Android és iOS 

platformra, mely lehetővég teszi pozíció alapú AR alkalmazások létrehozását egy SDK 

segítségével. A Mixare által megjelenített POI-k alapértelmezetten a Wikipediából, a Twitter 

szolgáltatta publikus adatforrásból, illetve az OpenStreetMaptől származnak, azonban saját 

adatforrások használata is lehetséges. Ehhez a kívánt adatforrást HTML oldalon keresztül, 

JSON formátumban vagy OpenStreetMap formátumban (XAPI) kell biztosítani. A Mixare 

hátránya a kötött adatformátum, azaz nem használható tetszőleges formátumban tárolt 

adatforrás közvetlenül, így manuális létrehozás vagy JSON formátumra való konvertálás 

szükséges; továbbá nem lehetséges egy új POI létrehozása közvetlenül a programból. 

Az Aurasma
35

 a fentebb ismertetett alkalmazásokhoz hasonlóan marker és pozíció alapú 

AR programok fejlesztésére használható. A tartalmak előállításához az ingyenesen letölthető 

Aurasma Studio
36

 használata szükséges, aminek segítségével különböző képekhez, illetve 

fizikai lokációkhoz rendelhető virtuális tartalom (például kép, videó, valamint 3D-s modell). 

Fizikai lokáció esetén a POI koordinátáinak megadása szükséges, amely bár kiválasztható 

térképen, körülményessé teszi a tartalomgenerálást, nem azonos a helyszínen való azonnali 

POI létrehozással. A virtuális elemekre való kattintáshoz különböző események rendelhetőek, 

mint például honlap megnyitása, telefonhívás, SMS, e-mail küldése. 

Az Argon [74], [115] tetszőleges képet felhasználó markeres, illetve pozíció alapú 

kiterjesztett valóság alkalmazások létrehozását teszi lehetővé szabványos web technológiák 

használatával. A felhasználók által generált új tartalom létrehozása azonban programozási 

eszközök használatát igényli. A rendszer mobil architektúrája a nyílt web programozási 

nyelveken, mint például a HTML5, valamint a KML alapszik, aminek köszönhetően lehetővé 

válik a platformfüggetlenség. Ennek ellenére publikusan csak iOS operációs rendszert futtató 

eszközökön érhető el a letölthető alkalmazás. 

Az irodalmi áttekintésből látszik, hogy mind az akadémiai kutatások, mind a kereskedelmi 

alapú felhasználások jellemzőek a kiterjesztett valóság böngészők esetében. A jelenlegi 
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megoldások azonban nem teszik lehetővé tetszőleges adat felhasználását, a hagyományos 

értelemben vett böngészést, illetve az azonnali, helyszíni tartalomgenerálást. A szemantikus 

böngészők használata megnyitja az utat a hagyományos értelemben vett böngészés felé, 

azonban a jelenleg elérhető alkalmazások nem natív jellegükből következően nem alkalmasak 

a közvetlen felhasználásra, emiatt egy újfajta mobil, szemantikus böngésző kifejlesztése is 

szükséges. 

6.2. A SARB böngésző 

A következő alfejezet a szemantikus kiterjesztett valóság rendszer kliensalkalmazásának 

részleteit ismerteti, amely a 2.3. fejezetben leírt formális modellnek a böngésző és 

szemantikus komponensét tartalmazza. A kliens a világ bármely pontján lehetővé teszi a 

felhasználót körülvevő környezetben található fizikai objektumok kiterjesztett valóság 

technológiával való vizualizálását. A Geodint által biztosított POI-król további adat 

szerezhető meg a kifejlesztett szemantikus böngésző felhasználásával, amely a jelenlegi 

népszerű kiterjesztett valóság böngészőkben nem érhető el. 

6.2.1. Motiváció 

A szemantikus kiterjesztett valóság böngésző elsődleges célja, hogy a jelenleg népszerű AR 

böngészőknél gazdagabb adatszolgáltatás biztosítását tegye lehetővé, valamint az általa kínált 

funkcionalitások meghaladják a hasonló AR böngészőkét. A cél elérése számos részfeladat 

megoldását igényli, ilyen probléma a szenzoralapú nyomkövetés kombinálása szemantikus 

adathalmazok feldolgozásával, a kapott RDF dokumentum kiterjesztett valóság alapú 

vizualizálása, a helyszíni tartalomgenerálás, illetve a szemantikus böngészők beépítése a 

kiterjesztett valóság alkalmazásba. A részfeladatok konkrét bemutatása a 4.2.1. fejezetben 

ismertetett példa folytatásával történik a továbbiakban. 

Tegyük fel, hogy turisták vagyunk Budapesten és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

iránt érdeklődünk. A szemantikus kiterjesztett valóság böngészőt futtatva, az okostelefonunk 

GPS szenzorját felhasználva egy helyfüggő lekérdezést küldünk a Geodint adatintegrációs 

rendszernek. A kliens feldolgozza a válaszul kapott heterogén forrásokból származó RDF 

adatot egységes módon anélkül, hogy a különböző adatforrásokból való származást 

figyelembe kellene vennie. Ezt követően az eszköz beépített szenzorjainak használatával 

meghatározható az aktuális látómezőben található POI-k relatív pozíciója a telefon képernyő 

koordinátarendszeréhez képest. Így láthatóvá válik a kijelzőn keresztül, hogy milyen irányban 
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és mekkora távolságra található az Eötvös Loránd Tudományegyetem az aktuális 

pozíciónkhoz képest. Úgy döntünk, hogy meglátogatjuk az egyetemet, ezért futtatjuk az 

alkalmazás navigációs modulját, amelynek segítségével eljutunk a kívánt célponthoz. Az 

utunk során az eszköz végig követi az aktuális pozíciónkat, így a környezetünkben található 

további POI-kat is megtekinthetjük. Miután megérkeztünk az egyetemhez, észrevesszük, hogy 

csak egy rövid leírás érhető el, azonban ez nem elégíti ki a kíváncsiságunkat. Ennek 

következtében megnyitjuk a SARB szemantikus böngészőjét, amely a LOD felhőben 

publikusan elérhető szemantikus tudásbázist használja fel. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem LOD felhőben való megtalálása után a kapcsolódó RDF erőforrásokon 

keresztül további információhoz is juthatunk, így a hagyományos értelemben vett böngészés 

is lehetővé válik a szemantikus kiterjesztett valóság böngésző használatával. Észleljük 

azonban, hogy az egyetem egyik, helyszínen található kampusza nem szerepel az eredményül 

kapott POI-k között, ezért ott helyben létrehozzuk a kampuszt reprezentáló virtuális 

objektumot, amelyet a Geodint rendszer eltárol a mentést követően. Az újabb lekérdezés után 

az így létrehozott kampuszhoz tartozó POI már szerepel a megjelenített eredményben. 

