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TARTALOM

• ISDE dióhéjban és a jövőbe mutató munkacsoportok

• A 12. DE szimpózium

• A szimpózium meghallgatott kiemelkedő szakmai műhelyei

• Kormányzati, kormányközi (GEO, JRC, ESA, UN GGIM)

• Ipari (Esri, WGIC, OGC)

• Nem-kormányzati (ISDE)

• Akadémiai/oktatási (Z_GIS)

• Összegzés

Az üzenetek sárga ablakban 
találhatóak !

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27



DIGITÁLIS FÖLD NEMZETKÖZI 
TÁRSASÁGA (ISDE) DIÓHÉJBAN

• Al Gore Digitális Föld jövőképe (1998)

• ISDE szimpóziumsorozat 1999 óta, kínai vezetéssel
• FÖMI, CelkCenter, HUNAGI bekapcsolódása (ISDE, 2003, Brno)

• ISDE tematikus csúcstalálkozók 2006 óta
• BCE, HUNAGI bekapcsolódása (DE Summit, 2007, Potsdam)

• ISDE szervezeti megalakulás (Peking, 2006)
• HUNAGI tagság +több hazai egyéni ISDE tag 

• ISDE kiadványok
• Digitális Föld Kézikönyv (2019)

• Digitális Föld tudományos szaklap (2007)

• Big Earth Data tudományos szaklap (2019)

• ISDE jövőkép 2020-ra (2011, magyar részvétellel)

• ISDE jövőkép 2030-ra (2020, magyar részvétellel)

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27

Üzenet:  
Lehetőség van bekapcsolódni az
ISDE munkacsoportok munkájába !
http://www.digitalearth-isde.org/list-92-1.html

Újdonság: ISDE munkacsoportok    (DE=Digital Earth)

WG 1 Science and Technology for DE (JRC)

WG 2 Industry Engagement for DE (WGIC)

WG 3 DE Governance and Ethics (JRC)

WG 4 Citizen Engagement and Empowerment in DE (JRC)

WG 5 Education and Capability Building for DE (UoS)

WG 6 Contribution of DE to Sustainable Development Goals (UoS)
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http://www.digitalearth-isde.org/list-93-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-99-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-94-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-95-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-96-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-97-1.html


AZ ISDE KIEMELT TÉMATERÜLETEI

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27

WG 1
Tudomány 

és technológia
(JRC- Oroszo.-Kína)

WG 2
Az ipar 

bevonása 
(WGIC-Ausztrália)

WG 3
Adatpolitika 

és etika
(JRC)

WG 4
Civilek bevonása  és 

helyzetbe hozása 
(JRC-Ausztrália)

WG 5
Oktatás és 

kapacitásépítés
(Ausztria-Kína-USA)

WG 6
Hozzájárulás az FF

célok eléréséhez
(Ausztria-Japán-Svájc)

Tudástámogatás   a 
DF jövőkép 
formáláshoz,
koordináció és a
mérhetőség 
biztosítása

Térinformatikai 
infrastruktúra az 
adat-ökoszisztéma 
alaprétege, Kijelölik 
a DF platform 
határait

Az MI különböző  
etikai szempontjai 
tanulmányozása
A DF értéknövelő 
hozzájárulása

Citizen Science
A digitális 
átalakításban az 
ember legyen a 
középpontban.
Inter-, multi- és 
transzdiszciplinaritás

Diszciplinákat
átívelő DF oktatás 
Legyen eszköze a 
jövő generációjának 
a Föld megjeleníté-
séhez, megértéséhez 
és kezeléséhez.

A fenntarthatóság 
gazdasági, társadalmi 
és környezeti 
dimenziójában a DF 
szerepe a tényalapú, 
informált döntések 
támogatásában

Lefektetett 
módszertan és főbb 
elvek
Két fázis

Ipar4.0: IoT, BigData, 
MI a valós időben 
működtethető 
intelligencia 
szolgálatában.
Konkrét célok.

