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Feladatkiírás 

 

 
A jelentkező feladata egy olyan adatbázis alapú alkalmazás megtervezése és 

elkészítése, amely túraútvonalakat ajánl a felhasználóknak a kiindulópont és a cél 

megadásával. Az alkalmazásnak az alábbi funkciókkal kell rendelkeznie. 

A túraútvonal hálózatot reprezentáljuk gráfként, ahol a gráf csúcspontjait 

állomáspontoknak nevezzük, a gráf élei a túraútvonalak két állomáspont között. A gráf 

éleihez különböző tulajdonságokat rendelünk, mint például a turistajelzés, a terep 

nehézsége, az útvonal hossza kilométerben kifejezve. 

Az állomáspontokhoz is külön információt rendelünk. Minden állomásponthoz GPS 

koordinátákat rendelünk (ha rendelkezésünkre állnak a magassági adatok azokat is 

tároljuk). Egy állomáspont bármilyen hely lehet, amely egyértelműen meghatározható és 

hosszútávon fellelhető (pl. város, település, forrás, kilátó, stb.). 

Az alkalmazásban nyilván kell tartani felhasználókat, akik regisztráció után 

bejelentkezhetnek a rendszerbe. Tekintettel kell lenni a biztonságos adatkezelésre. 

A felhasználók bejelentkezés után fényképeket, leírásokat, megjegyzéseket fűzhetnek 

az egyes állomáspontokhoz. Nyilvántarthatják az általuk megtett túrákat. Saját 

profiljukhoz is létrehozhatnak fényképalbumokat, amelyeket nem kell szükségszerűen 

hozzárendelni sem eseményhez, sem állomáspontokhoz. 

A felhasználók nyílt és zártkörű túrákat is szervezhetnek. A túrákhoz meg kell adni az 

útvonalat, az indulás időpontját, a szervező/túravezető nevét és telefonszámát. Szervező 

csak regisztrált felhasználó lehet. A túravezető hozza létre a túraeseményt. Nyílt túrákra 

bármely felhasználó, vagy e-mail cím és telefonszám megadásával külső látogató is 

jelentkezhet. Zártkörű túrákra meghívó alapján történik a jelentkezés. 

Az alkalmazás egy kereső funkcióval is rendelkezzen, amelynél a felhasználók 

megjelölhetik az indulási és célpontjukat, de az állomáspontok sorrendjének megadásával 

saját útvonalat is kijelölhetnek. 

Az alkalmazás tetszőleges programozási nyelven elkészíthető. 
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Tartalmi összefoglaló 

 

 

1. A téma megnevezése: 

Túraútvonal kereső alkalmazás 

2. A megadott feladat megfogalmazása: 

Egy olyan alkalmazás elkészítése, amely túraútvonalakat tart nyilván. Az adatok alapját 

állomáspontok alkotják, mely pontok között – amennyiben létezik – útvonalak vannak.  

Az állomáspontokhoz fényképeket lehet feltölteni, nyilván tartjuk az állomáspontok 

koordinátáit, magasság adatait. 

Az alkalmazásban nyilvántartunk felhasználókat, akik állomáspontokat, útvonalakat 

tölthetnek fel, valamint saját adatlapjukhoz albumokat hozhatnak létre, mely albumokba 

fényképeket tölthetnek fel. 

Az alkalmazás célja, hogy azon keresztül túrákat lehessen szervezni. A túrák lehetnek nyílt 

és zárt túrák. A szervezett túrákra a felhasználók jelentkezhetnek és a megvalósult 

túrákhoz megjegyzéseket fűzhetnek, értékelhetik azokat és fényképeket tölthetnek fel. 

3. A megoldási mód: 

A feladat webes felületen került megvalósításra. Az adatokat adatbázisban tároljuk 

amelyek innen kinyerve kerülnek megjelenítésre. Az állomáspontokat és útvonalakat 

gráfként tároljuk szomszédsági listákkal, a legrövidebb út meghatározására szélességi 

keresést használva. 

4. Alkalmazott eszközök, módszerek: 

Az adatbázishoz MySQL adatbázis kezelőt, a programozáshoz elsősorban PHP 

programozási nyelvet valamint a webes megjelenítéshez HTML és CSS nyelveket 

használtam.  

Az állomáspontok és az útvonalak megjelenítéséhez Google térképeket használ az 

alkalmazás. Ezen térképek megjelenítése a Google Maps API-k (Application 

Programming Interface) segítségével történik. 
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5. Elért eredmények: 

A feladatot a kiírás szerint sikerült megvalósítani. Megvalósításra került az állomás 

pontok tárolása koordináták szerint, az állomáspontokat összekötő útvonalak tárolása, 

ezek gráfként történő ábrázolása ahol a gráf pontjai az állomáspontok, az őket összekötő 

élek pedig az útvonalak. Az alkalmazás nyilvántart felhasználókat akik bejelentkezhetnek, 

valamint a kiírás szerinti funkciókat érhetik el. Lehetőség van túrák szervezésére valamint 

a szervezett túrákra történő jelentkezésre. 