6.2.2. Funkcionalitás 

A következő alfejezet az Android platformon megvalósított szemantikus kiterjesztett valóság 

rendszer kliensének funkcióit mutatja be. Két különböző használati eset vehető figyelembe a 

felhasználói autentikációtól függően. Az alkalmazás használható felhasználói bejelentkezés 

nélkül is, azonban ekkor bizonyos funkcionalitások korlátozásra kerülnek. A SARB böngésző 

által biztosított szolgáltatásokat a 30. ábra illusztrálja. Az ábrán a kliens egyes funkcióihoz 

tartozó képernyőképek láthatóak, valamint a közöttük lévő lehetséges átmenetek. A 

képernyők neve előtt szereplő számok egy lehetséges sorrendiséget írnak le. A szögletes 

zárójelben szereplő számokkal jelölt képernyők a felhasználói regisztráció és bejelentkezés 

függvényében érhetőek el. A képernyők közötti lehetséges átmeneteket nyilak reprezentálják 

az ábrán. A nyilak mentén szereplő számok az egyes képernyőképeken piros számmal 

megjelölt grafikus vizuális elemek által kiváltott átmenetet jelzik. A bejelentkezéstől függő 

átmenetek szintén szögletes zárójelek közötti számozással lettek jelölve. A továbbiakban az 

egyes funkciók ismertetése olvasható. 

Kezdőoldal. Az alkalmazás futtatásakor a nyitóoldal fogadja a felhasználót. A nézet négyféle 

interakciót tesz lehetővé, melyek a következők: átirányítás a regisztrációs oldalra; átirányítás 

a bejelentkező/kijelentkező oldalra; offline (a letöltött adatcsomagot felhasználva) vagy 
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30. ábra – A szemantikus kiterjesztett valóság böngésző folyamatábrája.
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online (az adatintegrációs rendszer webszolgáltatásait hívva) módon való 

alkalmazáshasználat; valamint a böngészés megkezdése. 

Regisztráció. Amennyiben a felhasználó még nem rendelkezik regisztrációval, akkor azt a 

regisztrációs oldalon végezheti el. Az ehhez szükséges adatok a felhasználói név és jelszó, e-

mail cím, valamint a vezetéknév és keresztnév. 

Bejelentkezés. A bejelentkező ablak paraméterül várja a felhasználónevet és a hozzá tartozó 

jelszót. Sikeres bejelentkezés esetén elérhetővé válik a POI létrehozás, valamint az offline 

csomagletöltés mód is. 

Kiterjesztett valóság böngésző. A kliens fő képernyője, amely a szemantikus kiterjesztett 

rendszer böngésző komponensének felel meg. A böngésző mód lehetővé teszi az eszköz 

kamerájának képernyőjén keresztül a valós fizikai világ virtuális objektumokkal való 

bővítését, mely virtuális elemek a felhasználó környezetében található fizikai lokációkat 

reprezentálják. A POI-kat jelölő virtuális objektumok a Geodint adatintegrációs rendszertől 

származnak. A nézet tartalmaz egy radart is, amely a felhasználó pozíciójának megfelelő 

középpontú, egy csúszkával megadott sugarú körön belül található POI-k helyét mutatja meg; 

továbbá iránytűként is szolgál. Az egyes POI-kat reprezentáló virtuális elemeket a 

kategóriájuknak megfelelő ikon, valamint a POI neve és az aktuális pozíciótól való távolság 

alkotja. A nézethez tartozó menü lehetőséget nyújt a kategóriaválasztásra, illetve 

bejelentkezés esetén új POI létrehozására, valamint offline csomagletöltésre is. Egy 

kiválasztott POI-ra való kattintást követően a hozzá tartozó részletes nézet oldalára navigálhat 

a felhasználó. 

 

31. ábra – A SARB böngésző egy pillanatképe. 
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Kategóriaválasztó. A megjeleníteni kívánt POI-k szűrhetőek a Geodint ontológiájában tárolt 

kategóriák szerint, melyre a kategóriaválasztó nézet nyújt lehetőséget. Egyéni kulcsszavas 

keresést is biztosít a nézet az Other mező kiválasztásával, illetve a kulcsszó megadásával. A 

kiválasztott kategóriák elfogadása után visszatér az alkalmazás a kiterjesztett valóság 

böngésző nézetbe, amely immár csak a megfelelő kategóriájú POI-kat fogja megjeleníteni. 

POI részletes nézet. Egy POI kiválasztása után a hozzá tartozó adatok megjelenítésére 

szolgáló nézet. Az adott POI-hoz a 4.2.3. fejezetben ismertetett attribútumok tekinthetőek 

meg az oldal segítségével. A SARB rendszer szemantikus komponensét alkotó böngésző, 

valamint a POI-hoz való térképes navigáció szintén a részletes nézet oldalról érhető el. 

Szemantikus böngésző. A SARB rendszer szemantikus komponensének megfelelő nézet. 

Segítségével a kiválasztott POI neve keresőszóként használható a LOD felhőben. A 

szemantikus tudásbázis hatalmas mennyiségű információt tárol, amely a nézet segítségével 

felfedezhetővé válik, a linkeken keresztüli navigációnak köszönhetően a hagyományos 

értelemben vett böngészés élményét biztosítja a felhasználó számára az alkalmazás. A 30. 

ábra 4. képernyője a Dél-Koreában található Expo Science Park részletes nézetét mutatja be, 

míg az 5. képernyője a Budapesthez tartozó RDF erőforrás szemantikus böngészőbeli 

részleteit tartalmazza. A példa jól illusztrálja a LOD felhő kínálta óriási adatforrást: a dél-

koreai Expo Science Parkot reprezentáló RDF erőforrásból hét lépésen keresztül lehetséges a 

világ távoli pontján található Budapestre való RDF linkeken keresztüli navigáció 

(dbr:Expo_Science_Park dbc:Visitor_attractions_in_Daejeon dbc:Daejeon dbr:Daejeon

dbr:South_Korea yago:MemberStatesOfTheUnitedNations dbr:Hungary dbr:Budapest 

ahol a dbr és a dbc prefixek a DBpedia ontológiájához, míg a yago prefix a YAGO 

ontológiájához [118] tartozik.). A szemantikus böngésző nem található meg a jelenleg 

népszerű kiterjesztett valóság böngészők funkcionalitása között, ezért részletes ismertetése a 

6.2.3. fejezetben olvasható. 

Navigáció. A részletes nézet oldalon kiválasztott POI-hoz való térképes navigációt teszi 

lehetővé, mely során a kezdőpont a felhasználó aktuális tartózkodási helye. 

POI létrehozás. Az azonnali tartalomgenerálásért felelős nézet, segítségével a helyszínen 

hozható létre a 4.2.3. fejezetben ismertetett attribútumokkal rendelkező POI. A koordináták 

manuális megadása szükségtelen, mivel az az eszköz szenzorjainak segítségével 

automatikusan kinyerhető. A létrehozás után a POI megtekinthetővé válik a kiterjesztett 

valóság böngésző nézetben is. 

