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történő rendezése, magas szintű felhasználói követelmények 

megfogalmazása (Showcase) 

― Fejlesztési eredmények, különös tekintettel a FÖMI 

tevékenységére 

A projekt további feladatai 
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A projektről röviden 
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Adatok: 

― Projekt időtartama: 2012 november – 2016 november 

― Finanszírozás: EU 7-es keretprogram 

― Partnerek: 12 európai partner  

― Web: http://www.iqmulus.eu/ 

Koncepció:  

Valós felhasználói esettanulmányok köré épülő, de általánosítható 

rendszer, amely az alábbi eseményekre való felkészülést és az azokra 

való gyors reagálást segíti: 

― árvizek, villámárvizek 

― ipari balesetek 

― városi területeken bekövetkezett katasztrófák, valamint 

― területi tervezés megalapozásához szükséges adatintegráció és 

elemzés támogatása  
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A Konzorcium 
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Szárazföldi alkalmazások  

― Felszínmodell készítése 

― Csapadékadatok elemzése 

― Belvíz és árvíz detektálás 

― Földcsuszamlás-modellezés 

― Validálási műveletek (modellezett és mért adatok 

összevetése) 

Tengeri-óceáni alkalmazások  

― Tengerfenék modellezés (pontfelhő alapú) 

― A tengerfenéki objektumok azonosítása 

― Tengerfenék stabilitásának vizsgálata (dűnevándorlás) 

Városi környezetre vonatkozó alkalmazások 

― Épülethatár detektálás és nyilvántartás (2D/3D) 

― Fafelismerés (pontfelhő alapú) 
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Esettanulmányok (Showcases) 
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A FÖMI szerepe a projektben 
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A szárazföldi alkalmazások koordinátora (együttműködve a 

forgatókönyvben részt vevő többi partnerrel, a közszféra 

intézményeinek – mint kulcsfelhasználók, és felhasználói csoport 

résztvevők – bevonásával) 

A WP1 („Requirements”)vezetője: 

– A felhasználók szempontjainak érvényesítése a kezdetektől 

– Együttműködés tudományos partnerekkel a „State of the Art” 

elemzésben 

„Adatszolgáltató”, „adatintegrátor” és „felhasználó” egyszerre 

Intenzív közreműködés az alábbi munkacsoportokban: 

– Adatelemzés és -feldolgozás (WP4) 

– Tesztelés és jóváhagyás (WP7) 

– Kommunikáció (WP8) 
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Az első és második év legfontosabb 

feladatai a FÖMI részéről I. 

1. Felhasználói követelmények 

azonosítása (WP1) – a projekt több 

fázisán átívelő, iteratív, dinamikus 

folyamat. 

 (User Role/User Story/Use Case) 

Mint térinformatikai szakértő egy adatszolgáltató 

intézetnél, tengeri és szárazföldi LIDAR adatok 

fúzióját szeretném elvégezni azért, hogy folytonos 

tengeri/szárazföldi felszínmodellt tudjak előállítani. 

Mint térinformatikai szakértő egy katasztrófavédelmi 

hatóságnál, különböző kockázati zónák poligonjait 

szeretném a kataszter szerinti épületekkel átlapolni, 

evakuálás tervezése céljából, gyorsan és pontosan. 

Hidrológusként szeretném kombinálni az 

elöntésmodellt nagy felbontású DTM-mel, hogy  

vízmélység-térképket generálhassak. 

As a <user>, I want <something> so that <benefit> 

IQmulus fejlesztési 

irányok 

A legmodernebb tudományos és 
műszaki lehetőségek / trendek 

vizsgálata, tudományos és 
fejlesztési szempontok 

kidolgozása 

Felhasználói igények, 
követelmények gyűjtésének és 
rendszerezésének módszertani 
kidolgozása és végrehajtása 

Top-

down 

Bottom

-up 
WP1 

WP4 
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Az első és második év legfontosabb 

feladatai a FÖMI részéről II. 
2. Showcase összeállítás – Adott forgatókönyvekre összeállított 

legtipikusabb felhasználói követelmények munkafolyamatokba 

rendezett gyűjteménye (ú.n. Super User Story), amely jó kiindulópontot 

nyújt a fejlesztési prioritások felállításához. 