6. Kulcs szavak: 

Túra utak, Útvonal keresés, Gráf algoritmus, Szélességi keresés  
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1 BEVEZETÉS 
 

 

Napjainkban egyre nagyobb teret nyernek azon szabadidős programok amelyek a 

természetet, annak közelségét részesítik előnyben. Egyre többen szeretnék felfedezni 

azokat a helyeket amelyek akár a lakóhelyükhöz közel, akár attól távolabb helyezkednek 

el. A mai kor vívmányait kihasználva ezen helyeket általában interneten, különböző 

oldalakat látogatva, illetve online alkalmazásokat használva lehet legkönnyebben 

megtalálni. Ebben nagy segítséget kaphatunk az egyre jobban elterjedő és egyre több 

adatot tartalmazó online térképek használatával, melyek segítségével az egész világot 

felfedezhetjük. 

Az általam fejlesztett alkalmazás elsődleges célja, hogy kombinálja az érdekes és 

felhasználók által kedvelt helyek adatbázisát az online térképek által nyújtott 

megjelenítési lehetőségekkel. 

Léteznek a világhálón hasonló célra készült oldalak, ezek azonban általában vagy csak 

magát az útvonalakat tartalmazzák, mások pedig csak a látnivalókat jelenítik meg, viszont 

turista útvonalat nem vagy csak leírás jelleggel. Kiemelhető a magyar fejlesztésű 

www.turistautak.hu portál, amely egy nonprofit alapon működő térkép portál. A portált 

működtető csapat saját maga végzi a turista utakon térképészetét is, amit tulajdonképpen 

az útvonalakat bejárva a nyomvonalat rögzítve végeznek el. Adatbázisukban 

megtalálhatók a fontosabb pontok és ezen pontokat összekötő útvonalak kereshető 

formában. A térképek megjeleníthetőek, többféle formátumban letölthetőek.  

Jól szerkesztett oldalak a www.turautvonak.hu és www.turautak.com mely oldalak azért 

jöttek létre, hogy útvonalakat ajánljanak. Mindkét oldal jellemzően statikus, a szerkesztők 

által feltöltött információkat tartalmaz, részletes leírásokkal és fényképekkel egy adott 

túráról, a túra által érintett pontokról. Térképen megjeleníthető a túrák útvonala. 

Külföldi oldalak közül megemlíthető a témában az angol nyelvű www.wandermap.net 

vagy a www.mapmyhike.com. Mindkét oldal professzionális megvalósításokat kínál 

elsősorban útvonalak tervezésére, közzétételére és megjelenítésére.  
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Dolgozatomban be fogom mutatni az alkalmazás fejlesztésének lépéseit a tervezéstől a 

működő alkalmazásig. Az első fejezet a tervezés lépéseit tartalmazza a specifikációtól 

egészen a fizikai rendszertervekig. A tervezés folyamán az SSADM tervezési módszertan 

iránymutatásait vettem alapul. A második fejezetben az alkalmazás megvalósításának 

lépéseit ismertetem. Először bemutatom azokat az elméleti alapokat amelyek szükségesek 

az alkalmazásom működéséhez. Itt először a gráfok ábrázolásáról illetve az alkalmazott 

algoritmus elméleti működéséről lesz szó. Ezután bemutatom a  Google térkép 

beágyazásának módszerét, valamint azokat a lehetőségeket melyekkel a térképünkön 

objektumokat jeleníthetünk meg. A fejezet végén a konkrét PHP és MySQL 

megvalósításokat mutatom be az alkalmazás működése szerinti bontásban a felhasználók 

és jogosultságok kezelésétől a gráfok és megvalósításához szükséges osztályokon és 

funkciókon keresztül a térképek és azok objektumainak beágyazásáig. A dolgozat utolsó 

fejezetében betekintést nyerhetünk a megvalósított weboldal működésébe a felhasználók 

szemével.  
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2 TERVEZÉS 
 

2.1 Specifikáció 

 

A tervezést az SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) eljárásai 

szerint végeztem el, mely két fő részből áll,  a felhasználói követelmény elemzésből és a 

rendszer tervezésből, ahol ezen feladatokat szakaszokra, részfeladatokra osztottam. 

A tervezés során először meghatároztam a rendszer főbb funkcióit, majd a 

munkafolyamatokat  részfeladatokra bontva lépésről lépésre haladva építettem fel az 

alkalmazást a következők szerint: 

 A rendszer általános működése 

Itt került meghatározásra egy magas szintű működés ahol a meghatározott funkciókat 

négy alapvető funkcióra bontottam, a következők szerint: 

o Felhasználók kezelése 

o Állomáspontok 

o Útvonalak 

o Túrák 

 Adatbázis tervezése 

Az alkalmazás egyik legfontosabb részfeladata az adatbázis megtervezése volt. Ehhez 

szükség volt az általános működés mellett annak meghatározására, hogy az egyes 

adatokat milyen formában és milyen kapcsolatok által lehet a leghatékonyabban tárolni. 

Ennél a feladatnál legnagyobb kihívást az egyes állomáspontok közötti utak és útvonal 

pontok tárolásának megtervezése jelentette. 

 Felhasználói funkciók meghatározása 

A felhasználói funkciók meghatározása azért volt fontos mert ez képezte az alapját az 

oldal felépítésének, menürendszerének. Fontosnak tartottam a tervezésnél, hogy 

megkülönböztessünk vendég felhasználókat és regisztrált felhasználókat. Szükséges volt 

ezen csoportok számára a különböző funkciók elérését elkülöníteni, tulajdonképpen két 

jogosultsági szintet beállítva. 
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 Felhasználói felület megtervezése 

A felhasználói felület megtervezésénél a fent említett funkciók mellett két fő szempontot 

vettem figyelembe. Első sorban az átláthatóságra, egyszerűségre, jól kezelhető 

felhasználói felület megvalósítására törekedtem, másodsorban próbáltam figyelembe 

venni a jelenlegi web design trendeket a felhasználói élmény fokozása érdekében. 