Offline csomagletöltés. A kiterjesztett valóság böngészés a Geodint adatintegrációs 

rendszerrel való kommunikációhoz internetkapcsolatot igényel. Az állandó internetkapcsolat 
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nem garantálható minden alkalommal, például külföldi tartózkodás esetén, amely esetben a 

böngésző használata különösen hasznosnak bizonyulhatna. Az offline böngészés lehetővé 

tétele érdekében a köztes réteghez tartozó weboldalon a felhasználónak lehetősége adódik egy 

térképes felületen kiválasztani azt a helyet, amelynek a környezetében lévő POI-kat böngészni 

szeretné online kapcsolat nélkül. A felhasználó megadhatja a csomag nevét, illetve egy 

sugarat. A kiválasztott pont középpontú, megadott sugarú körben található POI-kat fogja 

tartalmazni a létrehozandó adatcsomag. A létrejött új csomag eltárolódik az adatbázisban, így 

a kliens használatakor automatikusan meg fog jelenni az offline csomagletöltés nézetében. A 

csomagok egy listában találhatóak, a kattintás után történik meg a letöltés, melyet követően a 

kiterjesztett valóság böngésző képes megjeleníteni offline módon is a letöltött POI-kat. 

6.2.3. Szemantikus böngésző 

A szemantikus böngésző a SARB rendszer újítása a jelenlegi kiterjesztett valóság 

böngészőkhöz képest, amely a hagyományos, internetes böngészéshez hasonló funkcionalitást 

biztosít a szemantikus adathalmazok felett. Napjaink szemantikus web szabványai alacsony 

szintű interfészeket biztosítanak a szemantikusan reprezentált adathoz való hozzáféréshez, 

például SPARQL lekérdezések RDF adatok feletti végrehajtását, ami hasonló a relációs 

adatbázisok SQL nyelven történő lekérdezéséhez. Akárcsak a hagyományos adatbázisok 

esetében, ahol a végfelhasználók tipikusan nem az SQL nyelv direkt használatával nyernek ki 

információt, úgy az RDF adatok felhasználói számára is biztosítani kell egy grafikus felületet, 

ami az adathalmaz struktúráján alapszik, és nem igényli SPARQL lekérdezések manuális 

végrehajtását37. A kifejlesztett szemantikus böngésző erre a problémára nyújt megoldást natív 

mobil környezetben, amelynek köszönhetően hozzájárul a mobil szemantikus web 

fejlődéséhez. 

Miután a felhasználó kiválasztott egy POI-t, a szemantikus böngésző kulcsszó-alapú 

keresést hajt végre a LOD felhőben az aktuális POI nevét keresőszóként felhasználva. A 

lekérdezés eredménye egy lista, amely a DBpediából származó, a paraméterül megkapott 

kulcsszót reprezentáló erőforrásokat tartalmazza. Egy kulcsszóhoz több erőforrás is tartozhat, 

így a felhasználó kiválaszthatja a listából a számára megfelelőt, ahogy azt a 32. ábra 

bemutatja. A helyes erőforrás kijelölése után a böngésző a kapcsolódó állítmányokat és 

tárgyakat egy táblázatban jeleníti meg, amely a 33. ábra által látható. Mivel nagy mennyiségű 

adat tartozhat egy erőforráshoz, ezért a megjelenítés dinamikus módon történik.  
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32. ábra – Egy POI-hoz tartozó DBpedia-beli erőforrások. 

Amennyiben a felhasználó elérte a táblázat alját, automatikus módon néhány új sor 

töltődik be a táblázatos nézetbe. A felhasználói élmény javításának érdekében az erőforrások 

prefixszel ellátott verziója jelenik meg a táblázatban a teljes IRI helyett. Egy erőforráshoz 

képet reprezentáló IRI is tartozhat, ebben az esetben a szemantikus böngésző automatikusan 

letölti, és átméretezve megjeleníti azt a táblázatos nézetben. A kép eredeti méretben is 

megtekinthető egy új ablakban az előnézeti képre való kattintást követően. 

 

33. ábra – Egy POI-hoz tartozó adatok táblázatos nézete. 

Mivel a szemantikus adathalmazok IRI-ken keresztül össze vannak egymással kapcsolva, 

ezért a felhasználó a linkekre való kattintással át tud navigálni a kiválasztott erőforrás 

táblázatos nézetére. Ezt a módszert alkalmazva a teljes, különböző adathalmazokat tartalmazó 

tudásbázis felfedezhetővé válik, ami megfelel a 24. definíció által leírtaknak. Mivel egy 
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erőforráshoz számos egyéb erőforrás kapcsolódhat, ezért előfordulhat, hogy a felhasználó 

nem találja azonnal a kívánt tulajdonságot. Ezen probléma áthidalására egy keresőmező lett 

kifejlesztve, amelyen keresztül szűrni lehet a tulajdonságok nevére. Végül, a hagyományos 

web böngészéshez hasonló élmény biztosításának érdekében a vissza-előre (undo-redo) 

navigációs funkció is kifejlesztésre került. 

6.2.4. Architekturális felépítés 

A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer a 3.3. fejezetben leírt architektúrán alapszik, 

melynek Geodint nevű köztes rétegét a 4. fejezet ismertette. A kliens a megvalósítás során a 

Geodint funkcionalitásának kibővítését igényelte a szemantikus böngészés, illetve az azonnali 

tartalomgenerálás lehetővé tételének érdekében. Az alfejezet első része a köztes réteg 

bővítését részletezi, majd a második felében a kliens implementációs részletei olvashatóak. 

6.2.4.1. Köztes réteg kiegészítése 

Szemantikus böngésző. Az első szükséges módosítás a szemantikus böngészést elérhetővé 

tevő logika biztosítását igényelte. A szemantikus böngésző egy federált rendszert alkalmaz a 

köztes rétegben, ami több végpont egyidejű kezelését teszi lehetővé. A rendszer leírására az 

ASM [18] modell használható fel, ami egy matematikailag megalapozott keretrendszer, mely 

rendszertervezésre és elemzésre használható. Az ASM algebra univerzumokból, 

függvényekből, illetve szabályokból épül fel. Az univerzumok tartalmazzák az entitásokat; a 

függvények biztosítják az univerzumok közötti kapcsolatokat; míg a szabályok a tranzakciós 

lépések, amelyek aktivációs feltételekkel rendelkeznek. Az ASM egy alapmodellel 

rendelkezik, amely a rendszer funkcióit írja le. A szemantikus böngésző a [36] publikációban 

ismertetett alapmodellt használja fel, melynek finomítása –ami leírja a szemantikus böngésző 

rendszer várható követelményeit– a [80] cikkben került kifejtésre. A modell köztes rétegben 

található implementációja egy REST típusú webszolgáltatás, ami a Jena keretrendszert 

alkalmazza a szemantikus lekérdezések futtatására. A rendszer paraméterként egy keresőszót, 

illetve egy konkrét IRI-t kaphat. Keresőszó esetén (a konkrét működés során a keresőszó a 

kiválasztott POI neve) a rendszer a facet keresőfunkcióval rendelkező http://dbpedia.org/fct 

webszolgáltatást felhasználva összegyűjti a válaszul kapott, keresőszóhoz kapcsolódó IRI-ket. 

