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A térinformatikus teknõc
A térinformatika alapjainak oktatása Logo programnyelv
segítségével
Egyre többen, egyre több célra használják eszközként a
térinformatikát. A kapcsolódó szakismeretek oktatása során fennáll a
veszélye annak, hogy a diákok egy-egy célszoftver alkalmazását
megtanulják, de a program által elvégzett alapműveletek lényegét
nem értik. Célszerű ezért az alapismeretek oktatását különválasztani
a GIS-rendszerek bemutatásától, használatától. Az
alapfunkciók modellezéséhez több lehetőség áll rendelkezésünkre, a
legrugalmasabb eszköz valamely programnyelv. Egyszerűsége,
átláthatósága miatt talán a Logo a legalkalmasabb erre a feladatra.
anszékünkön öt éve folyik térinformatika-oktatás, a számítástechnika és technika
szakos tanárképzés keretén belül. Mivel tanár szakos hallgatóink a késõbbi tanítványaik kedvéért tanulnak, célszerû a témát úgy bevezetni, hogy azt majd egy tizenéves is megértse, sõt, az érdeklõdését is felkeltse. Érdemes tehát a tematikát a megjelenítésre, a látványra „kihegyezni”.

T

Az oktatás eszköze
A tematika összeállítása során felmerül a szoftverválasztás és az oktatás szakmai
mélységének kérdése. Vajon szükséges-e a térinformatika alapjainak tanításakor, mindjárt az elején nagy tudású szoftvereket alkalmazni, vagy esetleg el lehet érni a valós kutatás során kapott (vagy hasonló, az oktatás céljainak megfelelõ) eredményeket egyszerûbb eszközökkel, melyek az oktatásban rendelkezésre állnak? Melyek azok a funkciók,
amelyeket feltétlenül ismerni kell egy térinformatikával foglalkozó tanárnak? (Detrekõi
és Szabó, 1995; Honfi, Micsinai és Barabás, 2005) Az AutoCAD Map, az ArcGIS, a
GRASS stb. használata sok elõismeretet igényel, s a tárgy keretén belül elsõsorban nem
egy bizonyos program kezelését kell megtanítani, fontosabb a szemléletmód alakítása, a
probléma megértetése, az elsõ lépések megmutatása. A tökéletességre törekvés általában
becsülendõ, de felesleges akkor, ha modellezésrõl van szó. Nem feltétlenül kell a fejlesztendõ rendszer valós használhatóságára törekedni, amikor az oktatás az elsõdleges cél.
Tanszékünkön egy kutatócsoport például kísérleti gyakorló ûrszonda építésével, fejlesz-
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tésével foglalkozik, szintén pedagógiai céllal, s természetesen nem tervezik az ûrszonda
kilövését (Bérczi és mtsai, 2001).
Fontos problémaként merül fel a pénzhiány is az oktatással foglalkozó intézményeknél, ez szintén hatással van a szoftverválasztásra. Egyik megközelítés szerint az egyetemen, fõiskolán különösen fontos lenne a legmodernebb eszközökkel, szoftverekkel megismertetni a hallgatókat, hiszen mire a diák végez néha már azok is elavulnak. Megfordítva is helyes eredményre jutunk: mivel néhány év alatt úgyis elavul az oktatáskor használt szoftver, (szinte) mindegy, melyik programot oktatjuk, inkább gondolkodni tanítsuk
meg a hallgatókat. Szintén lényeges szempont emellett, hogy a munkaerõpiac milyen
szoftver ismeretét várja el a frissen végzett szakembertõl. Ha egy egyetem nem tudja biztosítani a szükséges eszközöket, akkor a versenyképessége kerül veszélybe. Sajátos helyzetben van ezzel szemben a tanárképzés, ahol éppen hogy nem a legújabb szoftverek
szükségesek, hiszen azok sok esetben olyan lépéseket végeznek el „helyettünk”, néha a
tudomásunk nélkül, amelyeknek a manuális elvégzése szükséges lenne az alapok megértéséhez. Gyakran a több évvel ezelõtti eszköz segít a klasszikus ismeretek megtanulásához.
A térinformatika és a térképészet szoros