― Szárazföldi alkalmazás (Integrated Land Showcase) 

― Tengeri alkalmazás (Marine Showcase) 

― Városi környezet alkalmazás (Urban Showcase) 

3. Showcase és munkafolyamat-elemzés, szolgáltatások ajánlása 

― As-Is Analysis, elvárások a felhasználó szempontjából, innovációs 

szempontok 

― Javasolt IQmulus megoldások (konkrét szolgáltatások 

beajánlásával, fejlesztési ütemezés feltüntetésével) 

― Teszt és referenciaadatok biztosítása és részletes jellemzése 
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Az első és második év legfontosabb 

feladatai a FÖMI részéről III. 

4. Fejlesztés – a saját felhasználói 

igényeinkre alapozott fejlesztési munka, 

az ELTE-IK közreműködésével  

 Fejlesztési terület: raszteres állományok 

kezelése 

Űrfelvételek előfeldolgozási folyamatai 

Elemzés 

 

IQmulus fejlesztési 

irányok 

A legmodernebb tudományos és 
műszaki lehetőségek / trendek 

vizsgálata, tudományos és 
fejlesztési szempontok 

kidolgozása 

Felhasználói igények, 
követelmények gyűjtésének és 
rendszerezésének módszertani 
kidolgozása és végrehajtása 

Top-

down 

Botto

m-up 
WP1 

WP4 
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Esettanulmány: 

 
Land Integrated Showcase: 

As hydrologist or geo-morphologist 

supporting decision makers in civil 

protection, I want to analyse data 

measured during critical events to 

prepare better prediction and 

monitoring of floods and landslides. 

To this end, I want to study the 

evolution of measured precipitation 

data as well as slope deformation 

from optical images, compute 

parameters to produce high-quality 

input for hydrological and mechanical 

modelling and simulation, and 

compare the results to reference 

measurements obtained for flooding 

events and landslides 

Elöntés- és belvíz-detektálás 

Workflow 1  

Terrain model 
preparation 

Workflow 2 

Analysis of 
precipitation data 

Workflow 4 

Detection and 
characterisation 

of landslides 

Workflow 5 

Comparison between 
simulated vs. 

measured floods. 

Workflow 3  

Flood and 
waterlogging 

detection 

Land Integrated Showcase 
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Elöntés- és belvíz-detektálás 

 
1. Előfeldolgozás: 

a) Űrfelvételek geometriai korrekciója, 

transzformálás 

b) Felhő és felhőárnyék szűrése, felhőmaszk 

készítés 

c) Atmoszféra tetején mért reflektancia számítása 

(Top of the Atmosphere / ToA reflectance)) 

d) Spektrális index számítások (NDVI, NDSI, 

NDWI (NDxI)) 

2. Feldolgozás (osztályozás) az alábbi bemenő 

adatokra építve: 

a) ToA reflektanciára kalibrált űrfelvétel, spektrális 

indexek, felhőmaszk, természetes vizek 

maszk, MePAR támogatott területek maszk 

b) Eredmény: 9 kategóriás tematikus térkép 

A jelenlegi munkafolyamat – „As-Is” Analysis 
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Elöntés- és belvíz-detektálás 

 

Forrás: 

Gyuri/Gizi

) 

A jelenlegi munkafolyamat 
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Elöntés- és belvíz-detektálás 

 Elvárások a felhasználó szempontjából, innovációs lehetőségek 

 
1. Automatizálás az alábbi előfeldolgozási folyamatokra: 

a) felhő- és felhőárnyék detektálás 

b) ToA reflektancia számítás 

c) spektrális index számítások 

 

2. Feldolgozás: 

a) határérték megállapítás interaktív módon a felhasználó által, 

digitalizált referencia adatok, vagy automatizált tanulási folyamat 

segítségével: 

b) döntési-fa alapú osztályozók használata (pl. CART)  

c) DTM beépítése a feldolgozási láncba. 