 Alkalmazás létrehozása, üzembe helyezése 

Első lépésként egy teszt környezetet hoztam létre a saját gépemen, amihez XAMPP 

környezetet telepítettem. Az XAMPP egy szabadon használható nyílt forráskódú platform 

független webszerver-programcsomag, melynek legfőbb összetevői az Apache 

webszerver, MySQL adatbázis kezelő valamint PHP értelmező. A konkrét kódoláshoz az 

Adobe ingyenes Brackets szövegszerkesztőt használtam. 

Az alkalmazás online eléréséhez egy webtárhelyre volt szükségem MySQL és PHP 

támogatással. Ehhez az Ininet ingyenes tárhely szolgáltatását vettem igénybe. 

 Alkalmazás tesztelése 

A fejlesztés során kiemelt fontosságú a funkciók tesztelése, a specifikáció szerinti 

működés ellenőrzése. Ez minden egyes szakaszban, egy adott funkció megvalósítása után 

folyamatosan történt. Általában először a teszt környezetben, majd megfelelő működés 

esetén az online környezetben. 
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2.2 Rendszerterv ismertetése az SSADM tervezési módszertan 
alapján  

 

 

Az SSADM (Structured System Analyzis and Design Method – Struktúrált Rendszer 

Elemzési és Tervezési Módszertan) tulajdonképpen dokumentálási és eljárási szabályok 

gyűjteménye, melyet úgy terveztek, hogy támogassa a rendszerelemzést és a 

szoftverfejlesztést. Két fő részből áll, az egyik a felhasználói követelmények elemzése, a 

másik rendszer tervezése. Az SSADM egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy rugalmas, 

azaz az adott feladathoz, fejlesztési körülményekhez igazítható. A strukturált 

módszertanok alapelvei a következőkképpen fogalmazhatók meg: az elemzést felülről 

lefelé, a tervezést alulról felfelé, hierarchikusan, alapelemekből építkezve valósítja meg. 

Külön kell választani a logikai (mi történik) és a fizikai (hogyan történik) vizsgálatokat. 

Használata során fontos a fokozatosság és az iterativitás, azaz amit egyszer már 

megterveztünk az akár többször is módosításra szorulhat. 

A következőkben az elkészítendő rendszer tervét fogom ismertetni az SSADM 

módszertan szerint. 

 

2.2.1 Követelmény katalógus 

 

A következőkben összefoglalom azokat a követelményeket melyeket a rendszernek 

teljesítenie kell. 

Funkcionális követelmények 

Felhasználók kezeléséhez először biztosítani kell a felhasználók számára a regisztráció 

lehetőségét. Ebben a funkcióban az alapvető adatok megadásán kívül szükség van egy 

felhasználónév – jelszó párosra, ami a bejelentkezéshez szükséges. Regisztrált 

felhasználóknak biztosítani kell a be- és kijelentkezés, saját adataik módosításának 

lehetőségét, valamint albumok létrehozását és ezen albumokba történő képfeltöltést.  

Állomáspontok és útvonalak kezeléséhez az állomáspontok listázását, megjelenítését, 

állomáspontok közti útvonalak keresését és megjelenítését kell biztosítanunk regisztrált 

és vendég felhasználóknak, valamint regisztrált felhasználók számára lehetőséget kell 

nyújtani állomáspontok és azok között vezető útvonalak feltöltésére. 
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Túrák kezelése elsősorban túrák létrehozását (szervezését) jelenti regisztrált 

felhasználók számára, illetve ezen túrákra történő jelentkezést. Biztosítani kell a már 

megvalósult túrákhoz képek és leírások feltöltését. 

Nem funkcionális követelmények 

Mint minden weboldaltól, a Túrautak alkalmazástól is elvárható a folyamatos 

rendelkezésre állás a felhasználók számára. Ahhoz, hogy az alkalmazás jól használható 

legyen fontos az átgondolt és jól megtervezett felhasználói felület, ezzel biztosítva a 

funkciók elérhetőségét. A felhasználói élmény nagyban javítható a megfelelő és mai 

trendet képviselő design alkalmazásával. Tekintettel kell lenni a felhasználók adatainak 

biztonságára, ehhez a biztonságos bejelentkezésen kívül meg kell valósítani azt is, hogy 

az adatbázisban tárolt adatokat ne lehessen illegálisan módosítani. 
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2.2.2 Folyamat modellezés 

 

AFD – Adatfolyam Diagram célja a rendszer bemutatása, a rendszerhatárok kijelölése, 

a vizsgált területtel közvetlen kapcsolatban álló környezeti elemek megadása, valamint a 

legfontosabb információ feldolgozó tevékenységek meghatározása a vizsgált terület 

adattároló helyeinek megjelölésével. 

Az adatáramlási diagramok a dolgozat 1. számú mellékletében találhatók, ebben a 

fejezetben ismertetem az egyes modulokat. 

Az első szintű AFD mutatja be a rendszer teljes szerkezetét ami négy fő részből áll úgy 

mint a felhasználók kezelése, az állomáspontok, az utak és a túrák, valamint ezen részek 

környezeti elemekkel való kapcsolatát (1.1 melléklet). 