Fontos, hogy a gyerekek képesek kapcsolatára alapozva érdemes megvizsgálni,
legyenek új szoftvereket megis- milyen szoftverek alkalmasak térképkészítésmerni, de szükséges megtaníta- re. Zentai László(2004) az alkalmas programokat az alábbi öt kategóriába sorolja:
ni őket arra is, hogy a meglévő
1. CAD-programok,
eszközökkel egyre többet tudja2. térinformatikai (GIS) programok,
3. általános célú grafikus programok,
nak elérni – hiszen nem csak a
4. speciális térképészeti programok,
szaktudásukat, a kreativitásu5. egyéb programok.
kat is fejleszteni kell. Ha a tanuAz általános grafikai programok a térképen
végzendõ utolsó formázáshoz szükségesek, az
lók az alaplépéseket megértik,
akkor a későbbiekben könnyeb- 1., 2. és 4. kategória szoftverei pedig – bonyolultságuknál fogva – általában nem alkalmaben tudják a célszoftver által fel- sak arra, hogy a térbeliség alapelveit mutassák
kínált funkciókat alkalmazni,
be a diákoknak. Marad tehát az alapok oktatásőt, jobban tudják azokat érté- sához az „egyéb” kategória. Való igaz, hogy
„profi” eredményt elérni csak megfelelõ célkelni is.
szoftverrel lehet, de több szempont is szól az
egyéb eszközök alkalmazása mellett:
– A „mûködési elv” megismerése érdekében szerencsés, ha egyszerûbb, már ismert
eszközt adunk kézbe. Ennek elõnye, hogy a tanulók szellemi kapacitását nem a speciális
program megismerése foglalja le az elméleti alapok megértése helyett.
– Nincs mindenkinek lehetõsége az átlagfizetés sokszorosába kerülõ programokat beszerezni, illegális másolattal pedig „nem illik” dolgozni.
– A tanulók, hallgatók látókörének bõvítése érdekében célszerû több eszközt is bemutatni.
Fontos, hogy a gyerekek képesek legyenek új szoftvereket megismerni, de szükséges
megtanítani õket arra is, hogy a meglévõ eszközökkel egyre többet tudjanak elérni – hiszen nem csak a szaktudásukat, a kreativitásukat is fejleszteni kell. Ha a tanulók az alaplépéseket megértik, akkor a késõbbiekben könnyebben tudják a célszoftver által felkínált
funkciókat alkalmazni, sõt, jobban tudják azokat értékelni is.
Néhány térinformatikai feladat láttatására akár egy táblázatkezelõ diagramkészítõje is
alkalmas. Terepi mérések durva koordináta-hibáinak kiszûrésére, mért pontok ellenõrzésére, bizonyos növényfajok elterjedésének vázlatos szemléltetésére elegendõ lehet az
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észlelési pontok síkbeli koordinátarendszerben való ábrázolása, erre a célra megfelel a
pontdiagram (Bornemisza, 2004).
Sokak számára játékszernek tûnik, pedig a gyerekek számára kifejlesztett programozási környezet, a Logo bonyolult problémák megoldására is alkalmas (Farkas, 2003;
Papert, 1988). Fájlkezelõ eljárásai, könnyen kezelhetõ grafikája a teknõcöt képessé teszik
akár térinformatikai feladatok megoldására, többek között digitális terepmodell megjelenítésére. Különösen alkalmas arra, hogy nehezen követhetõ lépéssorozatok elemzésével
a megértést segítse (Turcsányi-Szabó, 1995).
Módszerek
Az alapismeretek közül célszerû elõször a térkép fogalmát tisztázni. Ha a terepen elszórt, pontszerû adatokat szeretnénk ábrázolni, nem feltétlenül kell speciális szoftverhez
nyúlnunk. Az 1. ábra jobb oldalán látható térképen egy terület növényi lefedettségének
mérési pontjait ArcView térinformatikai rendszerrel ábrázoltuk, de az elterjedés jellegét
egy táblázatkezelõ pontdiagramja is meg tudja jeleníteni (1. ábra bal oldala). Ez egy hordozható géppel akár már a terepen is segíthet kiszûrni a durva mérési hibát. A két ábrázolás között jellegében nincs különbség.

