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A földrajzi tértől elszakadó információs világ 

bármit, 

bármikor, 

bárhol, 
helynélküliség, 

helytelenség 

A kibertér  

mindenhol van  

és sehol sincs 

a földrajz 

vége 
súlytalan 

világ 

Bitek, nem atomok 

Tértelen tér 

„feloldódó” 

városok 

határtalan 

világ 



Frances Cairncross ‘death of distance’ elmélete 

 

• A távolság többé nem határozza meg a kommunikáció költségeit 

(elektronikus kommunikáció) 

 

• A földrajzi helyzet nem kulcskérdés többé az üzleti döntésekben 

(fate of location). A vállalatok a „képernyőhöz köthető” 

tevékenységeiket a Föld bármely pontjára kihelyezhetik, ahol a 

legjobb munkaerő-kínálatot és termelési feltételeket találják. 



Frances Cairncross ‘death of distance’ elmélete 

 

• A vállalatok egyes munkatípusokat három műszakban is 

megszervezhetnek a globális időzónákhoz igazodva: Amerikák, 

K-Ázsia és Ausztrália, Európa 

• „Follow the Sun” fogyasztói szolgálat 

• Bármikor, bárhol: 24/7 hozzáférés 

• A fejlődő országok egyre növelik a teljesítményüket az online 

szolgáltatásokban – call centerek, segédvonalak, online 

biztonsági monitoring, szoftverírás stb. – és ezeket a gazdag 

ipari országoknak adják el, melyekben az ilyen szolgáltatásokat 

eddig belföldiek voltak 



A legvonzóbb globális outsourcing desztinációk 

REGION CENTRAL & 

EASTERN 

EUROPE 

CHINA & 

SOUTHEAST 

ASIA 

LATIN 

AMERICA & 

CARIBBEAN 

MIDDLE EAST 

& AFRICA 

Top-Ranked 

Countries 

Czech Republic, 

Bulgaria, 

Slovakia, 

Poland, Hungary 

India, China, 

Malaysia, 

Philippines, 

Singapore, 

Thailand 

Chile, Brazil, 

Mexico, 

Costa Rica, 

Argentina 

Egypt, Jordan, 

United Arab 

Emirates,Ghana 

Tunisia 

Up-and-Comers Romania,Russia 

Ukraine, Belarus 

Indonesia, 

Vietnam, 

Sri Lanka 

Jamaica,Panama 

Nicaragua, 

Colombia 

South Africa, 

Israel,Turkey, 

Morocco 

Forrás: Pettigrew (2006) 



A legvonzóbb globális outsourcing desztinációk 

Forrás: Sourcing Line Computer Economics (2012) alapján saját szerkesztés 



Nicholas Negroponte 

 

 “A digitális bolygó úgy néz ki, úgy érződik, mint egy 

gombostű feje. Mintha összekötnénk mindnyájunkat, 

számos, a nemzetállamokhoz köthető érték teret ad a kisebb 

vagy nagyobb elektronikus közösségek értékeinek. Digitális 

környezetben szocializálódunk, amelyben a fizikai tér 

irreleváns lesz és az idő más szerepet játszik”  

 (Being Digital, 1995) 



Az információs tér diadala:  

„the end of geography”? 

• globális piaci szisztémák erősödése, nemzetállamok 

szerepének megszűnése (Negroponte, 1995) 

• vállalkozási tevékenységek átstrukturálása, fogyasztás 

helyétől kevésbé függő telephelyválasztás („fate of location”) 

• globális, mindenhol elérhető hálózatok, bárhol hozzáférhető 

információk, tetszőleges helyről végezhető tevékenységek 

• a térnek az idő általi „legyőzése” lehetséges 

• a kibertérben a felhasználók felszabadulhatnak az emberi test 

fizikai megkötöttségei alól 

• társadalmi terek, ahol az emberek továbbra is személyesen 

találkoznak, de a „találkozás” és a „személyesség” új 

definíciói mellett 

 



Dualitás a szakirodalomban: 

A földrajz lényeges vagy lényegtelen? 