GISopen konferencia 
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Esettanulmány: 

 Elöntés- és belvíz-detektálás 

IQmulus szolgáltatások a munkafolyamatra: 

 

1. Munkafolyamat komponensek meghatározása: 

a) Előkészítő műveletek 

b) Információ-kinyerés 

c) Változásvizsgálat 

d) Bemutatás/megjelenítés 

 

2. Szolgáltatások (service) csoportosítása 

komponensenként 

― Általános rendszerfunkciók (WP2/WP3) 

― WP4 szolgáltatások (spatio-temporal data fusion toolkit, 

feature extraction, classification and correlation toolkit, multivariate surface 

generation toolkit, change detection and dynamics toolkit 

― WP5 szolgáltatások (megjelenítés) 

GISopen konferencia 
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Esettanulmány: 

 Elöntés- és belvíz-detektálás 
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Komponens: előkészítő műveletek 
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Elöntés- és belvíz-detektálás 

 
1. Előfeldolgozás: 

a) felhő- és felhőárnyék detektálás [e.g.  fMASK for Landsat 4, 5, 7, and 

8 images; SPOTCASM for Spot5 HRG] 3. év 

b) ToA reflektancia számítás: [ e.g. *.hdf for Landsat images; *.dimap 

(xml) for Spot images] 2. év 

c) Spektrális index számítások 2.év  

2. Feldolgozás 

― küszöbérték megállapítás  2.év 

― PCA 3. év 

― Képszegmentálás, klaszterezés, tematikus osztályozás 2. év 

― 2D adathalmazok topológiai elemzése 2. év 

― Utakra vonatkozó információk kinyerése 3. év 
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IQmulus szolgáltatások a munkafolyamatra (ELTE-FÖMI) 
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Big Data 

 Projekt szintű értékelés 4V 
Indikátor (4Vs) Prior Miért? 

Volume 

(Adattömeg) 

Magas Pontfelhő: idősoros LiDAR, TLS, LMMS, szonár pontfelhő, (sok adat eltérő paraméterekkel eltérő 
forrásból), stb. 
Vektor/RDBMS: idősoros 2D-3D Épület határok, idősoros tengerfenék morfológiai adatok, stb. 
Raszter: Idősoros optikai és radar felvételek különböző területekre, különböző forrásból, stb. 
Történeti archív légifelvétel sorozatok, geo-jpg. stb,. 

Variety 

(Változatosság) 

Magas Eredeti képadat (optikai eltérő műholdakról), Kalibrációs adatok, Számított spektrális indexek 
Csapadék adatok 5 percenként különböző adatforrásokból 
LiDAR, DTM, Tematikus térképek 
Hidrológiai és mechanikai szimulációs adatok  
Történeti archív légifelvételek eltérő felvételezési  paraméterekkel. 

Velocity 

(Feldolgozási 

sebesség) 

Közepes Árvíz esetén valós idejű futtatás, párhuzamos adatfeldolgozás különböző területeken szükséges 
Csapadék adatok közel valós idejű 
Nagyfelbontású domborzatmodell, gyors méretarány váltás regionálisból helyi szintre (multi-scale)  
Földcsuszamlás esetén a feldolgozási idő lerövidül. Elmozdulás lehet centiméteres több méteres is 
ezért szükséges a multi-scale, multi-temporál és nagy pontosság is. 

Veracity (Valódiság) Magas Országos, regionális, városi (állami) adatok, terepi referencia adatokkal validálva. 