1. ábra. Mérési pontok ábrázolása az OpenOffice.org táblázatkezelõjével és az ArcView-val

Egyes táblázatkezelõk képesek földrajzi adatok (viszonylag egyszerû) térképi megjelenítésére. A 2. ábra a Microsoft Excel ilyen képességét mutatja be. A Microsoft Map sajnos a Microsoft Office 2002-es változatától már hiányzik, helyette a Microsoft MapPoint
szoftver használható. A Microsoft Excel 2000 verzióval készített térképeket az újabb
Microsoft Excel képes megjeleníteni, de azokat szerkeszteni vagy újat készíteni nem lehet vele (http://office.microsoft.com).
Az eddig látott térképek az adatok síkbeli (kétdimenziós) megjelenítését mutatták be.
A következõkben szó lehet a 3D-s ábrázolásról és ehhez kapcsolódóan a terepmodell fogalmáról. Ha a diákokkal eljátsszuk, hogy egy domborzati térképre rácshálót fektetünk,
az egyes cellákban a színkód alapján leolvassuk a cellára jellemzõ (szemmel átlagolt)
magassági értékeket, s ezeket táblázatba foglaljuk, akkor a térképrõl igen egyszerû módszerekkel gyártottunk egy adatbázist (1. táblázat).
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2. ábra. Adatok térképi megjelenítése a Microsoft Excelel 2000-ben
1. táblázat. A térkép alapján készített „adatbázis”

Az így elkészített adatsort azután sokféle eszközzel ábrázolhatjuk, a domborzat jellege több módon is láttatható. Legcélszerûbb egy egyszerû programnyelvet segítségül hívni, amelyet a diákok már ismernek. A Logo nyelv bármely változata megfelel erre a célra, mindegyiknek megvan az elõnye. Ha az objektumorientáltság lehetõségét, a multimédiás és hálózatos támogatást szeretnénk kihasználni, akkor az Imagine Logo (http://imagine.elte.hu) a célszerû. Amennyiben a platformfüggetlenség a fontos, akkor például a
Berkeley Logo (UCBLogo, http://www.cs.berkeley.edu) a jó választás, ha pedig az egyszerûség, a kis gépigény és a magyar nyelv a fõ szempontok, akkor dolgozzunk Comenius Logóval (http://comlogo.web.elte.hu). A jelen cikkben olvasható példa a Comenius
Logo „nyelvjárást” használja (Széplakiné, 2003).
A Logo program
Az órai munka során megírhatjuk a diákokkal a fent részletezett módon elkészített terepmodellt ábrázoló Logo programot, de látványosabb eredményt kapunk, ha letöltjük
egy nagyobb mintaterület terepmodelljét. A Földmérési és Távérzékelési Intézet honlapjáról (http://fish.fomi.hu) letölthetõ mintaadatok között megtaláljuk Osztopán község
belterületének terepmodell-részletét (3. ábra). Az 1 km2 nagyságú terület 5 m-es felbontású adatbázisa negyvenezer pont X, Y és Z koordinátáját tartalmazza. A program meg-
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nyitja az adatokat tartalmazó szöveges fájlt,
az X és Y koordináták legnagyobb és legkisebb értékébõl kiszámítja a terület nagyságát és az ábrázolhatósághoz szükséges méretarányt. A Z koordináták szélsõ értékei
alapján a Logo által felkínált 16 színre osztályozza a magassági értékeket, majd pontokból kirajzolja a domborzati térképet.
(Technikai okokból csak 15 színt alkalmazunk, a fehér rajzlapon fehér területet nem
ábrázolunk.)
A programot megírhatnánk egyetlen eljárásban is, de az átláthatóság érdekében célszerûbb az egyes funkciókat különálló eljárásokba szerkeszteni (4. ábra). A program
fõ eljárása a ’dtm’, amely a képernyõ törlése és beállítása után sorra hívja a ’kepmeret’, ’fajlnyit’, ’olvas4’, ’xyzminmax’,
’meretarany’, ’tollvast’, ’rajzol’, ’fajlzar’
eljárásokat.
Nem szükséges talán minden eljárást
részletezni, a teljes program az érdeklõdõk
számára letölthetõ a http://born.try.hu/logo
3. ábra. A digitális terepmodell adatfájljának
részlete
_map.lgo helyrõl. A Logo megismeréséhez
sok szakkönyv és internetes oldal használható (Turcsányiné Szabó és Zsakó, 1997). Itt
csak néhány fontosabb funkciót tekintsünk meg nagy vonalakban. A ’kepmeret’ eljárás
lekérdezi a rajzlap méretét, hogy azután majd annak közepére tudja igazítani a térképet.