Ha a kérés egy IRI, abban az esetben a rendszer SPARQL lekérdezéseket állít elő a 

paraméterül kapott IRI felhasználásával. A lekérdezések egyszerű hármas feltételek, ahol a 

paraméterül kapott IRI az alany, illetve a tárgy helyén szerepel. A hatékonyság növelése 
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érdekében a lekérdezések párhuzamosan kerülnek lefuttatásra a végpontokon. Az eredményül 

kapott RDF hármasokat átalakítás után a kliens számára feldolgozható módon, JSON 

formátumban szolgáltatja a rendszer. Az elküldendő adat méretének csökkentése érdekében az 

átalakítás során a prefixek ki lettek nyerve, majd egy külön mezőben lettek átküldve a 

kliensnek. Ezt követően, az adott IRI-hez kapcsolódó további IRI-k (melyek a szemantikus 

böngésző táblázatos nézetében kerülnek megjelenítésre) a prefix segítségével rövidítésre 

kerültek, ezzel csökkentve a továbbított adatmennyiséget. 

POI adatbázis. Az 5. fejezet mérési eredményeinek ismeretében a PostgreSQL adatbázis 

került kiválasztásra a felhasználó által létrehozott POI-k kezelésére, a térbeli funkciók 

lehetővé tételét a PostGIS kiegészítő felhasználása biztosítja. Az adatbázis szerkezetét a 34. 

ábra írja le. A felhasználók kezeléséhez a Users tábla, a csomagkezeléshez a Packages 

tábla, míg az újonnan létrehozott tartalomhoz a poi tábla szükséges. A Ratings tábla 

lehetséges továbbfejlesztési szempontból került létrehozásra, tartalma egy kontextusfüggő 

ajánlórendszer alapjául szolgálhat. 

 

34. ábra – Felhasználó által generált tartalom adatbázisa. 

6.2.4.2. A böngésző implementációs részletei 

A kliens belső architekturális felépítése a 3.3.2. fejezetben leírtakra támaszkodik, az 

implementált alkalmazás Android operációs rendszerű eszközökön futtatható. A SARB 

böngésző kontextusfüggő, szenzoralapú nyomkövetést kombinál georeferált RDF adathalmaz 

feldolgozásával, ahol a kontextust az aktuális hely és időinformáció reprezentálja. A klienst 
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alkotó modulok egymással való kommunikációja az alkalmazáson belüli, Java nyelven 

megvalósított objektumok közötti üzenetváltásokkal történik. 

Az Information Manager modul a böngésző kommunikációs interfésze, feladata a 

Geodinttel való kapcsolattartás. A böngészéshez szükséges adatokat a Geodint 

webszolgáltatásainak hívásával éri fel, a szemantikusan reprezentált formátumban eredményül 

kapott adat SPARQL lekérdezéseken keresztüli feldolgozására az AndroJena API38
 lett 

felhasználva, amely a Jena keretrendszer Androidra portolt nyílt forráskódú változata. 

A nyomkövetést a Tracker modul teszi lehetővé. Az eszköz beépített szenzorjainak 

köszönhetően az alkalmazás futása közben folyamatosan ismert az aktuális pozíció –az 

Android rendszer a LocationManager osztály felhasználásával biztosítja a GPS 

koordinátákat–, aminek köszönhetően az Information Manager a megfelelő paraméterű 

webszolgáltatás-hívást elő tudja állítani. 

A POI-k képernyőre való kirajzolásáért a UI komponens felelős. A LocationManagernek 

köszönhetően az aktuális GPS koordináták ismertek, azonban ez az információ nem elégséges 

a POI-k három dimenzióban való regisztrációjához, egyéb adatok is szükségesek, amelyekből 

kinyerhető a felhasználó aktuális nézőpontja. A POI-k megfelelő térbeli elhelyezését a 

Tracker komponens Sensor moduljától származó forgatási mátrix teszi lehetővé. Az Android 

rendszer SensorManager.getRotationMatrix(...)
39

 metódusa a gyorsulásmérő és az iránytű 

szenzorok által biztosított háromdimenziós vektorok segítségével ki tudja számolni a forgatási 

mátrixot, amelynek köszönhetően a UI komponens át tudja transzformálni a POI-k latitude és 

longitude koordinátáit az eszköz kijelzőjének kétdimenziós koordinátarendszerébe. A 

forgatási mátrix a klienst futtató eszköz minden egyes helyzetváltozása után újraszámolódik, 

így valós időben transzformálható a POI-k pozíciója a képernyőn. A kirajzolást az Android 

Graphics API
40

 felhasználása teszi lehetővé. 

A szemantikus böngészést a Semantic Browser komponens biztosítja, amely a 6.2.4.1. 

alfejezetben ismertetett webszolgáltatástól származó JSON adat vizualizálásával biztosítja a 

POI-hoz kapcsolódó szemantikus adathalmaz felfedezését. 

6.2.5. Kiértékelés 

A 4.3. fejezetben a megjelenítendő adatmennyiség szempontjából már kiértékelésre került a 

SARB rendszer, a továbbiakban a szemantikus böngészéssel kapcsolatos értékelés olvasható 

                                                 
38

 https://code.google.com/p/androjena/ 
39

 http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorManager.html 
40

 http://developer.android.com/guide/topics/graphics/index.html 
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három aspektusból megközelítve. Az első elemzett szempont a paraméterül megadott 

erőforráshoz kapcsolódó adatok száma. A vizsgálat során a DBpedia által válaszul adott 

eredmény került összehasonlításra a szemantikus böngésző által előállított adattal. Ezt 

követően a válaszidő elemzésének részletezése következik kétféle szempont szerint vizsgálva: 

az első esetben szekvenciális végrehajtással, míg a másodikban párhuzamos végrehajtással 

történt a lekérdezés. 

Az első vizsgálat célja annak összehasonlítása, mennyivel több adat nyerhető ki egy 

megadott keresőszóhoz a szemantikus böngésző használatával, mint a DBpedia egyedüli 

alkalmazása során. A federált szemantikus böngésző kilenc egyéb szemantikus adatforrást 

használt fel a DBpedián felül, azonban az alkalmazandó adatforrások száma egyszerűen 

növelhető egy konfigurációs fájl segítségével. A 35. ábra a 10
3
 nagyságrendű kapcsolódó 

RDF hármassal rendelkezdő eset eredményeit ismerteti. Az ábráról leolvasható, hogy a 

háromból két esetben a szemantikus böngésző 10
2
 nagyságrendnyivel több adatot szolgáltat, 

mint a DBpedia önmagában. 

 

35. ábra – Adott erőforráshoz kapcsolódó RDF hármasok száma I. 

A 36. ábra az egy nagyságrendnyivel több kapcsolódó RDF hármassal rendelkező 

erőforrások esetét ismerteti. Látható, hogy ilyenkor az eredményül adott hármasok számának 

különbségében már 103
 nagyságrendnyi különbség található a szemantikus böngésző rendszer 

javára. Az ábrák alapján az a sejtés kapható, miszerint az adatmennyiség növekedésével 

lineárisan nő a szolgáltatott adat méretének különbsége a szemantikus böngésző rendszer 
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javára. Mindazonáltal, a legtöbb adat továbbra is a DBpediából származik, aminek 

magyarázata az, hogy a LOD felhő középpontjaként tekinthető. 