A földrajzi, 
intézményi és 
geopolitikai, továbbá 
az érdekcsoport 
szempontok 
tanulmányozása

Gyakorlatok 
feltárása, részvételi 
kormányzási 
modellek elemzése, 
a DF technológiák 
szerepe

Közreműködők 
bevonása és virtuális 
oktatási platform 
létrehozása a DF 
haladásának 
támogatására

Szinergia a GEO 
EO4SDG-vel
Világszerte 
közreműködők 
bevonása és 
helyzetfelmérés
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WG tagság-kérelem űrlapja:
SDE Working Group Application Form.docx

Virtuális DF Csúcs 2020
CitizenScience4SDG I16

JRC: Civil tudomány és okos városok
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/

Citizen_Science_and_Smart_Cities_Full
_Report.pdf 

http://www.digitalearth-isde.org/list-93-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-99-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-94-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-95-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-96-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/list-97-1.html
http://www.digitalearth-isde.org/uploadfile/ed/upload/file/20210408/1617866777385261.docx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=404829620874375&ref=watch_permalink
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/%20Citizen_Science_and_Smart_Cities_Full_Report.pdf


DIGITÁLIS FÖLD                                                  
A FENNTARTHATÓ TÁRSADALMAKÉRT

Három egybefonódó rendezvény Salzburgban a GI_Week:

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27

Üzenet: 

A rendezvény 
kormányszintű, 
magas 
támogatása

Az eseményt         
Dr. Heinz Faßmann, 
oktatásügyi, 
tudományos és 
kutatási miniszter 
nyitotta meg.

A kép az ISDE-12 esemény képernyőképe



HÁZIGAZDÁK:

PROF.  JOSEF STROBL PROF.  THOMAS BLASCHKE       

x

Department of Geoinformatics Z_GIS, University of Salzburg

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27

• Osztrák Tudományos 
Akadémia r. tagja

• Európai Tudományos és 
Művészeti Akadémia tagja

• Z_GIS professzora UoS
• GIScience intézetigazgató
• UNIGIS vezetőségi tag
• EUROGI intéző biz tag
• ISDE vezetőségi tagja
• ISDE WG 5 vezetője

• Salzburg Egyetem 
Geoinformatikai t. 
professzora

• Z-GIS Lab vezetője
• 516 tud. mű, 49.03 

ResearchGate pont
• Vendégprofesszor 

volt az USA-ban
• Térinformatika, 

távérzékelés: 
ISPRS,DGPF, DfGI

Átmenet a téradat-infrastruktúrákból a teljesen összekötött geotér-ökoszisztémákba  I Oktatásfejlesztés a DF szemléletével

A képek forrása az ISDE-12 esemény képernyőképei

https://www.linkedin.com/company/z_gis---department-of-geoinformatics-university-of-salzburg/


ALESSANDRO ANNONI ’A JRC ’Digitális Föld és 
referenciaadatok’ volt vezetője

A JRC Digitális gazdaság
egység előző részlegvezetője,

GEO adatok és architektúra 
munkacsoport tagja

GUO HUADONG

Az ISDE elnöke
2019 óta

A képek az előadó diáinak ill. az esemény képernyőképei

A Digitális Föld kézikönyv itt tölthető le

ISDE előző elnöke
ICSU CODATA előző elnöke
CAS CEODE/RADI/AIR

előző vezetője
ICBigEarthData4SD vezetője

Egy magyar cikkel
ami itt tölthető le

https://link.springer.com/book/101007/978-981-32-9915-3
https://doi.org/10.1080/20964471.2021.1940733