A felhasználók kezelésével kapcsolatos folyamatok négy fő részre került kibontásra egy 

második szintű AFD-n, majd ezeket a folyamatokat tovább bontva láthatjuk a 

regisztráció, a bejelentkezés, az albumok létrehozásának és fényképek feltöltésének 

folyamatait (1.2. - 1.5 mellékletek). 

Ezután az állomáspontokkal kapcsolatos folyamatok kerülnek bemutatásra. Második 

szintű AFD-n a pontok kezelésének teljes folyamata, majd az egyes folyamatok kibontása 

a harmadik szinten, mint az új pont létrehozása, már létező állomásponthoz fénykép 

feltöltése, egy adott pont keresése valamint a pont megjelenítésének folyamata (1.6. - 1.8. 

mellékletek).   

Az utak kezeléséhez három fő folyamat tartozik, út létrehozása két pont között, a már 

létező utak pontjainak létrehozása és az utak térképen történő megjelenítése. Ezen 

folyamatok harmadik és negyedik szintű kibontása  mutatja be a létrehozás folyamatainak 

részleteit valamint a megjelenítés két lehetséges módját ami a legrövidebb útvonal és a 

felhasználó által létrehozott útvonal (1.9. – 1.12. mellékletek). 

A túrák folyamatainak kibontása a létrehozást, jelentkezést, a már teljesített túrákhoz  

történő hozzászólásokat és túra fényképek feltöltését mutatja be (1.13. – 1.15.   

mellékletek). 
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2.2.3 Logikai adatmodellezés 

 

A következő Egyed - Kapcsolat diagram a tárolandó adatok és kapcsolataik grafikus 

ábrázolását mutatja be (2.1. ábra).  

 

 
 

2.1. ábra. Egyed – Kapcsolat diagram 
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Az egyed – kapcsolat diagram leképezésével a következő relációsémákat kapjuk, mely 

harmadik normálformában van, mivel az attribútumok értéktartománya csak egyszerű 

(atomi) adatokból áll (1 NF), minden másodlagos attribútum teljesen függ bármely 

kulcstól (2 NF) és minden másodlagos attribútuma közvetlenül függ  bármely kulcstól 

(3NF). 

 

 

Felhasználók (email, pw, vezetekNev, keresztNev, avatarFileNév) 

Albumok (albID, albNev, tulajEmail, ) 

Fényképek (fájlNév, tipus, méret, tulajEmail, albumID, pontID, túraNév) 

Pontok (pontID, gpsX, gpsY, magasság, leírás, feltöltötteEmail, dátum) 

Utak (útID, leírás, típus, nehézség, hossz, turistaJelzés, honnanPont, hovaPont) 

KöztesPontok (köztesPID, sorszám, gpsX, gpsY, magasság, útID ) 

Túrák (túraNév, leírás,  státusz, dátumTól, dátumIg, szervezőEmail) 

TúraPontok ( túraNév, pontID, állSorszám ) 

TúraHozzászólás (időbélyeg, szöveg, értékelés, írtaEmail) 

TúraHozzászól (időbélyeg, túraNév) 

TúraRésztvesz (túraNév, résztvevőEmail, telefonszám) 

 

 

A leképezett relációsémák alapján készítettem el a táblaterveket, melyben meghatároztam 

az adatok tárolásához szükséges adattáblákat és azok attribútumait (2. számú melléklet). 
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Az adatbázisban tárolt adatokat és azok kapcsolatait a következő egyedmodell 

szimbolizálja (2.2. ábra). 

 

 

 

 
2.2. ábra Egyed modell 
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Az egyed-esemény mátrix szemlélteti, hogy az egyes funkciók, események mely 

adatbázis egyedekre vannak hatással és hogyan befolyásolják őket (2.3. ábra).  

 

 
 

2.3. ábra. Egyed – esemény mátrix 

 

 

 

A szerep - funkció mátrix bemutatja, hogy az egyes felhasználó típusok számára mely 

funkciók érhetők el (2.4. ábra). 

 

 
 

2.4. ábra. Szerep – funkció mátrix 
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3 MEGVALÓSÍTÁS 
 

3.1 Gráfelméleti alapok 

A számítástudományokban nagyon sok helyen használunk gráfokat adatstruktúrák 

ábrázolására. Számos probléma oldható meg gráfok segítségével és ez kiemelkedően igaz 

az útvonalak ábrázolására, tervezésére. 

Egy G = (V, E) gráf esetén csomópontok és ezen csomópontokat összekötő élek 

halmazáról beszélünk. Alapértelmezésben egy gráf csúcsai címkézettek, azaz meg tudjuk 

különböztetni azokat és a csúcspontokat összekötő élek irányítatlanok, azaz nem teszünk 

különbséget „A”-ból „B”-be illetve „B”-ből „A”-ba menő élek között.  

Gráfok ábrázolására két módszert szoktunk használni, az egyik a szomszédsági listás 

reprezentáció, a másik a szomszédsági mátrixszal történő reprezentáció. A szomszédsági 

listák előnye, hogy ezzel a módszerrel a ritka gráfok is hatékonyan ábrázolhatók.  

Gráfok reprezentálására leggyakrabban szomszédsági listákat használunk. Egy G = (V, 

E) gráf szomszédsági listával történő ábrázolása esetén egy |V| elemszámú T tömböt 

használunk. Ezen T tömb minden eleméhez egy lista tartozik.  