 

36. ábra – Adott erőforráshoz kapcsolódó RDF hármasok száma II. 

A következő vizsgálat a szemantikus böngészés válaszidejének elemzése. A válaszidő 

alatt a köztes réteghez beérkezett kérés, illetve a kliens által fogadott és feldolgozott 

eredmény megjelenítése között eltelt idő értendő. Az első megközelítés alapján a köztes réteg 

szekvenciálisan küldte a paraméter alapján előállított lekérdezéseket a szemantikus 

végpontoknak. A módszer azonban olyan hosszú válaszidőt eredményezett, amely nem 

elfogadható a megfelelő felhasználói élmény biztosítása szempontjából. Ezt követően esett a 

választás a párhuzamosításra. 

A 37. ábra ötven futtatás eredményének átlagát mutatja milliszekundumban, a mérések 

egy Samsung I5500 Galaxy 5 készülék használatával történtek, ami Android 2.2 operációs 

rendszert futtat 600 MHZ-es CPU-n, 170 MB belső memóriát felhasználva. A vizsgált 

kulcsszavak az előző vizsgálatok során alkalmazottakkal azonosak. Megfigyelhető az ábra 

alapján, hogy a válaszidő megközelítőleg lineárisan skálázódik az erőforráshoz kapcsolódó 

adatok méretét tekintve. A válaszidő hossza továbbá tipikusan függ a használt végpontok 

státuszától is: előfordulhat, hogy egyes végpontok nem válaszolnak, aminek köszönhetően ki 

kell várni az előzetesen megadott időlimitet. 
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37. ábra – A szemantikus böngésző átlagos válaszideje. 

6.3. Alkalmazási területek 

6.3.1.1. A Kerepesi temető és a kiterjesztett valóság 

A Kerepesi temető Magyarország egyik legrégibb összefüggően megmaradt sírkertje. Része a 

„Nemzeti Pantheon”, ahol az ország történelmének és kultúrájának nagyjai nyugszanak. A 

temető hatalmas területen fekszik, amely magában foglalja Európa egyik legnagyobb 

szoborparkját. Napjainkban már részt vehetünk szervezett temetősétán, mely során a híres 

elhunytak nyughelye kereshető fel. A SARB rendszer a Kerepesi temetőben lévő szervezett 

sétához hasonló, azonban a felhasználó igénye szerinti (azaz nincs rögzített sorrendje a 

meglátogatandó síroknak) kiterjesztett valóság böngészést tesz lehetővé. Különböző internetes 

forrásokból származó adatok manuális gyűjtése után egy lokális adathalmaz lett létrehozva, 

melyet felhasználva a SARB a 6.2.2. fejezetben bemutatott funkciókat biztosítja, a 

hagyományos használathoz hasonlóan. 

A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer által a Kerepesi temetőben való elhunytakról 

szóló információ megjelenítése első lépésként a megfelelő adathalmaz legyűjtését igényelte. 

A tudásbázis több magyar honlap feldolgozásával41,42
 és a 4.2.4. fejezetben bemutatott 

ontológiának megfelelő RDF formátumra való transzformálásával keletkezett. A konvertáló 

program Java nyelven került implementálásra, mely a HTML oldalak forrásfájljának 

                                                 
41

 http://mek.oszk.hu/02100/02133/02133.htm 
42

 http://www.agt.bme.hu/varga/foto/kerepesi/kerepesi.html 
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feldolgozásával állítja elő az RDF formátumú kimenetet. A POI-k a híres elhunytak sírjainak 

felelnek meg, a hozzájuk tartozó latitude és longitude koordináták felmérése manuális 

végrehajtást igényelt. A SARB böngésző belső architektúrájának kialakítása könnyen 

lehetővé teszi lokális adatforrások bevonását a kiterjesztett valóság alapú megjelenítésbe. Az 

offline működéshez hasonlóan, az eszközön lokálisan tárolt RDF dokumentumot is SPARQL 

lekérdezéseken keresztül dolgozza fel a kliens, majd ezt követően a korábban ismertetett 

funkciók –beleértve a szemantikus böngészést, mellyel további információ szerezhető meg az 

elhunytról– minden további nélkül alkalmazhatóak a Kerepesi temetőre szabott alkalmazás 

futtatása során is. 

A használati eset demonstrálja, hogy a SARB egyszerűen kiegészíthető testreszabott 

adatforrásokkal, melyekkel konkrét helyszínekhez kötött kiterjesztett valóság és szemantikus 

böngészés válik lehetővé. A mobil eszközre letöltött lokális adatforrás használatával 

mellőzhetővé válik a folyamatos internetkapcsolat igénye, hasonlóan az offline csomagok 

használatához. Természetesen ilyenkor a szemantikus böngészés nem alkalmazható, mivel 

annak működése internetforgalomhoz kötött, a LOD felhő természetéből adódóan. 

6.3.1.2. Beltéri navigáció 

Napjaink egyik aktívan kutatott területe a beltéri navigáció, amelyet az ilyen navigációs 

rendszerek iránti megnőtt kereslet is mutat. Jó példák erre a nagyméretű, komplex 

bevásárlóközpontok, raktárak, egyetemi épületek, múzeumok, melyekben egy adott cél 

megtalálása jelentős időt is igénybe vehet. A kiforrott háttérrel rendelkező kültéri navigációs 

megoldások nem alkalmazhatóak beltéri használat során, mivel az épületek esetében fennáll a 

rádióhullámok terjedésének akadályozása, ami ellehetetleníti a GPS alapú megoldás beltéri 

igénybevételét. A szemantikus web technológiák és a kiterjesztett valóság együttes 

alkalmazása azonban a beltéri navigáció területén is eredményesen alkalmazható. A SARB 

kiegészítésével egy olyan rendszer fejleszthető ki, amely a mobilkészülék beépített 

szenzorjain alapuló lépésszámlálót és kiterjesztett valóságot felhasználva lehetővé teszi a 

beltéri navigációt. 

A beltéri környezet reprezentálására az JOSM OpenStreetMap szerkesztő43
 használható 

fel, amely a térképen szereplő pontokhoz való latitude-longitude koordináták rendelésére 

alkalmazható. Az elkészült térkép a navigáció végcéljaként szolgáló POI-kat, illetve az 

útvonalszámításhoz szükséges pontok koordinátáit tárolja. Az OpenStreetMap editor 

eredetileg XML formátumban tárolja az általa előállított adatot, azonban ez a fájl 
                                                 
43

 https://josm.openstreetmap.de/ 
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automatikusan RDF formátumúvá transzformálható XSLT használatával. Az így kapott 

szemantikus réteg tartalmazza a térképből kinyert, megfelelően annotált adatokat, amelyek a 

beltéri környezetet reprezentálják. A térképi adatok szemantikus hálóval való megfeleltetése 

az INO [1] ontológia felhasználásával és kibővítésével érhető el. Az ontológia a navigációs 

utak leírásához szükséges fogalmakat tárolja (például POI, Passage, Corridor, Exit stb.). A 

pontok közötti közvetlen kapcsolatok reprezentálása érdekében az ontológia egy hasAvailable 

tranzitív tulajdonsággal lett kibővítve. 