A GI_WEEK MEGHALLGATOTT ESEMÉNYEI
Július 5 h

Merre innen?
Műhelyek

Az ipar bevonása

Július 6 k
Megnyitó és
előre tekintő

előadások

Július 7 sz
Kerekasztalok
Digitális Föld 

és az SDG

Július 8 cs
A Föld és digitális 

ikerpárja

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27

A
 k

ép
ek

 a
z 

el
őa

dó
k 

di
ái

na
k 

ké
pe

rn
yő

ké
pe

i



AZ ISDE-12
MEGHALLGATOTT
KIEMELKEDŐ
SZAKMAI 
MŰHELYEI

• Európai Űrügynökség (ESA)

• Európai Bizottság Közös Kutatóközpont (JRC)

• Digitális Föld Nemzetközi Társaság (ISDE)

• Az ENSZ Statisztikai részleg Térinformáció-menedzsment 
szakértői testülete (UN-GGIM)

• A Geotérinformációs Világtanács (WGIC -World Geospatial 
Information Council)

• Salzburgi Egyetem Térinformatikai Központ (Z_GIS)

• Esri 1969 óta a térinformatika vezető vállalkozása

• A nyílt térinformatikai szabványok ipari konzorciuma OGC 

• Földmegfigyelési Csoport kormányközi testület (GEO)

• GEO Földmegfigyelés a fenntartható fejlődési célokért
elérése szolgálatában munkacsoport (GEO EO4SDG)

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27



YANA GEVORGYAN
• NOAA Külkapcsolatok

• GEO Titkárság igazgatója

• ISDE-12 plenáris előadója

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27

A tudomány, politika lehetővé teszi/teheti:
• az adatok, a tudás és technológia,
• gyakorlati útmutatók és a
• pénzügyi támogatás rendelkezésre állását,
• politikai döntések meghozatalát

Az adatok, tudás és technológia rendelkezésre 
állásának biztosítása igényli a megfelelő
• kapacitást
• kommunikációt
• együttműködést és
• kereskedelmesítést (magánszektor bevonása)

A nyílt adatok, nyílt tudomány, nyílt tudás hírdetése
Jó példák: GEO Tudásbázis webinár, CEOS ODC

Képek az előadó diáiból



YANA GEVORGYAN
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Globális kihívást jelentően emelkedő tendencia:
Légköri széndioxid,  globális hőmérséklet és tengerszint, óceánok hőmérséklete

FF célok, valamint a bioszféra, a társadalom és a gazdaság kapcsolódása.  

Magas a kockázat ott, ahol nagyfokú a bizonytalanság:                                                    
bioszféra integritása és a bio-geokémiai folyamatok esetében (narancs)
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FÖLDMEGFIGYELÉSI CSOPORT 
KORMÁNYKÖZI SZERVEZET 
(GEO) DIÓHÉJBAN

Kormányközi 
testület 

megalakítása 2003

112 ország, 130+ 
együttműködő és 

15 társult 
szervezet

Munkacsoportok

60 munkaprogram 7000 
adatszolgáltató

400 M 
földmegfigyelés

4 regionális 
tagozat (Afrika, 
Amerika, Ázsia-

Óceánia, Európa)

Magyarország 
csatlakozása 

(2006) 

GEO tárcaközi 
nemzeti bizottság 

(2006)

GEO törekvése:  a földmegfigyelések

1. Fenntartható fejlődés támogatása
2. Éghajlatváltozással összefüggő akciók
3. Katasztrófa-kockázat csökkentése
4. Városi alkalmazkodás elősegítése

Kiemelt területe

• biztosításának
• elérhetőségük
• megértésük
• használatuk

elősegítése

Forrás:  Yana Gevorgyan, 2021 július

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27



MAX CRAGLIA
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• Sheffield Egyetem professzora (90’s)

• JRC Digitális Gazdaság részleg stratégája

• EU projektek tudományos irányítója (pld. GINIE)

• ISDE-12   ‚Merre tovább?’ szekció előadója
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Az előadó főbb üzenetei: 

Az MI és a digitális átalakulás kihat a gazdasági és társadalmi élet minden területére

MI már ma is nélkülözhetetlen a műholdak, érzékelő hálózatok, a civilek, kormányzat 
és kereskedelmi szereplők által gyűjtött adatok feldolgozásában

Az adatok feletti ellenőrzés és a MI erős geopolitikai versenyt indított el

Aki uralja az MI-t, uralja az adatokat is

Ma: 80% szociális média adat, 20% ipari adat

Feldolgozásuk 80 %-ban adatközpontokban vagy nyilvános felhőkben,                   
20 %-ban szenzor szinten vagy a szenzorháló szélén történik.  