A földrajz „tovább él” az információs világban 

• tovább élnek a valódi térbeli, társadalmi és gazdasági 

megkötöttségek 

• a globalizáció nem homogenizáló folyamat 

• infrastrukturális adottságok továbbra is egyenlőtlenül oszlanak 

meg a térben 

• optikai kábelek kilométerei, számítógépes hardver elemek tonnái 

• nem adható át minden információ az IKT technológiákkal 

(kodifikált vs. tacit tudás), a kommunikációs interakciók tartalmi 

mélysége is fontos 

• személyes (face-to-face) kontaktusok, agglomerációs trendek 

(„városi zsongás”) 

• földrajzi felfedezések második kora (Johansson, 2000) 



• Virtuális: látszólagos, elképzelt, nem valódi, kézzel nem 

megfogható 

• lehetséges, lehetőségként létező 

• Simulacrum: egy olyan másolat, amelynek nincs eredetije 

(Baudrillard, J. 1981, Mészáros R. 2003) 

• Kiber: hajózás, navigálás, mozgás egy olyan térben, amelyikben 

meglehetősen nagy a mozgásszabadság az irányokat tekintve  

• „Határtalanság” a hajós számára, modern felfedező szerep a 

világháló ismeretlen tartományainak felkutatásakor (Tagai 2004) 

 

 

Akkor valójában milyen is a virtuális tér? 



William Gibson 

• Gibson, W.  (1984) Neuromancer. Harper Collins, London. 

• Gibson, W. (1999) Neurománc. Valhalla Páholy, Budapest. 

 

 „Az emberi civilizáció összes 

számítógépének adatbankjaiból 

származó adatok grafikus 

megjelenítése. Hihetetlen összetettség. 

Az elme nem-terébe nyújtózó 

fényvonalak, adatok nyalábjai és 

csoportjai. Mint a távolodó városi 

fények…”  



• GIBSON, W. (1984): a kibertér egyfajta kollektív 

hallucináció vagy benyomás, a számítógépes adatok grafikai 

reprezentációja  

• SARDAR, Z. – RAVETZ, J. R. (1995): a kibertér maga az 

éter, amely a computerek bensőjét illetve egymás közötti 

szféráikat foglalja el 

• McNABB, M. (1998): az a hely, ahol a telefonhívások éppen 

haladnak, vagy ahol a faxolt üzenetünk éppen található a 

faxberendezésünk és a célállomás között  

 

 

A virtuális tér 



• hardverek, szoftverek, a telekommunikációs hálózatok és az 

emberi elme szerves kombinációja (Dodge, 2004) 

 

• nem lokalizálható tér, nem euklideszi tér 

 

• észlelt tér, „kollektív hallucináció”, „nooszféra” (Teilhard, 1973) 

 

• teljes egészében társadalmi eredetű tér (mesterséges, konstruált 

tér) 

A virtuális tér 



A földrajzi és a virtuális tér dualitása 

Milyen fokú a virtuális tér elszakadása 

a földrajzi világtól? 

 

• Független terek, párhuzamos világok, alternatív 

terek 

 

• Összefüggő terek, befolyásolt világok, 

kölcsönhatásban lévő terek 

 



Az információs tér 

különböző típusai 
(Shiode, N. 2003 

alapján saját szerk.) 



„Földrajzfüggetlen” virtualitás 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 
Virtuális tér 



Virtuális világok, virtuális valóságok  

• VR – Virtual Reality 

• számítógép képernyőjén megjelenő térhatású 

grafikai ábrázolás  

• valódi világhoz hasonló térélmény 

• tükörvilág 

• de nincs definiált geográfiai kapcsolat! 

