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Erődítések ostroma (16-17. század) 

Buda, 1686



Mikoviny Sámuel, 1732
 A tudományos térképészet:
 Mérés és ábrázolás



A felvilágosodás és a világ 
„feltérképezése”



A tudás térképe: Enciklopédia

 “Système figuré des 
connaissances humaines,” 
Encyclopédie, ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, vol. 1, (1751)

 ‘Genealogical distribution of 
the arts and sciences’, Chrétien 
Frederic Guillaume Roth 
Encyclopédie (1780) 



Terepfelmérés - terepábrázolás

Dupain de Montesson: L’art de lever des plans...., Párizs, 1763



„Coup d’oeil militaire”
 A „katonai pillantás”

London, 1819

Kartográfiai vizualizáció: 
Terep - térképolvasás



Topográfiai térképművek



A kartográfia: térképtudomány
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Geovizualizáció
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Visualization is a mental process, which supports -
usually with an external presentation (e.g. map) - the 
comprehension of the relations, structure and 
processes of information

TÉRKÉP



A kognitív vizualizáció 
 Humán vizualizációs képesség
 Vizuális interfész – HCI
 Munkamemória: szűk keresztmetszet 

(cognitive load)
 Memória kiterjesztése: térkép
 Kognitív kartográfiai kutatás 

kontextusai
1. Felhasználó
2. Helyzet
3. Tevékenység
4. Térkép
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Szemmozgás: ablak a kognitív folymatokra

 HOL?

 MI ?

Retina

V2 V3 MT MST PPC

V2 V4 ITC

V1 PFC

DLPC

VLPC

FEF

ITC: infratemporális cortex
MT: mediális-temporális terület
MST: mediális –superior-temporlális 
PPC: posterior-parietális terület
PFC: prefrontális cortex
DFPC: dorsolaterális frontális cortex
VLPC:ventrolaterális frontális cortex
FEF: frontális szemmozgási terület



Szemmozgás/ tekintet követése
 Fixáció: 2-300 ms! Van vizuális információ 
(2 fok - hüvelykujj a látómezőben)
 Szakkádok: nagyon gyors szemmozgás –

Nincs vizuális információ!!!





Eszközök
 Távoli (remote)  Fejen viselhető 

(szemüveg)



Alkalmazások
1. Használhatóság (UX – felhasználói elégedettség) pl. 

marketing, média, sport, web....
 Kognitív tudomány, pszichológia, neveléstudomány stb.
 Orvostudomány, mérnöki tudományok
 Információ vizualizáció, dizájn
2. HCI (ember-számítógép interakció)





Adatok értékelése és vizulizációja



Keret

KAMERA

Megvilágítás (IR)
USB Csatlakozó

Adapter

Gumiszalag

2013-as kísérleti eszköz: „Terminátor 1”
Költsége: kb. 10 Euro



ADATNYERÉS ÉS FELDOLGOZÁS

Az első szemmozgáskövetéses kísérletek Magyarországon a térképészet 
és geoinformatika területén: 
Dr. Török Zsolt Győző egyetemi docens és Bérces Ádám Térképész MSc
ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 
2013



Térképolvasó 1.56



Kísérlet (2013)
 Két különböző 

térinformatikai szoftverrel 
(MapInfo –Qgis)  készült, 
négy  tematikus térkép, két 
adatsorból, alapbeállítások

 Térképenként 2×30 mp 
olvasási idő

 Szabad felderítés
 Célzott felderítés
+ Feladat (kérdés)







Hőtérképes vizualizációk: színskála



Hőtérkép „helyesbített” színfokozatokkal, 3D



‚„A téri referenciakeret jelentősége a 
kognitív vizualizációban 
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Résztvevők: 
Török Ágoston, PhD pszichológus

Tölgyesi Borbála, kognitív tudomány MSc, 
Kiss Veronika, Térképész MSc

Török Zsolt Győző, CSc projektvezető

2016-os nyertes pályázat 
Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa támogatásával 



Kísérleti eszköz



„Virtuális Turista” kísérlet (2016-18)
 Téri tanulás (aktív és passzív (irányított))
 Navigáció virtuális városi térben
 Adatfelvétel: tekintetkövetés
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Fixációk vizulizációja
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Város

Térkép



Eredmények

 A térképolvasás időtartama 
azonos volt

 A térképolvasási idő 
rövidebb szakaszokból áll a 
szabad felderítésnél

 A szabad felderítéses 
csoport haladt 
térképolvasás közben
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