Ez az arány a jövőben éppen ellenkezőjére fordul és jóval gyorsabban nő az 
adatforgalom mint a feldolgozási kapacitás !

2002-2023



MAX CRAGLIA

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27

K
ép

ek
 a

z 
el

őa
dó

 d
iá

ró
l

Az előadó további főbb üzenetei:  2020-2021 termése az adat- és technológiai stratégiák szempontjából:
Fehér könyv az MI-ról I   Európai adat stratégia    I    MI jogszabály I       Adatkezelési jogszabály  

A kiválóság és bizalom 
európai megközelítése

Az adatok 
rendelkezésre 

állásának növelése

Kockázat-alapú 
szabályozási 
környezet

Közszféra információk újra 
hasznosítása,  Adatmegosztási 
szolgáltatások együttműködése  

Segítő viselkedés adatokkal
Az európai stratégia (Artificial Intelligence for Europe) szerint a megbízható MI etikai elvek köré épül, melyeknek fő elemei: 
• Emberi cselekvőképesség és emberi felügyelet, 
• Műszaki stabilitás eés biztonsaág, 
• Adatvédelem é ́s adatkezelé ́s, 
• Átláthatóság, 
• Sokféleség, megkülömböztetésmentesség és méltányosság, 
• Társadalmi és környezeti jólét, valamint 
• Elszámoltathatóság. Széles a választék az MI témakörben a hazai könyvpiacon

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf


MAX CRAGLIA
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Kép: az előadó diája

Az adat-újrahasznosítás és MI-gyakorlat számára úgy 
növelendő az adatok mennyisége, hogy az 
részlehajlás-mentes és reprezentatív maradjon. 

A közszféra információi mellett a köz számára értékes 
kereskedelmi és civil társadalmi adatok is jelenjenek 
meg

A közszféra készítsen stratégiát adatainak jobb 
felhasználására és értékesítésére

DigiTranScope projekt: a digitális átállás kezelése 
gyakorlatilag adatkezelés
(Digitális ikrek és játék, MI alkalmazása a politikák 
tervezésében/kiértékelésében.)

Adatkezelési modellek adatmegosztó körök, adat-
szövetkezetek, közhasznúadat kezelők, a személyes 
adatok függetlensége

Az ISDE értéke abban is van, hogy fórumot 
biztosít a digitális átalakulás során arra,  hogy az 
ipar képviselőivel együttesen találjanak 
megoldást (WG2) és megvitassák az MI etikai 
kérdéseit (WG3) az ipar, kormányzat, akadémia 
és civilek bevonásával. Lehet csatlakozni!

Az előadó kiemelt néhány 
fontos kérdéskört:

SALUS Coop
Katalán eü

https://www.researchgate.net/publication/349948186_Digitranscope_The_governance_of_digitally-transformed_society
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• USGS

• GEO Titkárság előző igazgatója

• Térinformációs Világtanács ügyvezetője
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Az adatgazdasághoz szükséges szakma-politika

Térinformáció és a magánélet.  Politikai távlatok 
és kötelezettségek az ipar számára

Geotérbeli mesterséges intelligencia és gépi tanulás. 
Alkalmazások és politikák globális megközelítésben

A köz- és magánszféra együttműködése a térinformatikában                
Lehetséges partnerségi modellek hasznosítása