Az egymással közvetlen kapcsolatban lévő pontok ismeretében egy szemantikus 

következtetést végrehajtva megkapható az összes lehetséges útvonal, azaz a térképet 

reprezentáló gráf tranzitív lezártja. Az így eredményezett lehetséges utakból egy 

CONSTRUCT típusú SPARQL lekérdezés segítségével kiszámítható minden egyes pontpárra 

a köztük lévő távolság, amelyet egy RDF gráfként szolgáltat a rendszer. A kliens az így kapott 

RDF gráfot közvetlenül tudja értelmezni és legrövidebb út algoritmust végrehajtani azon. A 

szemantikus következtetésnek köszönhetően nem szükséges az összes lehetséges útvonal 

tárolása, a pontok és közvetlen kapcsolataik ismeretében kikövetkeztethetőek azok. Ez a 

limitált erőforrásokkal rendelkező mobileszközök esetében jelentős tárhely-megtakarítást 

eredményezhet. 

 

38. ábra - Markereket felhasználó beltéri navigáció AR segítségével. 

A navigáció vizualizációjára a beépített szenzorokon alapuló térképes navigáció, illetve a 

markereket felhasználó kiterjesztett valóság nézet alkalmazható. A kiterjesztett valóság nézet 

során a markereket használó megoldás indoka az, hogy ezek jellegükből adódóan kitűnnek a 

környezetből, ezzel felhívva magukra a felhasználó figyelmét. A navigáció során –melyet a 
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38. ábra illusztrál– a markerekhez az irányt mutató 3D-s nyilat rendeltünk. A markereken 

megjelenő nyíl mindig a cél felé vezető úthoz tartozó legközelebbi pont felé mutat. A 

markerek felismerésének ideje négyzetesen függ a markerek számától, mivel minden egyes 

markert minden másikkal összehasonlít a rendszer, emiatt hatékonysági szempontból csak 

egyetlen marker lett felhasználva. Mivel a markerek a navigáció végcéljaiul szolgáló POI-

knál is megtalálhatóak, ezért a kiterjesztett valóság alapú navigációnk pontos 

helymeghatározást tesz lehetővé. 

A rendszer megvalósított használati eseteként az ELTE egyik kutatóépületén belül történő 

navigáció lett kiválasztva. Az épületben számos helyiség mellett egy nagy központi 

előadóterem is található. Célunk az volt, hogy az épület fontos pontjai (szobák, ajtók, asztalok 

stb.) között navigálást biztosítsunk. Ezt elősegítendő feltérképeztük az épületet és minden, a 

navigációhoz szükséges pontot leképeztünk egy térképre. A használati eset jól mutatja, hogy a 

SARB rendszer bizonyos kiegészítésekkel egyéb, a fő felhasználási profiljától eltérő területen 

is alkalmazható. 

6.4. Összefoglalás 

A fejezet első része az irodalmi áttekintésen keresztül bemutatja az akadémiai és 

kereskedelmi forgalomban elérhető kiterjesztett valóság böngészőket. Napjaink 

legnépszerűbb böngészői funkciók szerint is csoportosítva lettek, ami megmutatja az egyes 

megoldások erősségeit, illetve hiányosságait. Ezt követően a szemantikus kiterjesztett valóság 

rendszer böngészőjének ismertetése olvasható, amely egy olyan kontextusfüggő mobil 

alkalmazás, amely szenzoralapú nyomkövetést kombinál a Geodint adatintegráló 

komponenstől származó geográfiai RDF adathalmaz feldolgozásával. A böngésző funkcióinak 

részletes leírását szintén tartalmazza a fejezet, melyek közül a szemantikus böngészés olyan új 

funkciónak tekinthető, mely nem szerepel más, jelenleg elérhető kiterjesztett valóság 

böngészőben, ennek következtében a K4 kutatási kérdésre adott lehetséges válaszként 

tekinthető. A kiterjesztett valóság böngésző a 2.3. fejezetben ismertetett CAESAR modell 

böngészőkomponensének, míg a szemantikus böngésző a szemantikus komponensnek felel 

meg, így illeszkedik a rendszer elméleti leírásához. 

A SARB böngésző jelenlegi megvalósítása a térbeli pozíciót és az időt használja 

kontextusként, azonban egyéb, explicit, illetve implicit módon megszerzett adatok is 

alkalmazhatóak felhasználói kontextusként. Explicit kontextusként értelmezhető többek 

között a felhasználók által megadott POI-értékelés, míg implicit kontextus például az egy POI 
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előtt eltöltött idő, az aktuális látószögben eltöltött idő stb. Az ilyen típusú adatok új, 

személyre szabható ajánlórendszer adatforrásául szolgálhatnak, amelyre a Collaborative 

Filteringen alapuló hagyományos kontextusfüggő ajánlórendszertől eltérő megvalósítású 

ajánlórendszerek épülhetnek. 

A fejezet utolsó része olyan konkrét projekteket mutat be, ahol a szemantikus kiterjesztett 

valóság rendszer felhasználható. Az első használati eset a SARB hagyományos működési 

elvén alapszik, azonban a helyszínre szabott adathalmaz vizualizálását teszi lehetővé [83]. A 

második ismertetett példa a rendszer kiegészítésével marker alapú beltéri navigációt [79] 

valósít meg, ami egy újabb alkalmazási területként is tekinthető, így a K4 kutatási kérdésre 

egy lehetséges válasz. 

Saját hozzájárulásom a kiterjesztett valóság böngésző funkcionalitásának megtervezése az 

elérhető népszerű böngészők funkcióinak összehasonlítása alapján, illetve a tervezés alapján 

az Androidos prototípus implementációja [82]. A szemantikus böngésző kliensoldali 

kifejlesztése szintén saját eredmény [80], ami lehetővé teszi a federált szemantikus tudásbázis 

felfedezhetőségét. A szemantikus böngésző natív mobil platformra való megvalósításának 

köszönhetően hozzájárul a mobil szemantikus web fejlődéséhez. A szemantikus böngésző 

köztes rétegében lévő megvalósítása, valamint a beltéri navigáció szerveroldali 

implementációja Gombos Gergő munkája. A következő fejezetben a dolgozat eredményeinek 

összefoglalása olvasható. 
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7. Összefoglalás 

Az értekezés egy szemantikus kiterjesztett valóság rendszert (SARB) ír le, amely a jelenleg 

elérhető kiterjesztett valóság böngészőknél gazdagabb adatszolgáltatást tesz lehetővé, 

valamint újfajta funkciókat is kínál a felhasználói számára. A disszertáció terjedelme az 

elméleti modellezéstől a gyakorlati megvalósításon keresztül a kísérleti kiértékelésig tart. A 

SARB nevében szereplő szemantikus jelző a szemantikus web technológiák használatára utal: 

a rendszer egyik központi elemeként tekinthető ontológia használata oldja fel a szemantikai 

konfliktust a különböző adatforrások használata esetén; a megjelenítésre szánt integrált adat 

szemantikus formátumban kerül reprezentálásra; a LOD felhő szintén be lett kapcsolva a 

böngészésbe; valamint a rendszer a szemantikus adatokon való következtetések végrehajtását 

teszi lehetővé. 