4. ábra. A terepmodellt feldolgozó Logo program eljárásai
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tanuld kepmeret
; Képernyõméret lekérdezése
;
név “kepx elsõ rajzlapablak ; most éppen 1024
név “kepy elsõ elsõnélküli rajzlapablak ; ez pedig 682
kiír []
( kiír “Rajzlap “szélessége: :kepx “,\ magassága: :kepy )
név “kepx :kepx – 40 ; hagyjunk margót is
név “kepy :kepy – 80
( kiír “A\ térkép\ maximális\ szélessége: :kepx “,\ magassága: :kepy )
Vége
A ’fajlnyit’ eljárás lefutása után a program a standard bemeneti eszköz (billentyûzet) helyett a megadott fájlból fog olvasni.
tanuld fajlnyit
; Adatfájl megnyitása
;
név “file “dtm.txt ; Digitális TerepModell
;
olvasóeszköz :file
vége

Az adatok beolvasása és feldolgozása (a gép teljesítményétõl függõen) eltarthat akár
1–2 percig is. Az adatbázis szerkezetének ellenõrzése érdekében célszerû elõbb néhány
sort beolvasni (’olvas4’ eljárás), azt képernyõre kiírni, így tévedés esetén a program leállítható, s nem fut feleslegesen végig. Ha a minta-adatok listájában minden rendben van,
akkor ezután a fájl-mutatót vissza kell állítani az elsõ sorra, ami a fájl újranyitásával oldható meg, majd következhet a teljes beolvasás. A térkép képernyõre igazítása és a színezés helyes beállítása érdekében meg kell határozni mindhárom koordináta legkisebb és
legnagyobb értékét. Ezt végzi el az ’xyzminmax’ eljárás.
tanuld xyzminmax
; Újranyitás, x,y,z: min, max meghatározása
;
olvasóeszköz :file
;
kiír []
( kiír “x,\ y,\ z\ “min,\ max\ meghatározása )
;
; Kezdõértékek
;
név “xmax olvasszó név “xmin :xmax
név “ymax olvasszó név “ymin :ymax
név “zmax olvasszó név “zmin :zmax
név “db 0
kiír []
;
; Ciklus eleje
;
amíg [nem fájlvége?] ~
[név “xtemp olvasszó ~
ha :xtemp > :xmax [név “xmax :xtemp][] ~
ha :xtemp < :xmin [név “xmin :xtemp][] ~
név “ytemp olvasszó ~
ha :ytemp > :ymax [név “ymax :ytemp][] ~
ha :ytemp < :ymin [név “ymin :ytemp][] ~
név “ztemp olvasszó ~
ha :ztemp > :zmax [név “zmax :ztemp][] ~
ha :ztemp < :zmin [név “zmin :ztemp][] ~
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név “db :db + 1 ~
ha maradék :db 1000 = 0 [( kiír :db “adatpont\ feldolgozva. )][]]
;
; Ciklus vége
;
; Változók kiírása
;
kiír []
( ki :db + 1 “adatpont\ van )
( ki “X: “min,\ max: :xmin “, :xmax )
( ki “Y: “min,\ max: :ymin “, :ymax )
( ki “Z: “min,\ max: :zmin “, :zmax )
Vége