WGIC közreműködés.  Fehér könyv:  GEOSPATIAL KNOWLEDGE INFRASTRUCTURE

Letölthető innen 

Forrás: WGIC

WGIC  azon térinformatikai 
vállalkozások globális non-
profit kereskedelmi társulása,
akik a térinformatikai 
ökoszisztémában dolgoznak

https://www.geospatialworld.net/gw-assets/pdf/GKI-White-Paper.pdf
https://go.wgicouncil.org/geoai-21


BARBARA RYAN
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GeoAI feltörekvő diszciplina. Ötvözi az innovatív 
megoldásokat a térbeliség tudomány,
a MI/gépi tanulás, adatbányászat és a 
nagyteljesítményű számítástechnika terén, hogy a 
hatalmas és komplex adattömegből tudást nyerjen ki.

Együttműködés jött létre az ISDE WG2 
(Ipar bevonása) és a WGIC között!

GKI – Térinformatikai Tudás Infrastruktúra
Alkotó elemei: a téradat infrastruktúrák és az
UN-GGIM Integrated Geospatial Information 
Framework (IGIF)

https://joinup.ec.europa.eu/collection/elise-european-location-interoperability-solutions-e-government/glossary/term/spatial-data
https://ggim.un.org/
https://ggim.un.org/IGIF/


HARSHA MADIRAJU

Várható főbb trendek:  növekvő automatizáció, nagyobb fogadókészség, valós-idejű 
alkalmazások, több adat az AI/ML számára, hozzáférés AI/ML alkalmazásokhoz.
Az AI/ML technikák ma leíró jellegűek, 2+ év múlva jövendölő, 5+ év multán előíró

Közkeletű GeoAI alkalmazások A technológiai fejlődés egyes területei



NICOLAS LONGEPE • Digital Twin Europe (DTE) program

• AI4EO - Mesterséges intelligencia a DTE 
megvalósítás szolgálatában

• DestinE (ESA-ECMWF-EUMETSAT projekt 
együttműködés)

DestinE - bővebben itt

AI 4 EO
A MI lecsökkenti az időt a folyamatok, 
jelenségek megértéséhez a Copernicus, 
ESA Earth Explorer küldetésben és 
általában a földmegfigyelési adatok és 
mélyebb összefüggéseik megértésében 

A digitális iker (DT) egy fizikai rendszer 
vagy a rendszer összetevőinek virtuális 
másolata vagy szimulációja.

Az ESA DT Earth Challenge ilyen DTE alkalmazásokra hív fel gépi 
tanulás, MI, dolgok internete, blockchain és/vagy felhőszolgáltatások
Igénybevételével, társadalmilag különösen hasznos területeken

A Föld digitális ikertársa

DestinE architektúra összetevők:  
adattenger-DTE-szolgáltatási felület

A képek az előadói diák képernyőképei

A képek az előadói diák képernyőképei

A kép forrása itt

A képek az előadó diáinak képernyőképei

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/destination-earth
https://copernicus-masters.com/challenges/esa-challenge/


MARC PAGANINI • ESA ESRIN

• GEO EO4SDG 

• CEOS SDG ad-hoc csapat

A földmegfigyelés mára nélkülözhetetlen 
eszköz a Föld-mint-rendszer 
állapotváltozásainak nyomon követésére.

A gyűjtött adatok mennyisége, mozgása, 
sokfélesége, eltérő megbízhatósága, értéke mind 
megannyi kihívást jelent, feldolgozása új 
szemléletet és eszközöket pld. mesterséges 
intelligenciát és adatkocka használatát kívánja.

Megoldási törekvés: a DestinE és a digitális 
ikrek (DT) kialakítása, továbbá az 
együttműködésen alapuló Big Data feldolgozási 
platformok, nagyteljesítményű számítástechnikai 
háttér és felhőszolgáltatások igénybevétele. 

Ne az adat vándoroljon a felhasználóhoz, hanem 
a felhasználót hozza az elemzésre kész 
adatokhoz, a feldolgozó kapacitáshoz.