Legyen u, v Є V a gráf csúcsai. Amennyiben létezik  (u, v) Є E él akkor T[u] szomszédsági 

lista tartalmazza ezen v csúcsot. Azaz: T[u] elemei az u csúcs G-beli szomszédjai. 

 

 

 

 

 
 

3.1. ábra. Gráf ábrázolása szomszédsági listával 

 

 

 

A gráfoknál használt algoritmusok egyik legfontosabb fajtáját képezik a gráfot bejáró 

algoritmusok. Ezek fő célja, hogy egy adott gráf összes csúcsát bejárjuk egy bizonyos 

szisztéma szerint. Szélességi keresés esetén van egy kiinduló pontunk ahonnan kiindulva, 

ezen csúcstól egyre távolodva járjuk be a gráfot.  
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Szélességi keresés algoritmusa a következő képen működik: legyen G = (V, E) gráf és 

s∈V  kezdőcsúcs. A szélességi keresés sorra megvizsgálja G éleit és így talál rá minden 

s-ből elérhető csúcsra. Futása során létrehoz egy s gyökerű szélességi fát, amely 

tartalmazza az s-ből elérhető összes csúcsot, közben kiszámolja az elérhető csúcsok s-től 

vett távolságát is. A kapott szélességi fában s-ből v-be vezető út a legrövidebb út lesz 

(legkevesebb élből álló út). 

Az algoritmus a bejárás során a csúcsok színezésével tartja számon, hogy az adott csúcsot 

elérte-e már. Az eljárás során szin[u] jelöli az adott csúcs színét, d[u] a csúcs távolságát 

a kezdőcsúcstól, elod[u] pedig u elődjét. Az algoritmus futása során Q sor adatszerkezetet 

használunk.  

Minden a kezdőcsúcstól különböző csúcs színét fehérre, távolságát végtelenre, elődjét 

pedig nil-re állítjuk. Itt nil jelöli azt, hogy a csúcs elődje nem mutat sehova. Ezután 

megjelöljük a kezdőcsúcsot, távolságát nullázzuk, elődjét nil-re állítjuk. Inicializáljuk Q 

sort, majd a sorba tesszük s kezdőcsúcsot. Ismételjük a következő műveleteket amíg Q 

sor nem üres: vegyük ki a sorból a következő elemet, vizsgáljuk meg a szomszédjait, ha 

van olyan szomszédja ahol még nem jártunk, tegyük a sorba (beállítva a távolságát, 

elődjét és a színét).  

Az algoritmus pszeudo kódja:  

 
SzélességiKeresés(G, s) 
 

1  for minden u ∈ V[G] − {s} csúcsra 
2   do szín[u] ← fehér 
3   d[u]←∞ 
4   elod[u] ← nil 
5  szín[s] ← szürke 
6  d[s] ← 0 
7  elod[s] ← nil 
8 Q ← ∅ 
9  Sorba(Q, s) 
10  while Q ≠ ∅ 
11   do u ← Sorból(Q) 
12    for minden v ∈ T[u]-re 
13     do if szín[v] = fehér 
14      then szín[v] ← szürke 
15       d[v] ← d[u] + 1 
16      elod[v] ← u 
17       Sorba(Q, v) 
18    szín[u] ← fekete  
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3.2 A Google Térkép API (Application Programming Interface) 

 

A Google Térkép APIs egy ingyenes szolgáltatás, melynek segítségével Google 

Térképeket ágyazhatunk be a weboldalakba. Elsősorban fejlesztésre, tesztelésre és nem 

kereskedelmi célokra használható. Használatának feltétele, hogy a szolgáltatásnak 

ingyenesnek, nyilvánosan elérhetőnek kell lennie.  

Dolgozatom ezen fejezetében található az alapvető funkciók bemutatására szolgáló kód 

részletek a Google fejlesztői dokumentációból származnak.  

 

3.2.1 Google térkép beágyazása 

Ahhoz, hogy egy Google térképet jelenítsünk meg az oldalunkon a következő lépéseket 

kell megtennünk. 

Ajánlott HTML5 technológiát használni, az oldalon térképünk számára ki kell jelölnünk  

azt a helyet ahova a térképet be szeretnénk illeszteni, ehhez létre kell hoznunk egy div 

tag-et „map” névvel.  

<div id="map"></div> 
 

Az objektumunk tulajdonságait CSS stílusok segítségével adhatjuk meg. 
 

Ezután egy JavaScript funkciót definiálunk mely létrehozza majd a térképet a div tag-

ben. Végül betöltjük a Maps API-t egy script tag használatával, amely tartalmazza a 

JavaScript file helyét. 

 
<script async defer 
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?signed_in= 
   true&callback=initMap"> 
</script> 

 

Az async attribútum által az oldalunk megjelenik a Maps API töltődése közben, ezután 

a callback paraméter hatására meghívódik a kívánt funkció. 
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3.2.2 Rajzolás a térképekre 

Google térképek beágyazásakor lehetőségünk van úgynevezett rétegek megjelenítésére a 

térképünkön. Ezen rétegek lehetnek jelölők, vonalláncok, információs ablakok, formák 

de akár hőtérképek vagy forgalmi térképek is. Az alkalmazásunkban ezek közül a 

jelölőket és a vonalláncokat fogjuk használni. A térkép API ami menedzseli ezen rétegek 

megjelenítését, egy objektumba foglalását a térképünkkel illetve a térkép méretezésekor 

ezen objektumok átméretezését. A rétegeken elhelyezett objektumok széles skálában 

testre szabhatóak. 