A szélsõértékek és a rajzlapméret ismeretében számítható egy méreterány (’meretarany’ eljárás), amely azt határozza meg, hogy egy pixel a valóságban hány méternek felel meg. A megjelenítés olvashatósága miatt van szükség a ’tollvast’ eljárásra, amely a
pontok tényleges és képernyõn ábrázolt távolsága alapján határozza meg, hogy a Logo
milyen tollvastagságot használjon. Optimális, ha az ábrázolt pontok éppen érintik egymást, így teljes lefedettséget mutatnak. Nem szép, ha a pontok túl kicsik, és emiatt diszkrét pontokat látunk, de az sem jó, ha a túl nagy pontok fedésben vannak. Ha a területet
kevés pont jellemzi, akkor feltûnik a Comenius Logo egyik hiányossága: a pontok csak
lekerekített alakúak lehetnek, nem lehet négyzet alakú pontot beállítani.
A térkép tényleges ábrázolása ezután már egyszerû olvasásból, a megállapított arányszámokkal való osztásból és a megfelelõ helyen a megfelelõ színû pont kirajzolásából áll.
tanuld rajzol
; Fájl újranyitása, rajzolás
;
olvasóeszköz :file
;
amíg [nem fájlvége?] ~
[tf ~
x! ( olvasszó - :xmin ) / :mer - :dx / :mer / 2 ~
y! ( olvasszó - :ymin ) / :mer - :dy / :mer / 2 + 20 ~
tf e 1 ~
név “ztemp olvasszó ~
név “ztemp ( :ztemp - :zmin ) / :dz * 14 ~
név “ztemp kerekít :ztemp ~
tollszín! :ztemp ~
tl pont tf]
;
látható
vége

A teknõc láthatóan megbirkózik a feladattal (5. ábra). A kész „térkép” a terület felülnézeti képét adja, a különbözõ magasságokat eltérõ színnel jelölve. A térképhez a továbbiakban készíthetünk koordinátahálót, jelmagyarázatot, feltüntethetjük az északi irányt.
A méretaránynak (léptéknek) itt – a különbözõ méretû monitorok, esetleg kivetítõ miatt
– nincs jelentõsége. Ügyesebbek a domborzat ábrázolására a valós térképeknél használatos zöld-sárga-barna színezés kialakítására alkalmas algoritmust programozhatnak le az
RGB-rendszer segítségével. A Logo egérmûveleteket kezelõ eljárásait felhasználva akár
a lekérdezõ funkciók mûködését is modellezhetjük a programmal.
Összegzés
Azok a diákok, akik ezért az egyszerû, de látványos végeredményért (valójában elsõsorban a sikerélményért) megoldották a feladatot, biztosan megértették az adatbázis, az
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6. ábra. A Logo-teknõc által rajzolt domborzati térkép