MARC PAGANINI

A DestinE architektúra komponensei

Kiragadott példák:
Szárazság és sivatagosodás monitoring
Városi adatkocka alkalmazás
Föld-mint-rendszer szimuláció 
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LAWRIE JORDAN • 30 év kép- és távérzékelés tapasztalat  
az államigazgatásban DoD, NASA

• 2008-ban kerül az Esri-hez, ahol ma a 
Kép és Távérzékelés szakág igazgatója. 
Bővebbet itt

A képek az előadó diáinak képernyőképei

Az előadó szerint
Új látásmód, jövőkép és kifejezésmód szükséges!

Pld.  a megjelenítés 4 szintje városi 
környezetben

1. szint: hagyományos 2D-ből nyert 3D  
2. szint: 3D+ tetőforma (légi LIDAR-ral)
3. szint: nagy részletgazdagságú 3D épületmodell
(mobil LIDAR-ral)
4. szint: előbbi, belső terekkel, belső folyosókkal
(terepi LIDAR-ral)

https://www.giscafe.com/nbc/articles/1/620663/Lawrie-Jordan-Joins-ESRI-Imagery-Enterprise-Team


LAWRIE JORDAN

A képek az előadó diáinak képernyőképei
A digitális átalakulást a digitális technológia 
fejlődése generálja

A korszerű térinformatikai rendszer alapját a 
kép jelenti, amely a rendszer arca lesz

A GeoAI (földrajzi mesterséges intelligencia) 
benne a gépi tanulással, abban a mély 
tanulással a legígéretesebb eszköz.

Az igazi DF számára az új információs modell, 
új architektúra, új nyelvezet és új egyszerűség 
jelenti a kihívást 



ARGYRO 
KAVVADA

GEO EO4SDG

• NASA HQ földtudományi részleg

• GEO  EO4SDG kezdeményezés 
ügyvezetője

• Az MFTTT  WG4SDG partneri 
kapcsolata 2017  óta

EO4SDG-CEOS: a 17 FF cél 
közül a földmegfigyelés itt 
kínálja a legtöbb lehetőséget :

6 (tiszta víz és vízelvezetés), 
11 (városi ), 
14 (víz alatti élet ) és 
15 (szárazföldi élet ).

24 összegyűjtött ország-eset 9 
országból itt érhető el 

Évente pályázat: GEO SDG 
Awards

2021-ben MFTTT részvétellel, 
17 (fogadókészség növelés)

A képek az előadó diáinak képernyőképei

https://eo4sdg.org/get-more-information/country-use-cases/
https://eo4sdg.org/sdg-awards-program/


NADINE ALAMEH

A képek az előadó diáinak képernyőképei

Az innovációtól az üzemszerű 
működésig – a szabványok és 
együttműködés szerepe

Az OGC célja: az adatok 
legyenek fellelhetőek, 
hozzáférhetőek, interoperábilisak 
és újrafelhasználhatóak.

Kiemelten:
Az adatmennyiség növekedése

Helyalapú konvergencia és az 
alkalmazási közegek integrációja

Technológiai trendek. 

Technológiák és innovációk. 

CEO, Open Geospatial Consortium



THOMAS BLASCHKE

„Mára nem csak 
nagyhatalmak, kis országok, 
magáncégek
Is aktív részesei az űripari 
fejlődésnek.

Egyéni energiák szabadulnak 
fel és demokratizálódik az űr.     