A disszertáció az ismertetett fejezetek során megválaszolja az 1. fejezetben felmerült 

kutatási kérdéseket. A 2. fejezet áttekinti a kiterjesztett valósággal és szemantikus web 

technológiákkal kapcsolatos alapismereteket mind informális, mind formális leírás szerint. Ezt 

követően megadtam a szemantikus kiterjesztett valóság rendszer formális modelljét: az első 

részben halmazelméleti függvények használatával írom le a rendszer funkcióit, míg a fejezet 

hátralévő része integrált tér-idő-esemény logika segítségével definiálja a SARB leírását. A 

fejezet az implementált rendszer elméleti alapjait fekteti le, így a K1 kutatási kérdésre adott 

válaszként tekinthető. 

A 3. fejezet a SARB rendszernek a formális modellel konzisztens architekturális 

felépítését tárgyalja. Az architektúra absztrakt és konkrét szinten került kifejtésre, valamint a 

szoftverelméletben felhasznált tervezési mintákhoz hasonló kiterjesztett valóság architektúra 

tervezési mintákat ismertet. Az új kiterjesztett valóság böngészők fejlesztése során 

újrafelhasználható megtervezett architektúra a K3 (a) kutatási kérdést válaszolja meg. 

A 4. fejezet a formális modell adatkomponensének megtervezését és megvalósítását 

ismerteti. A kifejlesztett adatintegrációs rendszer segítségével különböző adatforrásokból 

származó geográfiai adatok egyesítése válik lehetővé, amely magában foglalja a 

sémaillesztést, valamint az azonosságfeloldást is. Szemantikus web technológiák 
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alkalmazásával lehetővé tehető a szemantikai konfliktusok feloldása, illetve az egységesített 

adat RDF formátumban való szolgáltatása, melyen a kliens egyszerűen futtathat 

lekérdezéseket. A rendszer könnyen bővíthető új adatforrásokkal, valamint a 

webszolgáltatásokon keresztüli adatbiztosításnak köszönhetően third-party alkalmazások 

funkcióinak bővítését is lehetővé teszi. A fejezet a K2 és K3 (b) kutatási kérdésekre adott 

válasz szerepét tölti be. 

Az 5. fejezet a felhasználók által generált tartalom tárolásáért felelős térbeli adatbázisok 

kiterjesztett valóság böngészőbeli felhasználásra specializált vizsgálatait mutatja be. 

Újdonsága, hogy egyidejűleg vizsgálja a relációs, valamint a szemantikus adatbázisokat. A 

kapott eredmények ismerete hozzásegített a rendszer által használt térinformatikai adatbázis 

kiválasztásához. 

A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer böngésző és szemantikus komponensének 

megtervezését és megvalósítását a 6. fejezet ismerteti. A böngésző az implementált 

adatintegrációs rendszerrel kommunikál a megjelenítendő, egyesített geográfiai tartalom 

elérésének céljából, illetve az egyéb, felhasználókhoz köthető funkciók biztosítása miatt. Az 

azonnali tartalomgenerálás és a szemantikus böngészés olyan újféle funkcióknak tekinthető, 

amelyek a jelenleg elérhető kiterjesztett valóság böngészőkben nem találhatóak meg, így a K4 

kutatási kérdésre adott válaszként fogható fel. 

A rendszert egészként tekintve elmondható, hogy a felvetett kutatási kérdéseket 

megválaszolja, valamit megalapozottnak tekinthető a hipotézis, miszerint a szemantikus web 

technológiák és a kiterjesztett valóság kombinálásával a jelenlegi mobil kiterjesztett valóság 

böngészők továbbfejleszthetők az adatszolgáltatás gazdagságának és új funkciókkal való 

bővíthetőségének tekintetében. A szemantikus kiterjesztett valóság rendszer megtervezése és 

implementálása a következőket új eredményeket szülte: 

 egy új formális modell kidolgozása, amelyhez hasonló korábban nem készült, 

 újrahasznosítható architektúra és tervezési minták a formális modell alapján, 

 könnyen bővíthető geográfiai adatintegrációs rendszer, 

 egy kiterjesztett valóság keretrendszer, amely egyszerűen kiegészíthető új 

funkciókkal, valamint könnyen testre szabható új alkalmazások készítésére, 

 környezetfüggő natív mobil szemantikus kiterjesztett valóság alkalmazás, amely a 

világ bármely pontján felhasználható. 

Számos továbbfejlesztési lehetőség nyitott maradt azonban. A kontextus a jelenlegi 

megvalósítás szintjén a fizikai lokációra és az időre korlátozódik, azonban hasznos lehet 
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különböző explicit és implicit felhasználói kontextust is alkalmazni, amelynek köszönhetően 

személyre szabható ajánlórendszer implementálható. Jelenleg az ajánlórendszer csak az 

elméleti modellben szerepel, megvalósítása nem készült el. Több lehetséges mód is van a 

kifejlesztésére: az egyik az előbb említett felhasználói kontextus, míg a másik a tér-idő-

esemény logika SWRL nyelvbeli megvalósításával logikai következtetéseket alkalmazhat az 

ajánlásra. A felhasználói kontextus tovább bővíthető a közösségi hálók bekapcsolásával, 

amelynek segítségével egyéb közösségi funkciók is felhasználhatóvá válnak (kiterjesztett 

valóság tartalom megosztása, felhasználókezelés stb.). A szemantikus böngésző válaszideje 

függ a vezeték nélküli hálózat teljesítményétől. A jelenleg már elérhető 4G technológia 

jelentősen gyorsíthat a válaszidőn, a jövőben elterjedő 5G pedig gyakorlatilag szinte azonnali 

válaszadást tesz majd lehetővé. 