import, az újraosztályozás, a geometriai transzformáció és a megjelenítés elvét is. A további mûveletek és gyakorlati feladatok megbeszélése során már ezen elemi lépésekre
tud a tanár magyarázatképpen visszautalni.
Az oktatás tapasztalatait figyelembe véve eredménynek könyvelhetõ el a Logo és a térinformatika iránti pozitív hallgatói hozzáállás, amely abban is megnyilvánult, hogy több
hallgató szakdolgozati témának választotta részint a Comenius Logót, részint a térinformatikát. Feltételezhetõ, hogy õk tanítványaiknak is szívesen oktatják majd informatikaóra vagy szakkör keretén belül a megismert módszereket.
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A gazdasági és a kulturális tõke
hatása a hallgatói idõfelhasználásra
A különböző tőkefajták vizsgálata az utóbbi évtizedekben nemcsak a
szociológia, hanem más tudományágak területein is egyre nagyobb
teret nyert: gyakran szolgáltat kereteket például pedagógiai és
közgazdasági jellegű vizsgálatoknak is. Elemzésünk célja, hogy ennek
az elméleti keretnek a segítségével próbáljuk megközelíteni a
hallgatók időfelhasználásának sajátosságait a Regionális Egyetem
Kutatócsoport által 2005-ban készített kérdőíves adatbázis alapján,
ezáltal megerősítve azt a tényt, hogy a tőkefajták használata ezen a
témakörön belül is relevánsnak tekinthető.
A tõkefajtákról
tõke – Bourdieu (1998) szavaival élve – anyagi vagy inkorporált formában felhalmozott munka, amely képes profitot termelni, önmagát reprodukálni vagy tovább
növelni. A fogalom a közgazdaságtan területérõl származik, és használatának térnyerése a társadalomtudományokban leginkább Bourdieu, valamint Coleman nevéhez
fûzõdik (ez utóbbi hatása különösen jelentõs az angolszász tudományos életben). A társadalmi tõke fogalmának használata a társadalomtudományokban azonban korábbra datálható: a 20. század elején L. J. Hanifan (Molnár, 2008), míg az amerikai városszociológiai kutatásokban pár évtizeddel késõbb J. Jacobs is alkalmazta azt (Sobel, 2002). Ez
azonban nem jelentette a terminus elterjedését és általánossá válását. A tõkefajták elméletének alapgondolata az, hogy a tõke gazdasági értelmezését más területekre – leginkább
a kultúrára és a társadalom területére – is kiterjesszék. Így lehetõvé válik olyan, eredetileg a gazdaság területén használt fogalmaknak a társadalomtudományok területén való
alkalmazása, mint például a tõkefelhalmozás, valamint a tõkefajták megszerzéséhez és
növeléséhez kötõdõ beruházások. Leginkább Bourdieu kategóriái ismertek (gazdasági,
társadalmi, kulturális, ritkábban a szimbolikus tõke), de meg kell említeni a Coleman által használt tõkefajták elnevezését is (gazdasági, emberi, társadalmi tõke). Az utóbbi évtizedek talán legjelentõsebb, a közösségi erõforrásokat a tõkefajták segítségével megközelítõ elméletei R. Putnam nevéhez kapcsolhatók (Molnár, 2008).
A gazdasági tõke közvetlenül pénzzé konvertálható, és tulajdonjogi formában való intézményesülésre hajlamos. A pedagógia és a nevelésszociológia számára ennek a tõkefajtának leginkább a gyermekek iskolai eredményességének mutatóira gyakorolt hatása
érdekes – a két tényezõ összefüggését számos vizsgálat megerõsítette (a PISA 2000 családi hátteret kutató változói között is szerepeltek erre vonatkozó változók: a szülõk
munkaerõ-piaci státusa, alkalmazottak száma stb.). (1) A kapcsolati hálókban rejlõ erõforrásokat, az ebbõl fakadó elõnyöket a társadalmi tõke kategóriája öleli körül. Ennek
mértéke függ az egyén networkjének kiterjedtségétõl, valamint a vele kapcsolatban állók
által birtokolt tõkék nagyságától. Ezeknek a kapcsolatoknak a megkötéséhez, valamint

A

118