Jelölőkkel  (markers) egy pontot azonosíthatunk, jelölhetünk meg a térképünkön. Ezek 

jelölők interaktívak, funkciókat rendelhetünk hozzájuk úgy mint egér áthaladás, kattintás. 

A google.maps.Marker konstruktor egy jelölő objektumot hoz létre, kötelezően meg 

kell adnunk a koordinátákat és a térkép objektumot amihez hozzá szeretnénk rendelni. 

A következő kódrészlet egy jelölő objektum létrehozását szemlélteti: 

 
function initMap() { 
  var myLatLng = {lat: -25.363, lng: 131.044}; 
 
  var map = new  
  google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 
    zoom: 4, 
    center: myLatLng 
  }); 
 
  var marker = new google.maps.Marker({ 
    position: myLatLng, 
    map: map, 
    title: 'Megjelenítendő pont' 
  }); 
} 

 

Vonalláncok (polylines)  használatával rajzolhatunk vonalakat a térképünkre. A 

Polyline osztály egy összefüggő vonalláncot tartalmazó réteget definiál a vonalláncot 

alkotó egyenesek végpontjainak megadásával. A PolylineOptions  segítségével 

megadhatjuk a létrehozott vonalak színét, vastagságát és az áttetszőségét. 

A KML (Keyhole Markup Language) egy XML alapokra épülő nyelv földrajzi adatok 

leírására Google térkép alkalmazásokon. Ennél a megoldásnál az adatokat egy külső 

fájlban tároljuk, majd ezt a fájlt használva tudjuk megjeleníteni a rétegeinket a térképen.  

Egy egyszerű jelölőt tartalmazó KML fájl a következőképpen épül fel: 

Első sorának tartalmaznia kell egy XML fejlécet (header), a szokásos verzió és kódolási 

információkkal. Ezután minden alkalommal egy névtér (namespace) deklaráció 
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következik. A hely jelölő (Placemark) objektumok tartalmazzák az adatokat, amelyek a 

következőkből állhatnak: név (name) a jelölő neve, leírás (description) a jelölő leírása 

amely olvasható a megjelenő buborékban ami a jelölőhöz van csatolva, illetve a Pont 

(Point) amely a jelölők koordinátáit és opcionálisan a magasságát tartalmazza.  

A fent leírt KML fájlra egy konkrét példa: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>   
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">   
   <Placemark>   
  <name>Egyszerű jelölő</name>   
  <description>Attached to the ground.</description>   
  <Point>   
   <coordinates>   
    -122.0822035425683,37.42228990140251,0   
   </coordinates>   
  </Point>   
   </Placemark>   
</kml>  

A fent leírtakon kívül KML rétegek segítségével bármelyik objektumot megadhatjuk, az 

objektumokhoz stílusokat rendelve azok megjelenítését szerteágazó módon 

módosíthatjuk, a megjelenítendő szöveget formázhatjuk, hivatkozásokat adhatunk meg. 

Nagy előnye, hogy ezeket az információkat tárolni tudjuk, majd szükség esetén 

felhasználhatjuk.  

 

3.3 Az alkalmazás megvalósítása 

 

Az alkalmazás tervezése során kiemelkedő fontosságú volt az online használhatóság 

valamint az, hogy az információk felhasználók által feltölthetőek legyenek. A 

megvalósításhoz a PHP nyelvet és MySQL adatbázis motort használtam. A PHP egy 

szerveroldali script nyelv dinamikus weboldalak létrehozásához. A kódot a webszerver 

PHP feldolgozó modulja értelmezi, majd dinamikusan HTML kódot generál amit 

elküldve a böngészőnek az megjeleníti a kívánt tartalmat. A MySQL az egyik 

legelterjedtebb SQL alapú relációs adatbázis kezelő szerver, nyílt forráskódú, 

költséghatékony és egyszerűen beállítható. A fejlesztéshez az XAMPP csomagot 

használtam ami egy ingyenes Apache disztribúció ami tartalmazza a PHP szervert és a 

MySQL adatbázis kezelőt. 

Szinte minden alkalmazásban előfordul, hogy bizonyos kódrészletnek több helyen kell 

szerepelnie. Ez a probléma jelentősen megnehezíti a programkód karbantartását, 

módosítások esetén a hatékonyságot, hiszen elkerülhetetlenül szükség lesz 

változtatásokra a kódban, és ezeket a változtatásokat több helyen kell majd elvégezni. A 
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megoldás, hogy ezeket a kódokat megosztva használjuk és szükség esetén hivatkozunk 

rájuk. A Túrautak alkalmazás tervezésénél először az oldal felépítését osztottam fel az 

szerint, hogy mi az, amit több oldalon is fel fogok használni.  

A header.php fájl tartalmazza a weboldalak fejlécét, a stíluslap hivatkozásokat, ebben 

kerül kiírásra az oldal címe, valamint egy alcím és a felhasználó nevének kiírása 

amennyiben be van jelentkezve. A  menu.php állítja elő az oldal menürendszerét attól 

függően, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve vagy csak vendégként nézi az oldalt. A 

footer.php a láblécben lévő információkat jeleníti meg, illetve lezárja a fejlécben 

megnyitott HTML címkéket. A startsession.php felel a munkamenet elindításáért 

valamint annak ellenőrzéséért, hogy a felhasználó bejelentkezett-e. 

