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Abstract: The Virtual Globes Museum was opened with only five globes in 2007, since then this 

number rised over one hundred in 2013. Due to the development of hardware and software, the 

technical background had to be changed. A new version of the website was developed in 2012, 

introducing several changes and enhancements. The database structure had been reorganized, allowing 

more flexibility. The visualization of three-dimensional models is based on a new technology 

(X3DOM) instead of the use of the obsolete VRML plug-ins. According to the web 2.0 principles, the 

users can now create and edit globe collections. 
 

Bevezetés 
 

 A Virtuális Glóbuszok Múzeuma (VGM) internetes tárlat 2007-ben 

„nyitotta meg kapuit” (MÁRTON 2008). Azóta folyamatosan bővült a 

múzeum, amelyben mostanra száztizenkettő glóbuszt találunk (2013. 

március). A célunk, hogy összegyűjtsünk minden, magyar vagy magyar 

vonatkozású föld- vagy éggömböt és bemutathassuk a nagyközönségnek. A 

honlap elérhetővé tesz olyan glóbuszokat is, amelyek az ország különböző 

múzeumaiban találhatóak, esetleg állapotuk miatt nem részesei a tárlatoknak, 

vagy egy magángyűjtemény tagjai, így nincsenek kiállítva. Az eredeti VGM 

honlapon a glóbuszok portréfelvételei, és alapvető információk mellett 

fotómozaikból összeállított háromdimenziós modelljei is szerepelnek.  

 

A múzeum technikai felújításáról 

  

 A gyűjtemény honlapja (http://vgm.elte.hu) 2008-ban nyerte el 

végleges formáját (1. ábra), az akkori legújabb technológiákat felhasználva. 

A HTML dokumentum működését a szerveroldali PHP szkriptnyelv, 

valamint a kliensoldali JavaScript irányítja. A honlapon a glóbuszok 

háromdimenziós modelljeinek megjelenítésére két módszert alkalmaztunk: 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) modelleket és a Google 

Earthben megnyitható KMZ fedvényeket. 

A VRML a háromdimenziós jelenetet egy szöveges fájlban írja le. A 

fájl futtatásához egy lejátszó is szükséges (pl. FluxPlayer, CosmoPlayer, 

http://vgm.elte.hu/
https://www.researchgate.net/profile/Zsuzsanna_Ungvari?el=1_x_100&enrichId=rgreq-91e19875e4adea95a5b958862203bf21-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3Nzg5MDUxMTtBUzoyMzgxNDE5MTk0NjEzNzZAMTQzMzc4ODg2NjI2Mg==
https://www.researchgate.net/profile/Laszlo_Zentai?el=1_x_100&enrichId=rgreq-91e19875e4adea95a5b958862203bf21-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3Nzg5MDUxMTtBUzoyMzgxNDE5MTk0NjEzNzZAMTQzMzc4ODg2NjI2Mg==
https://www.researchgate.net/profile/Matyas_Gede?el=1_x_100&enrichId=rgreq-91e19875e4adea95a5b958862203bf21-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3Nzg5MDUxMTtBUzoyMzgxNDE5MTk0NjEzNzZAMTQzMzc4ODg2NjI2Mg==


Cortona3D Viewer), amelyet beágyaztunk a múzeum honlapjába, és ezáltal 

jelenítettük meg a textúrázott háromdimenziós glóbuszmodelleket. A VRML 

még a 90’s évek végén vált a webes, háromdimenziós tartalom megjelenítési 

szabványává, de hátránya az elmúlt évben jelentkezett először. Azt 

tapasztaltuk a különféle operációs rendszerek és a böngészők tesztelése 

során, hogy az eddig univerzálisan bevált VRML lejátszók működése némely 

rendszeren instabillá vált. Ezért egy olyan technológiát kellett választani, 

amely továbbra is platformfüggetlen, valamint az összes böngészőben és 

számítógépen hibátlanul működik.  

 

 
1. ábra: A múzeum régi honlapja 

 

A választás a VRML-t felváltó új szabványra, az X3D-re esett (GEDE 

M. 2012). Az X3D formátum XML alapú, de megörökölte a VRML nyelvi 

sajátosságait. Az interneten található ingyenes konvertáló program 

segítségével alakítottuk át glóbuszmodelljeinket (INSTANTLABS, 2011). Az 

X3D modelleket az előbb említett lejátszókkal is megjeleníthetjük, de ekkor 

újra jelentkeznek a működési zavarok, ezért a nyílt forráskódú X3DOM 

JavaScript függvénykönyvtárat használtuk, amely képes a HTML5 

dokumentumban elhelyezett X3D kódokat értelmezni, és megjeleníteni. A 



X3DOM függvénykönyvtár letöltése önmagában nem elég. A böngészőnek is 

támogatnia kell a WebGL-t, aminek teljes körű használatához megfelelő 

grafikai kártya is szükséges. Ennek hiányában az X3DOM függvénykönyvtár 

egy Flash-alapú megjelenítő segítségével jeleníti meg a glóbuszokat 

(X3DOM, 2010). Így a régebbi számítógépeken is megtekinthető a honlap (2. 