Összegzésként elmondható, hogy a kapott eredményeknek köszönhetően a SARB rendszer 

a kiterjesztett valóság tudományterülethez az AR böngészők adatszolgáltatásának bővítésével, 

míg a szemantikus web tudományághoz a szemantikus böngészőn keresztül a mobil 

szemantikus web fejlesztésével járult hozzá. Ennek következtében kijelenthető, hogy a 

kezdeti célkitűzéseket sikeresen megvalósította: a jelenlegi kiterjesztett valóság böngészők 

szemantikus web technológiák alkalmazásával való továbbfejlesztésének tekinthető. 
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Összefoglaló 

A korábban csak kutatóintézetek és egyetemi laboratóriumok számára elérhető kiterjesztett 
valóság alkalmazások napjainkban a hétköznapi felhasználók számára is könnyen 
hozzáférhetővé váltak. A technológia nagyközönség számára való eléréséhez jelentősen 
hozzájárult a hardverek fejlődése, a hordozható eszközök erőforrásainak bővülése kiemelkedő 
szerepet játszik a kiterjesztett valóság mindennapi felhasználása során. Egy kiterjesztett 
valóság alkalmazás segítségével a valós, fizikai környezet kibővíthető számítógép által 
generált virtuális elemekkel (például helyfüggő információval vagy háromdimenziós 
modellel), aminek köszönhetően a valós és virtuális világ egy időben való létezésének érzetét 
kelti. Jelenleg a technológia legnépszerűbb képviselői közé tartoznak a kiterjesztett valóság 
böngészők, melyek a hagyományos web böngészők helyettesítőjeként tekinthetők: lehetővé 
teszik interaktív multimédia tartalmak fizikai objektumokhoz való rendelését és 
megjelenítését. A folytonos böngészés élménye a virtuális tartalmakhoz való további 
információk kapcsolásával érhető el. A kiterjesztett valóság böngészők segítségével a 
felhasználó tetszőleges hordozható eszköz (például okostelefon vagy táblagép) kijelzőjén 
keresztül megfigyelheti a környezetében található fizikai objektumokat (például étterem) 
reprezentáló virtuális ikonokat az eszköz kamerája által közvetített valós nézetben. A 
kiválasztott objektumról egyéb információk megszerzése is lehetővé válik az alkalmazás 
böngészési funkciója által. 

Napjainkra számos kiterjesztett valóság böngészővel kapcsolatos kutatást látott 
napvilágot, illetve a kereskedelmi forgalomban elérhető böngészők is hozzáférhetővé váltak. 
A kutatási terület relatív népszerűsége ellenére számos nyitott kérdés vár megválaszolásra. A 
kiterjesztett valóság böngészők létfontosságú követelménye a megfelelő mennyiségű és 
minőségű adathoz való hozzáférés, mely alapvetően befolyásolja az alkalmazás 
felhasználhatóságát. A jelenleg elterjedt kiterjesztett valóság böngészők már biztosítják az 
egymás közötti adatfelhasználás lehetőségét. Mindazonáltal a tartalomszolgáltatás még ebben 
az esetben is csak az általuk biztosított tartalomkészítő eszközzel létrehozott információra 
korlátozódik, ami erős megszorítás, tekintve az interneten szabadon elérhető hatalmas 
mennyiségű adatforrást. További megválaszolásra való kérdés, hogyan lehet a leginkább 
releváns információt kinyerni a különböző adatbázisokból a lehető legkevesebb erőforrás 
felhasználásával. A jelenlegi, kiterjesztett valóság böngészők által felhasználható tartalmat 
előállító eszközök asztali környezetben futtathatóak. Nyitott kérdés, hogyan oldható meg az 
azonnali, helyszíni tartalomgenerálás egy kiterjesztett valóság böngésző használatával, 
melynek megvalósítása szignifikáns előnyt jelentene a jelenlegi helyzethez képest; valamint 
problémát jelent a napjaink legnépszerűbb kiterjesztett valóság böngészők saját fejlesztésű, 
rugalmatlan szoftverachitektúrája is. 

A disszertáció célja egy olyan kiterjesztett valóság rendszer ismertetése, amely a fenti 
hiányosságok pótlását lehetővé teszi. Az értekezés szemantikus web technológiák 
felhasználásával alkalmazott módszereket, újfajta eszközöket, architekturális megoldásokat 
mutat be, amelyek lehetővé teszik többek között a publikusan elérhető adathalmazok 
összekapcsolásával a böngésző által rendelkezésre álló információ mennyiségének növelését, 
valamint az azonnali tartalomgenerálást mobil kiterjesztett valóság böngészőn keresztül. A 
kapott eredmények terjedelme az elméleti modellezéstől a gyakorlati megvalósításon 
keresztül a kísérleti kiértékelésig tart, melyek hozzájárulnak a mobil szemantikus web és 
kiterjesztett valóság tudományterületek fejlődéséhez. 
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Summary 

While earlier the Augmented Reality applications were only available for research institutes 

or university laboratories, this technology has become easily accessible for the ordinary users 

as well in these days. The improvement of hardware has significantly contributed to the 

accessibility of Augmented Reality for the general public: the increase of the performance of 

resources of wearable devices has been playing a prominent role in the everyday usage of 

Augmented Reality. The real physical environment can be extended by computer generated 

virtual elements (for instance, location-aware information, or three-dimensional model) using 

Augmented Reality, in this way, the user could feel that the two worlds coexist. One of the 

most popular representatives is the Augmented Reality browsers which can be seen as a 

replacement of the regular web browsing: it enables to assign interactive multimedia content 

to physical objects and the attached multimedia elements can be superimposed into the real 

life view. The experience of continuous browsing can be provided by additional information 

linking to the virtual contents. The physical objects (for example, a museum) those are located 

in the surrounding environment represented by virtual icons can be observed through the 

display of an arbitrary wearable device (for instance, smartphone, or tablet) by means of an 

Augmented Reality browser. Additional information related to the selected object can be 

obtained using the browsing function of the Augmented Reality browser. 

In the past few years, several studies on Augmented Reality browsers have been 

published. In addition, commercial browsers have also become available for the wide 

audience. Despite the relative popularity of this scientific area, a number of open questions 

have not been answered yet. The access to the adequate quality and quantity data is an 

essential requirement which can fundamentally affect the usability of an Augmented Reality 

browser. The currently prevalent Augmented Reality browsers provide the interoperability 

among the different applications. Nevertheless, the data provision is restricted to the content 

which was created by the authority tools of the each browser application. This solution is a 

substantial limitation considering the huge amount of data that can be freely accessed on the 

Internet. Further open question is how we can acquire the most relevant information from 

different databases using the least amount of resources. The most current authority tools for 

Augmented Reality browsers run in desktop platform. The way of enabling an in-situ, on-the-

fly content creation method for Augmented Reality browser displaying is also still an 

answerable question. Significant benefit can be provided in comparison with the existing 

solutions by the implementation of the before mentioned method. The propriety, inflexible 

software architecture of the recently popular Augmented Reality browsers is another issue. 

The main objective of this doctoral dissertation is to present a system which addresses the 

aforementioned shortcomings. Several methods using Semantic Web technologies, new tools, 

as well as architectural solutions, are described in this thesis those allow to increase the 

amount of displayable data and the in-situ content generation via mobile Augmented Reality 

browser among others. The given results range from theoretical modeling through 

implementation to experimental evaluation and contribute to the improvement of mobile 

Semantic Web and Augmented Reality. 
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plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

 

Kelt: 2016.06.22. 

a doktori értekezés szerzőjének aláírása 
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 Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. 
Hatályos: 2014. VII.1. napjától. 
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 A kari hivatal ügyintézője tölti ki. 
46

 A megfelelő szöveg aláhúzandó.  
47

 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 

illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
48

 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.  
49

 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést. 