Külön fájlban a kaptak helyet az alkalmazásban használt állandók, mint az elérési 

útvonalak és az adatbázis kapcsolathoz szükséges változók. A többször használt 

funkciókat a functions.php fájl tárolja. Ide került például az állomáspontok egységes 

megjelenítését létrehozó pontInViewbox($pont) függvény, ami egy állomáspont 

azonosítóját megkapva legenerálja azt a HTML kódot amivel a képernyőn egy „dobozba” 

kerül az állomáspont képe, neve, koordinátái valamint a magassága. Természetesen külön 

fájlban valósítottam meg a gráfot reprezentáló osztályokat a funkcióival együtt. 

 

A Túrautak alkalmazás egyik alapvető funkciója, hogy a túrázás után érdeklődő 

felhasználók számára egy közösségi oldalt nyújtson. Ehhez elengedhetetlen a személyes 

adatok kezelése és elérése, amit azzal tudunk megoldani, hogy a felhasználóknak be kell 

jelentkezniük. Ez lehetővé teszi az alkalmazásunk számára, hogy hozzáférést adjon 

különböző adatokhoz attól függően, hogy ki használja. A bejelentkezett felhasználó 

például csak a saját adatit szerkesztheti, viszont megtekintheti a többi felhasználó profilját 

is. 

Egy felhasználó bejelentkezéséhez általában egy felhasználónév-jelszó páros megadása 

szükséges. Alapvető elvárás egy alkalmazás fejlesztése során, hogy a bejelentkezés 

biztonságos legyen, amihez a jelszó titkosítása szükséges. Titkosításhoz a MySQL-ben 

található SHA() függvényt használtam, ami egy olyan algoritmust alkalmaz szöveges 

karakterlánc egyirányú kódolására, ahol az eredmény egy pontosan negyven darab 

hexadecimális karakterből álló karaktersorozat, függetlenül az eredeti jelszó hosszától. 

Mivel az SHA() függvény ugyanarra a karaktersorozatra mindig ugyanazt a 40 

karakterből álló kódot állítja elő, bejelentkezés során elég összehasonlítani az 

adatbázisban tárolt - előzőleg szintén SHA() használatával kódolt - jelszóval. 



23 

A bejelentkezés megvalósítása után azzal a problémával szembesültem, hogy a 

bejelentkezett felhasználóknak különböző funkciókat kellene elérniük és ez több oldalon 

keresztül kell biztosítani számukra anélkül, hogy minden egyes oldalon be kelljen 

jelentkezniük, illetve lehetőséget kellett biztosítani a kijelentkezésre is. A megoldás a 

sütik (cookies) használata. A sütik kis méretű adatok tárolását teszik lehetővé, amit a 

böngésző a felhasználók számítógépén tárol. Ezek az információk a böngésző bezárása 

után is megmaradnak, szükség esetén pedig törölhetők. A süti adataihoz PHP kódból 

hozzá lehet férni, a sütik nem csak több oldalon (parancsfájlon) keresztül képesek adatok 

tárolására, hanem több böngésző munkameneten át is. Ezzel a megoldással szabályozni 

tudjuk, hogy a bejelentkezéstől függő tartalom jelenjen meg, illetve mivel a sütik 

törölhetők, a felhasználók teljes körűen rendelkezhetnek arról, hogy mikor szeretnének 

kijelentkezni. 

A sütik a PHP változóihoz hasonlóan egy-egy adat tárolására alkalmasak azzal a 

kiegészítéssel, hogy minden sütihez opcionálisan egy lejárati időt rendelhetünk. Amikor 

a lejárati idő elérkezik, a süti megsemmisül. A sütikben a következő adatokat tárolhatjuk: 

Név – a süti egyedi neve, Érték – a sütiben tárolt érték, Lejárati idő – a süti elévülésének, 

megsemmisülésének ideje (ha nem adjuk meg akkor a böngésző bezárásakor 

megsemmisül). A PHP a setcookie() nevű függvényen és a $_COOKIE nevű 

szuperglobális 1  változón keresztül nyújt hozzáférést a sütikhez. A setcookie() 

függvény a süti értékeinek megadásához míg a $_COOKIE szuperglobális változó a süti 

értékének kiolvasására szolgál.  

A sikeres bejelentkezés után a következő kódrészlet szolgál a süti létrehozására: 

setcookie('username', 'tesztUser', time() + (60 * 60 * 24));  

Ezután a felhasználó azonosítóját a következőképpen érhetjük el: 

$user =  $_COOKIE['username'];   

A felhasználó kijelentkezéséhez a hozzá tartozó sütit kell törölni amit technikailag úgy 

hajtunk végre, hogy a süti lejárati idejét egy múltbeli időpontra állítjuk.  

setcookie('username', 'testUser', time() – 3600 

  

                                                 
1 szuperglobális változó: a PHP bárhonnan elérhető, előre definiált változói, nagybetűvel írjuk őket és 

$_VALAMI[’kulcs’] formátumúak 
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Sütik használatakor problémát jelenthet, hogy vannak felhasználók akik letiltják 

böngészőjükben ezek használatát. Ebben az esetben nem használhatjuk bejelentkezésre a 

sütiket, hanem más megoldást kell keresnünk. Erre nyújt alternatívát az a megoldás 

amikor bejelentkezési adatokat a kiszolgálón tároljuk. Ezt megtehetjük mivel a 

parancsfájljaink egyébként is a kiszolgálón futnak.  

