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VIII. Térinformatika a 

okostelefonos alkalmazás

34 35

fesztiválon.

örökség, vidékfejlesztés, marketing, digitális megjelenítés

VIII.1. Bevezetés

Digitális korunkban az Internet és az infókommunikációs 
technológiák megváltoztatták a mindennapi életünket és szokásainkat. 
Ma már szinte sehol sem tudunk meglenni ezen szolgáltatások és 

34
Kutatóintézet, markus.zsolt@sztaki.mta.hu

35
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, szkaliczki.tibor@sztaki.
mta.hu



A turisztikai szektorban is tapasztalhatjuk, hogy a digitális tartalmak 

átültessük az új digitális eszközökön futó alkalmazásokba. 

használnak a kommunikációra. A turizmus fejlesztésének egyik 

eszközökre. Ahhoz, hogy napjaink válaszát megadhassuk azoknak 
a turistáknak az informálásához, akik a hagyományos eszközök 
helyett innovatív okostelefonos alkalmazásokat használnak, digitális 
tartalmakra alapuló új turisztikai szolgáltatások használatára 
van szükség. A szolgáltatások alapja a helyi örökség és értékek 

projektig nyúlnak vissza, amelynek az ötlete a Magyar Tudományos 
Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének 
(MTA SZTAKI) eLearning Osztályán merült fel. Az osztály a 

utazási információkat szolgáltatott webes felületen keresztül, és 
ezáltal segítséget nyújtott az utazási cél kiválasztásában. Amikor az 
utazó megérkezett egy számára új városba, akkor az akkori mobil 

és otthonosságot a tájékozódásban. A projektben az informatikai 
fejlesztés mellett komoly tartalomfejlesztésre is sor került, amelynek 

Sopron és Eger). A tartalomfejlesztés során minden hasznos helyhez 
három nyelven (magyarul, angolul és németül) készült szöveges, 
hangos és videó információ.



hasznos információkat. A projektek egyik legfontosabb tapasztalata 
az volt, hogy a célcsoport nem volt felkészülve ennek a szolgáltatás 
orientált technológiának a használatára. A felhasználók idegenkedtek 

fejlesztés számára a technológiai feltételek is komoly korlátokba 

VIII.2.

A korábbi projektekben szerzett tapasztalatokat felhasználva, az 
MTA SZTAKI már teljesen önállóan kezdett bele egy új fejlesztési projektbe 

technológia megújításával és a vezetett sétákra való összpontosítással. 

GUIDE@HAND-nek neveztünk el (  2011).

VIII.2.1.

A GUIDE@HAND alkalmazás olyan okostelefonos eszközökön 

támogatással rendelkeznek . A legfontosabb különbségek 
a fent leírt projekt és az új projekt között az alábbiak:

Az alkalmazás a felhasználók személyes eszközeire 
(okostelefonokra) került, így annak kezelése nem okoz 
számukra gondot.
Az eszközök fejlettségi szintje megfelel a szolgáltatás 



Az alkalmazás a legelterjedtebb mobil platformokon (iOS 

Windows alapú változat fejlesztés alatt van, megjelenése hamarosan 
várható.

A GUIDE@HAND hangos, vezetett sétáinak az a célja, hogy a 
látogatók más szemmel tekinthessenek az új vagy már ismert helyekre, 
tárgyakra, motívumokra és szórakozva, kalandozva fedezhessék 

több, mint három óra. A séták használata során a felhasználók egy 

térképet használva önállóan szerezhetnek hasznos ismereteket.

mivel az felfedezés közben úgyis látványosságtól látványosságig 
vezeti az utazót. Minden látványosság (leírások és azok hangjai, képei), 



is. Ha kedvük tartja, képekben és szövegben is követhetik és 
visszanézhetik az elhangzott információkat. A látogatók a séta 
közben saját ritmusukban haladhatnak, bármikor megszakíthatják és 
folytathatják a város vagy régió megismerését.

funkcióval és az interaktív térkép segítségével. Ha a turista 
megközelít egy látványosságot, akkor automatikusan hangzanak 

látnivalóhoz kapcsolódó történetet is meghallgatható.
A GUIDE@HAND segítségével a felhasználó számos, az 

üzleteket jeleníthet meg a térképén. A GUIDE@HAND használatával 
nem csak a turista érezheti magát otthonosan egy idegen városban, 

HAND segítségével tájékoztathatjuk a turistákat a hozzájuk térben 

A térkép használata során a program automatikusan követi, hogy 

(fotózhat, szöveges és hangjegyzetet készíthet), amelyeket aztán egy 

feltöltheti ezt a csomagot a GUIDE@HAND weboldalra, és egy webes 

Az alkalmazás azt is megengedi, hogy a rendelkezésre álló 

külön megosszuk közösségi oldalakon (Facebook, Twitter). Az 

a mások által írt értékelések megtekintésére is.



A megújult GUIDE@HAND portál (http://guideathand.com) 

vezetett séták leírásait, útvonalát és látványosságait, megismerhessék 
egy település vagy régió szolgáltatásait (éttermek, szórakozóhelyek, 

hogy 3D-s térképek használatával virtuális sétát tegyenek az utazásuk 
. A felhasználók azokat a rögzített élmény útvonalakat 

is kezelhetik, amelyeket az okostelefonos alkalmazással készítettek 
és töltöttek fel az alkalmazás hivatalos weboldalára.

 Virtuális séta, Miskolc

Útvonaltervezés

között olyan útvonal tervezésére, amely turista útvonalak mentén 
halad . Az útvonal végpontjait kétféleképpen lehet megadni:

útvonalat tervezni .



. A 

Legrövidebb út keresése. Ennek segítségével a két pont 
között a legrövidebb utat lehet megkeresni.

optimális út meghatározásához.