• „teljes virtualitás” 

 



A virtuális valóság (VR) térábrázolása 

(Forrás: secondlife.com) 



Összekapcsolódó térbeliség 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 
Virtuális tér 



Összekapcsolódó térbeliség 



Összekapcsolódó térbeliség: 

az offline és online világ összefüggései 

Települések közötti hálózati kapcsolatok  
(összes iWiW kapcsolatszám, 15e db. felett, abszolút élsúlyokkal) 



A kapcsolati adatok súlyozása 

• A településközti abszolút kapcsolatszám egyértelműen a 
településhierarchia mentén rendeződik 

• Annak érdekében, hogy a virtuális térben létező szoros kapcsolatokat 
is feltárhassuk, a települések közti összeköttetéseket minden település 
esetében a fontosságuk szerint súlyozni kellett. 

• A kialakított log-normalizált kapcsolatsúly eredmények lehetővé 
teszik a fontos kapcsolatok kihangsúlyozását a településmérettől 
függetlenül is 

• A kapcsolatsúly a megfigyelt és a véletlenszerűen várható 
településközti kapcsolatszám egymáshoz viszonyított arányaként 
került meghatározásra: 

 

 

 

• A magas pozitív kapcsolatsúly értékek erős településközti 
kapcsolatokra utalnak, a nagyon alacsony negatív értékek gyenge 
összeköttetéseket tükröznek 
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Hol találhatók a szoros kapcsolatok? 

Települések közötti súlyozott hálózati kapcsolatok (log-normalizált élsúlyokkal) 



Hol találhatók a szoros kapcsolatok? 

A legszorosabb kapcsolatok térképe 





„Geography matters”, avagy a földrajz itt is számít 



Földrajzi tér 

(fizikai világ) 
Virtuális tér 

Virtuális térbeli tartalmak (webcontent) 

azonosítása a földrajzi térben 

  



Virtuális térbeli tartalmak (webcontent) 

azonosítása a földrajzi térben 

  

 

 

• Az internet strukturálatlan tartalmainak térbeli értékelése 

 

• A világhálón számos olyan tartalom lelhető fel, amely 

földrajzilag azonosítható ugyan, de geotag nem kapcsolódik 

hozzá 

 

• Adatbányászati technikákkal földrajzi helyzetet jelölő adatok 

keresése, így a hozzá kapcsolódó tartalom földrajzi azonosítása 

 



Kiindulási weboldal-adatbázis  



Kulcsszó-keresés és címazonosítás 



Virtuális térbeli tartalmak (webcontent) 

azonosítása a földrajzi térben  

  

Virtuális tér 

(információs felhő) 



Virtuális térbeli tartalmak (webcontent) 

azonosítása a földrajzi térben  

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 Virtuális tér 

(információs felhő) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 



Virtuális térbeli tartalmak (webcontent) 

azonosítása a földrajzi térben  

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 Virtuális tér 

(információs felhő) 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 



Virtuális térbeli tartalmak (webcontent) 

azonosítása a földrajzi térben  

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 

address1 

address2 

address3 

address4 

Virtuális tér 

(információs felhő) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 

címek 

(geolokációk) 



Virtuális térbeli tartalmak (webcontent) 

azonosítása a földrajzi térben  

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 

address1 

address2 

address3 

address4 

Virtuális tér 

(információs felhő) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 

címek 

(geolokációk) 



Virtuális térbeli tartalmak (webcontent) 

azonosítása a földrajzi térben  

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 

address1 

address2 

address3 

address4 

Virtuális tér 

(információs felhő) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 

címek 

(geolokációk) 



Strukturált és kereshető adatbázis kialakítása 

  

