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Miről lesz szó a 
következőkben?

Alapfogal-
mak és 

alapanya-
gok

Célkitűzés

Mi 
készült 

el?

Mi fog még 
elkészülni?



Digitális topográfiai adatbázis

Magyar Honvédség 
igényeinek kell megfelelnie

2012. évi XLVI. földmérési és 
térképészeti tevékenységről 
szóló törvény szabályozza

Jelenleg is folyamatban van 
(46%)

A DTA-50-ből örökölt 
sajátosságok

Adatbázis-szemlélet



DITAB-50 1.1

Enterprise GDB

MDB

NATO 
szabványok

OAK* 
módosítás

KU** 
rendbetétel
e

Új, egységesített KU**

*    Objektum- és attribútumkatalógus
**  Kiértékelési Útmutató



Célok?

Egységes, kereshető, 
lekérdezhető geoadatbázis
elkészítése

Dokumentációk központi 
rendszerbe ágyazása

Felújítás

ONINA* értékek leváltása

Új FC-k kiértékelése, 
új mezők feltöltése

Meglévő elemek geometriai, 
topológiai és 
attribútumhibáinak javítása

Homogenizálás

*Other, No Information, Not Applicable
(Egyéb, Ismeretlen, Nem alkalmazható) 



DITAB-50 1.1 
SWOT

Eltérő szemlélet 
osztályok, 
szervezeti 

egységek között

Jól kvalifikált, 
nagyszámú 
személyi 
állomány

Pandémia, térben közeli 
háború, mélyülő válság

Lehetőség a 
dokumentumok, 
leírások 
központosítására
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Eltérő gondolkodásmódú 
munkavállalók = komplex szemlélet

Stabil alapokra 
épül, tradíciók

Eltérő 
gondolkodásmódú 

munkavállalók = 
ellentétek

Self-made folyamatok

Új platform = 
tiszta lap

Lehetőség az 
adatbázis 
újrastrukturálására

Beérkező új igények 
nagy mennyisége

DITAB-50 1.0 
prioritása



Checkout – Check-in módszer

DEFAULT

QA

KLIENS 1 KLIENS 2

KLIENS 1 REPLICA KLIENS 2 REPLICA

VerziózásVerziózás

Replica GDB készítéseReplica GDB készítése Szinkronizálás Szinkronizálás

Konfliktuskezelés



Fa struktúra

Egy megfelelően elkészített 4 fős 
szelvénykiadás fastruktúrája



Alapanyagok

• Ortofotók – image server • Aktualizálási adatbázisok, terepi 
állományok – publikált tartalom



Product Library
• Munkaszervezési

jelentőség

• Jogosultságkezelés

• Könyvtár
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Attribútumérték

Elért eredményeink eddig

módosulás
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Feature Class

670 DB SUBTYPE
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Topológia



Ami előttünk áll még
OAK*, KU**, konverzió 

finomítások, technológiai 
folyamatok dokumentumainak 
befejezése, topológia, rbj***-k 
elkészítése, Visual Specification

és template mxd előállítása

Aktualizálási 
adatbázisok, ortofotók

rendszerezése, 
publikálása, egyeztetés 

a felmérőkkel

A folyamatok tesztelése 
PILOT-területekkel

*    Objektum- és attribútumkatalógus
**  Kiértékelési Útmutató
***Reviewer Batch Job = ellenőrzési lekérdezések
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