A turisztikai kirándulások útvonalának tervezésénél fontos 
szempont a tervezett út hosszán kívül az útvonal szintvonalas 

információkat.

VIII.3. Tartalomfejlesztés

A szolgáltatás új modellt és távlatokat nyújt a turizmus 

támogassák és vezessék a látogatókat és a turistákat egy adott 
turisztikai desztináció híres történelmi, régészeti, stb. látnivalói és 
látványosságai között. 



látogatók egy adott területtel a tematikus alkalmazásainkon keresztül 
ismerkedjenek meg. Az MTA SZTAKI a céljainak eléréséhez a 

VIII.3.1.

A hangos, vezetett séták36 irányított gráffal37 reprezentálhatók. Az 

okostelefonos alkalmazásban jelenik meg. A Tartalom Csomag 

Esemény01: Ez az esemény akkor következik be, amikor 

tulajdonságai az alábbiak:

aktivációs sugár (az adott helyet milyen távolságban kell 
megközelíteni az esemény aktiválásához).

megjelenítését. Az objektum tulajdonságai az alábbiak:

36

vagy követnek egy élt, az él végpontjai (  2016).
37 A matematikában és a számítástudományban az irányított körmentes gráf 

(directed acyclic graph, DAG) egy olyan irányított gráf, amely nem tartalmaz 

v csúcsból elindulva, és követve az élek sorozatát, újból visszakerüljünk a v
csúcsba (  1992)..



 Ez az esemény kezdeményezi egy navigációs 
hang lejátszását. Az objektum tulajdonságai az alábbiak:

a hang állomány egyedi azonosítója.
 Ez az esemény kezdeményezi egy kérdés 

megjelenítését, a hozzá tartozó több lehetséges válasszal 
együtt. Az objektum tulajdonságai az alábbiak:

a kérdés egyedi azonosítója;
lehetséges válaszok;

A séta teljes útvonalát az események felhasználásával lehet 

útközben , míg más események csak a 
felhasználói interakció révén aktiválódnak .
Van olyan esemény, ami a felhasználó számára észrevétlenül 
következik be (Esemény01)
(például  típusú esemény esetén az alkalmazás megjeleníti 
az összes információt, ami a látnivalóhoz kapcsolódik). A 

Eszköz térképes nézetében.



VIII.3.2.

A korábbi séta fejlesztések során megszerzett tapasztalataink 
alapján elkészítettük a saját GUIDE@HAND-es tartalomfejlesztés 
módszertanunkat és létrehoztunk egy saját eljárási szabályrendszert. 

A fejlesztési folyamat az aktuális elvárások függvényében 

sétának a fejlesztésben a korábbi tapasztalataikra alapozva az 

(általában magyar) nyelvi verzió kerül véglegesítésre és publikálásra, 

fordításának és véglegesítésének a feladatait kell elvégezniük. 

támogatása nélkül is.

VIII.4.

Az MTA SZTAKI eLearning Osztályának több, mint egy 
évtizedes mobil alapú szoftverfejlesztési tevékenysége eredményeként 
jött létre GUIDE@HAND néven egy olyan alkalmazás család, amely 
a mai kornak és trendeknek az élet sokféle területén képes megfelelni. 

több hazai és nemzetközi szakmai díjjal jutalmaztak. Az egyes 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az alkalmazás család néhány 

Tokaji régió
Komplex turisztikai csomag – több, mint 100 településsel
A Tokaji Borvidékhez tartozó települések bemutatása 



vezetett sétákkal, a helyi szolgáltatók és események 
megjelenítésével,

fejlesztése és bevezetése,
A mobil és a webes turisztikai platformok tartalmának 
szinkronizációja közös TDM adatbázisra építve,
Szolgáltatói QR kódok készítése és elhelyezése.

Mátra
A környék turisztikai, földrajzi, vallási helyszíneinek 
bemutatása természetjárók számára, turisztikai térképpel.

Balaton-felvidék
Komplex turisztikai csomag – 60 településsel

Somló
A környék turisztikai, borászati nevezetességeinek 
bemutatása

Eger
Eger nevezetességeinek bemutatása sétákkal, a helyi 
szolgáltatók és események megjelenítésével,
Integráció a helyi turisztikai portálrendszerhez (weboldal, 
Touch-info),
Szinkronizált tartalomkezelés mobil és webes turisztikai 
platformok között.

Duna-Gerecse
Komplex turisztikai csomag – 20 településsel
19 séta, gyalogos, biciklis, autós séta

Miskolc
Miskolc nevezetességeinek bemutatása sétákkal, a helyi 
szolgáltatók és események megjelenítésével,

tartalom



VIII.5. Összegzés

A turizmus az európai gazdasági, társadalmi és kulturális 
élet egyik kiemelt szektora. A turistákat tájékoztató és támogató 

szabott információs szolgáltatásokra van szükségük. A statikus 
információk ideje véget ért. A versenyképességhez a turisztikai 
információknak dinamikusaknak és interaktívaknak kell lenniük, 
amelyek személyre szabott digitális tartalmakat nyújtanak. A turisztikai 
szolgáltatásokra alkalmazott infokommunikációs technológia 
leküzdheti a kulturális és nyelvi határokat, így garantálva hozzáférést 
a kulturális örökséghez. A turisták számára jobb szolgáltatásokat 

növelni a turisztikai desztinációk láthatóságát és következésképpen 
azok versenyképességét is. Az MTA SZTAKI a GUIDE@HAND 
szolgáltatásokat jó gyakorlatként fejleszti, és dolgozni fog ennek a jó 

egyben a hazai és nemzetközi ismertségüket is javítja.
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