word21, word92, word8, word4,  

word511,word4, word9, word8, 

 word991, word10, word132,  

word45, word82, word3, word1, 

word55, word9, word21, word7, 

word21, word92, word8, word4,  

word411,word4, word9, word8, 

 address3, word10, word132,  

word45, word82, word3, word1, 

word50, word9, word21, word7, 

word21, word92, word8, word4,  

word511,word4, word9, word8, 

 word79, word1, word13, word5  

word45, word82, word3, word1, 

word75, word9, word21, word7, 

word33, word6, word4, word10 

word21, word92, word8, word4,  

word511,word4, word9, word8, 

 word991, word10, word132,  

word45, word82, word3, word1, 

word55, word9, word21, word7, 

word21, word92, word8, word4,  

word411,word4, word9, word8, 

 address3, word10, word132,  

word45, word82, word3, word1, 

word50, word9, word21, word7, 

word21, word92, word8, word4,  

word511,word4, word9, word8, 

 word79, word1, word13, word5  

word45, word82, word3, word1, 

word75, word9, word21, word7, 

word33, word6, word4, word10 

word21, word92, word8, word4,  

word511,word4, word9, word8, 

 word991, word10, word132,  

word45, word82, word3, word1, 

word55, word9, word21, word7, 

word21, word92, word8, word4,  

word411,word4, word9, word8, 

 address3, word10, word132,  

word45, word82, word3, word1, 

word50, word9, word21, word7, 

word21, word92, word8, word4,  

word511,word4, word9, word8, 

 word79, word1, word13, word5  

word45, word82, word3, word1, 

word75, word9, word21, word7, 

word33, word6, word4, word10 

address1 word2; word3; word45; word66; 

address2 word24; word36 

address3 word1; word3; word4; word8;... 

address4 word81 

address5 word4; word6; word54 

address6 word47; word68; wod77; word78 

A szavakat tartalmazó  

strukturáló elem  

a weboldal 
Strukturált adatbázis 



Egy kiválasztott kulcsszó virtuális térbeli 

előfordulásainak azonosítása a földrajzi térben  

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 

address1 

address2 

address3 

address4 

Virtuális tér 

(információs felhő) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 

címek 

(geolokációk) 



Egy kiválasztott kulcsszó virtuális térbeli 

előfordulásainak azonosítása a földrajzi térben  

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 

address1 

address2 

address3 

address4 

Virtuális tér 

(információs felhő) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 

címek 

(geolokációk) 



Egy kiválasztott kulcsszó virtuális térbeli 

előfordulásainak azonosítása a földrajzi térben 

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 

address1 

address2 

address3 

address4 

Virtuális tér 

(információs felhő) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 

címek 

(geolokációk) 



Egy kiválasztott kulcsszó virtuális térbeli 

előfordulásainak azonosítása a földrajzi térben 

  

word1 
word79 

word24 

word4 

word89 

word10 
word321 

word11 

word2 

word35 

word781 
word68 

word99 

word435 

word19 word3 

word46 

word5 

word60 

word16 

address1 

address2 

address3 

address4 

Virtuális tér 

(információs felhő) 

szavak 

(strukturálatlan 

„content”) 

Földrajzi tér 

(fizikai világ) 

címek 

(geolokációk) 



Heineken kulcsszó-előfordulások 

Magyarországon (N=52646) 



Borsodi kulcsszó-előfordulások sűrűségtérképe 

(N=50733) 



A „borsodi” kulcsszó előfordulásai  

a találatok megbízhatósága szerint Budapesten  



Az „egészség”kulcsszó-előfordulások interpolált modellje Budapesten 



Földrajzi tér 

(fizikai világ) 
Virtuális tér 

Léteznek-e átmeneti terek  

a valódi és a virtuális világ között? 

? 



Mixed Reality (MR) 

     Real 

Environment 

    Virtual 

Environment 

Augmented 

Reality (AR) 
Augmented 
Virtuality (AV) 

Léteznek-e átmeneti terek  

a valódi és a virtuális világ között? 



AR 



AR technológia: a virtuális és a földrajzi tér keveredése 

• AR: Augmented Reality (kiterjesztett valóság) 

 

• a valódi világra kivetített (beágyazott) képszerű 

elemek 

 

• a felhasználó által érzékelt valódi világ és a 

számítógép által generált képszerű (esetleg 

szöveges) információk látszólagos kapcsolata 

 

• a virtuális és a valóságos térbeli elemek keveredése 



Összekeveredő valóságok 

[Univ. Rochester] 





A földrajzi és a virtuális tér kapcsolata 

 

• A kapcsolati elem maga az ember 

 

 

• A fizikai és virtuális tér dualitása az információs 

társadalom térbeli alapjellegzetessége 



Köszönöm a 

figyelmet! 