A csúcstechnológiák a 
társadalom
számára soha nem látott 
lehetőségeket biztosítanak a 
’Nagy Kihívásokkal’ szemben”

A csendes forradalom 
Mozgató rugók Trendek és következmények A szükséges teendők

• Szabványok
Interoperabilitás

• Oktatás
• Adat/információ 

kezelése
• Demokratikus/bölc

s használat

Terjedelmes és átfogó és információban gazdag előadás, érdemes a szerző munkáit tanulmányozni! Pld. http://eo-compass.zgis.at

A képek az előadó diáinak képernyőképei

Intenzív 
növekedés
Műholdak (2021 ápr. 
7400), szenzorok
Kapcsolódó űrpiac
Kereskedelmesítés
Műholdas távközlési 
nagyberuházások: pld 
Starlink. Az űriparban
2021.ápr: 7.7 Mrd $ 
Űripari vállalkozások

Változások
Műholdipar
Űrügynökségek
Kormányzati
hozzáállások
Piaci modellek
Szoftver, IT
Több adat, nyílt
ESA2026: 110PB
GUI,API,felhő

Szakmapolitikai 
együttműködések
Big EO Data
kezdeményezések
GEE, DIAS, ODC,...
GeoAI
Adatelemzésben ARD
Adatkockák (100+)
Szemantikus Adatkocka
Helyfüggő EO szolgáltatás

http://eo-compass.zgis.at/


MARIO HERNANDEZ • UNESCO WHC volt távérzékelési 
részlegvezetője

• Future Earth szakértője

• ISDE SDG szakértője

• ISDE alelnöke

Kiemelt gondolatok
Az ipar szerepének 
hangsúlyozása. 
ISDE-WGIC partnerség 
kinyilvánítása. Egyetértés:
az ipar bevonása az FF célok 
megvalósításába. 
A WGIC GeoAI
jelentésének értékelése.
ISDE-WGIC együttműködés 
etikai és a civilek bevonása/ 
helyzetbe hozása 
témakörökben.
Megfigyelt tendenciák az 
ISDE-12 tükrében.
ISDE inter-regionális és 
GEO, UN GGIM kapcsolatai



FIATALOK 
FÓRUMA

Tisztelet, viszonosság,
alkalmazkodás és
összetartozás



FIATALOK FÓRUMA • Ösztönözzék a fiatalokat Digitális 
Föld  modellek tervezésére és azokat 
eszközként használják fel céljaik 
elérésére!

• Kapcsolják be a fiatalokat az 
együttműködésekbe, hogy akcióba 
léphessenek!

• Tegyék képessé a fiatalokat, hogy 
akcióik az életminőség és a bolygó 
javára szolgálhassanak



A soronkövetkező ISDE Csúcs, valamint Nemzetközi Digitális Föld Szimpózium

Chennai (Tamil Nadu, India), 2022
ISDE 9 Summit

Athén, 2023
ISDE-13

Lezárult az idei
ISDE-12

www.digitalearth-isde.org
www.z_gis.at

28 bírált ’legjobb gyakorlat’ tanulmány a
Digital Earth for Sustainable Societies c. különszámban
Thomas Blaschke - Josef Strobl - Julia Wegmayr (Eds.)
Letölthető innen: 
https://austriaca.at/giscience2021_01_

http://www.digitalearth-isde.org/


ÖSSZEGZÉS

• Mesterséges intelligencia nélkülözhetetlensége a Big Data korszakába lépve

• Nyílt adatok 

• Fejlődés a teljesen összekapcsolt geotér ökoszisztémák irányába

• Etikai és szabvány kihívások

• Oktatás szerepe a digitális átalakulásban

• Fiatalok bevonása és bevezetése a szakmai közösségek munkájába és együttműködéseibe

• A globális kihívásokra az interdiszciplináris helyi cselekvés hatékony hozzájárulás  – a tapasztalatok megosztása és 
megvitatása

• A nemzetközi együttműködések erősítése, folyamatosságának biztosítása

Kutatás: EuroSDR, ISDE I vállalkozások: EARSC, OGC, WGIC I Szolgáltatásfejlesztés: CEOS I Kormányzat: GEO, UNGGIM



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
GABOR.REMETEY@GMAIL.COM

Előre tekintés - az ISDE-12  szimpózium üzenete                    GEO Open 2021. “Szakmai jövőkép 25 év tapasztalatával” ÓE AMK Székesfehérvár, 2021. augusztus 25-27
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