ábra).  

 

 
2. ábra: Háromdimenziós glóbuszmodellek megjelenítésének változásai 

 

 

A WebGL egy JavaScript API, amely a HTML5 dokumentum Canvas 

elemében jelenik meg. Az API az OpenGL ES 2.0-án alapul, ezért a 

modelleket nemcsak számítógépeken futtathatjuk, hanem például 

mobiltelefonokon is (WEBGL KHRONOS GROUP 2013). Az X3DOM 

függvénykönyvtár integrálja az X3D objektumot a HTML dokumentum 

DOM-jába, így a modellek JavaScript kódok segítségével manipulálhatók.  

A felhasználók számítógépei között nagy teljesítmény-különbségek 

vannak, ezért számolnunk kellett azzal, hogy a régebbi grafikus kártyák nem 

tudnak kirajzolni nagy felbontású képeket. Ezért a háromféle felbontású 

textúra érhető el a múzeumban, így a grafikus kártyák teljesítményéhez a 

legjobban illeszkedő felbontás jelenik meg. A harmadik ábra a felújított 

honlapot mutatja be. 



 
3. ábra: Az új honlap 

 

A KMZ fájlok a honlap új változatán is elérhetők és a Google Earth-

ben raszteres rétegként (overlay) megjeleníthetők.  

A technikai újítások révén a honlapot kiszolgáló adatbázis szerkezete 

is megváltozott. Eddig a múzeum három nyelven üzemelt: magyarul, angolul 

és németül; de információk hiányában vagy a szerkesztők idejének 

szűkössége miatt az egyes glóbuszok leírásai nem készültek el, vagy nem 

minden nyelven voltak elérhetők. A glóbuszmodellek anyagait (VRML 

modell, KMZ fájlok, fotók) a szerveren tároltuk, és a három nyelvnek 

megfelelően mindhárom adattáblában hivatkoztunk rájuk. A felújítás az 

adatszerkezet átalakítását is eredményezte. Most az új glóbusz felvételekor 

csak nyelv-független információkat adjuk meg, a glóbuszokról készült 

leírások később bármely nyelven felvihetőek az adatbázisba.  

 



4. ábra: Az adatbázis szerkezete 

 

Web 2.0 és a VGM 2.0 

 

 A Web 2.0 egyik alapelve, hogy a honlapok tartalmának 

kialakításában a felhasználók aktívan részt vegyenek, ezzel segítve az 

információ-megosztást, és a tudásközösségek kialakítását. Az térvonatozású 

információk iránti igényének növekedése, és a világhálón elérhető szoftverek 

fejlődése együttesen azt eredményezte, hogy a világhálón a térképi 

vonatkozású adatok folyamatosan és gyorsan bővülnek, amelyhez a 

felhasználók is hozzájárulnak (ZENTAI L. – GUSZLEV A. 2006 ).  A VGM-ben 

ezért kialakítottunk egy glóbuszgyűjtemény készítő funkciót is. A 

gyűjteményeket regisztrált felhasználók készítik el, akik tetszőleges tematika 

alapján rendezik csoportokba múzeumban szereplő glóbuszokat. Így jöttek 

létre, például az éggömböket, vagy a különböző szerzők földgömbjeit 

bemutató kollekciók. A felhasználók leírásokkal és a glóbuszok fotóival 

tehetik színesebbé a gyűjteményeket, majd megoszthatják őket a közösségi 

oldalakon is (5. ábra). Mindez ellenőrzött keretek közt történik, csak azok 

férnek hozzá a szerkesztő oldalhoz, akik a készítőktől korábban kaptak 

jogosultságot e-mailen. Ezáltal kiküszöböltük, hogy illetéktelenek 

hozzáférjenek az adatbázishoz. 

 



 
5. ábra: Példa egy gyűjteményre 

 

 A Web 2.0-hoz hozzátartozik nemcsak a felhasználók aktív részvétele 

a tartalom formálásában, hanem a frissítések követése is. A kezdőoldalon a 

legutóbb hozzáadott glóbuszokat, leírásokat, és gyűjteményeket válogattuk 

le. 

  

 

Összefoglalás 

  

 A hardverek és szoftverek fejlődése szükségessé tette a technikai 

újítások alkalmazását a Virtuális Glóbuszok Múzeumában. A múzeumban 

egy platformfüggetlen JavaScript függvénykönyvtár jeleníti meg a glóbuszok 

háromdimenziós modelljeit. A gyűjtemények bevezetésével a felhasználók a 

glóbuszokat csoportokba rendezhetik, és leírásokkal bővíthetik, ezen 

funkciók bevezetése eleget tesz a web 2.0 követelményeinek.  
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