Intelligens adatfeldolgozási folyamatok, 
Csökkentett feldolgozási-számítási idő, 

Csökkentett emberi beavatkozás = magasabb fokú automatizálás, 
Hatékonyabb adatnyerési eljárások. 

Példa: https://www.youtube.com/watch?v=FcEyB6BTmh0 

5. V = Vizulizáció! 
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Architektúra 

 

Elosztott feldolgozási rendszer 

alkalmazása 

Létező megoldások: 

― Oracle (NoSQL) 

― Microsoft (Azure + Hadoop) 

― Google (Big Query) 

― Apache (Hadoop) 

Apache Hadoop főbb jellemzői: 

― Skálázható: Végtelen számú 

számítógépek klasztere. 

― Hibatűrő és hatékony: Az algoritmusok 

utaznak az adatokhoz. 

― Moduláris: Alkalmazási területekhez 

igazodó kiegészítő modulok épülnek 

Hadoopra. 

― Open source 

Nem: 

― Technológia, nem teljes megoldás 

― Nem elosztott adatbázis kezelő 

rendszer, hanem elosztott 

fájlrendszer 

― Erősen épít a MapReduce-ra 

4. lépés: Projekt szempontjából releváns 

minőségi elvárások kialakítása: 

Forrás: D2.2, D2.3.1, http://hadoop.apache.org/ 
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DSL= Szakterület-specifikus nyelvi interfész célja:  

Munkafolyamatok definiálása 

― IQmulus fejlesztő (editor),  

― IQmulus GIS Expert user 

IQmulus felhasználó csak futtatja (platformon 

keresztül) 

forrás: Krämer&Stein,2014, Nguyen, 

2014, D2.4.1 

 

DSL- Domain Specific Language 

 Feladatok folyamattá alakítása 
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Komponens tesztelés (2. év) 

― Az egyes feldolgozó és megjelenítő 
szolgáltatások értékelése  

Az első rendszer-prototípusok 
tesztelése (3. év) 

― Az egyes munkafolyamatokba 
szervezett szolgáltatások 
rendszerkörnyezetben történő 
tesztelése 

A teljes rendszer tesztelése (4. év) 

― A felhasználói igények 
teljesülésének mérése a végső 
IQmulus környezetben 

― Oktatás a felhasználói csoportok 
számára 

 

 

 

Forrás: http://www.qsos.org D7.1 

Szolgáltatás-fejlesztés és a felhasználói igények találkozása 

Qualification and Selection of Open 

source Software 

http://www.qsos.org/
http://www.qsos.org/
http://www.qsos.org/


IQmulus Processing Contest 2015 (IQPC’15) 
• Adatelemzési „verseny” 

• 2013 óta minden évben megrendezzük 

• Idén a FÖMI is vezet egy témát: vízdetektálás távérzékelt 

felvételekből 

• Várjuk a résztvevőket! 

• Eredmények ismertetése az ISPRS Geospatial Week-en 

(Montpellier, szept. 28-okt. 2, http://www.isprs-

geospatialweek2015.org/)  

• Folyamatos tájékoztatás a honlapon (www.iqmulus.eu) 

 

 22 
Cím   alcím 

helyszín  dátum 

Felhívás! 

http://www.isprs-geospatialweek2015.org/
http://www.isprs-geospatialweek2015.org/
http://www.isprs-geospatialweek2015.org/
http://www.iqmulus.eu/


Köszönjük a figyelmet! 
 

 
További információ: 

 

Dr. Kristóf Dániel 

kristof.daniel@fomi.hu 

 

Olasz Angéla 
olasz.angela@fomi.hu 

 

Dr. Belényesi Márta 
belenyesi.marta@fomi.hu 

 

Földmérési és Távérzékelési Intézet 

Térinformatikai Osztály 

www.fomi.hu 
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www.iqmulus.eu 

www.linkedin.com/groups/IQmulus-

FP7-project-7470531 
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