Erre valók a munkamenetek azaz session-ök, melyek lehetővé teszik, hogy a sütikhez 

hasonlóan adatokat tároljuk, de ezt nem az felhasználó gépén hanem a kiszolgálón tesszük 

meg. A munkamenetek tulajdonképpen a sütik logikai megfelelői a kiszolgálón. A 

munkamenetek ugyanúgy törölhetőek mint a sütik, lényegi különbség, hogy ezen 

munkameneti változók önműködően megsemmisülnek amikor a munkamenet 

befejeződik, ami általában egybeesik azzal amikor az ügyfél bezárja a böngészőjét. Egy 

munkamenet életciklusa az imént említett kivételen kívül teljes mértékben PHP kódon 

keresztül szabályozható. Egy munkamenet elindításhoz a session_start() függvényt 

kell meghívnunk, amely önmagában még nem állít be semmit, csupán annyit csinál, hogy 

elindítja a munkamenetet, ami belsőleg egy egyedi azonosítót kap, a web böngésző ez 

alapján társít egy munkamenetet az adott oldalhoz.  

Ha elindítottunk egy munkamenetet akkor a munkameneti változókat a $_SESSION 

szuperglobális változó segítségével állíthatjuk be, ahol a változót indexként használjuk:  

$_SESSION['username'] = 'tesztUser'  

Hasonló módon érhetjük el a munkamenetekben tárolt adatokat. Példaként az aktuálisan 

bejelentkezett felhasználó nevét a következőképpen írhatjuk ki: 

echo '<p class="login2> Bejelentkezve ' . $_SESSION['username']  . ' néven </p>';   

Egy munkamenet bezárásához a session_destroy() függvényt kell meghívnunk. Ekkor 

azonban a munkameneti változók nem semmisülnek meg, ezért ezeket saját kezűleg kell 

törölnünk ha azt szeretnénk, hogy megsemmisüljenek mielőtt a felhasználó bezárná a 

böngészőjét (kijelentkezés). Erre a leghatékonyabb módszer, ha a $_SESSION 

szuperglobális változót egy üres tömbre állítjuk:  

$_SESSION = array();   
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Ezzel azonban nem vagyunk teljesen kész, mivel a munkamenetek – amennyiben 

engedélyezve vannak - a háttérben sütiket használnak, amikben ideiglenesen tárolják az 

adataikat. Ahhoz tehát, hogy PHP kódon keresztül teljesen bezárjunk egy munkamenetet 

a hozzá tartozó sütiket is törölnünk kell. Ezt mint bármely süti esetében annak lejárati 

idejét egy múltbeli dátumra állítva tehetünk meg. A süti nevének kiderítéséhez a 

session_name() függvényt használhatjuk: 

 

if ( isset ( $_COOKIE[session_name()] ) ) {   

setcookie ( session_name(), '', time() - 3600 );   

} 

 

A felhasználók bejelentkezésénél a két megoldást párhuzamosan alkalmaztam, mivel így 

a sütik használatával hosszabb ideig bejelentkezve maradhatnak a felhasználók, letiltott 

sütik esetében pedig a munkamenetekkel oldható meg a felhasználók kezelése.  

A bejelentkeztetés a következőképpen történik. Amennyiben a felhasználó még nem 

jelentkezett be, kiolvassuk a felhasználónév és jelszó párost, majd végrehajtunk egy 

lekérdezést a megadott adatokkal. Megfelelő felhasználónév – jelszó páros esetén a 

lekérdezés eredménye egy rekord lesz, ekkor a felhasználó adatinak megfelelően 

beállítjuk a munkameneteket és a sütiket, majd a felhasználót visszairányítjuk a 

kezdőlapra. Nem megfelelő bejelentkezési adatok esetén – amennyiben a lekérdezés nem 

ad vissza egy sort sem - hibaüzenetet adunk. 

 

  



26 

A bejelentkeztetés a login.php fájlban a következőképpen került megvalósításra: 

//ha a felhasználó nincs bejelentkezve megpróbáljuk bejelentkeztetni   
if (!isset($_SESSION['user_id'])){   
 if (isset($_POST['submit'])){   
  $dbc = mysqli_connect( DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME )   
        or die ( "Error: Can not connect to server" );   
  mysqli_query($dbc,"SET NAMES utf8");   
 
  //felhasználó adatainak kiolvasása 
  $user_email = mysqli_real_escape_string($dbc, trim($_POST['user_email']));   
  $user_pw = mysqli_real_escape_string($dbc, trim($_POST['user_pw']));   
 
  if (!emptyempty($user_email) && !emptyempty($user_pw)){   
 
   $query = "SELECT user_id, user_email, user_vezetek_nev, user_kereszt_nev  
      FROM users WHERE user_email = '$user_email' AND " .   
      "user_pw = SHA('$user_pw')";   
               
   $data = mysqli_query($dbc, $query)   
     or die('Error querying database.');   
         
   if (mysqli_num_rows($data) == 1){   
    $row = mysqli_fetch_array($data);   
    $_SESSION['user_id'] = $row['user_id'];   
    $_SESSION['user_email'] = $row['user_email'];   
    $_SESSION['user_vezetek_nev'] = $row['user_vezetek_nev'];   
    $_SESSION['user_kereszt_nev'] = $row['user_kereszt_nev'];   
 
    setcookie('user_id', $row['user_id'], time() + (60 * 60 * 24 * 30)); 
    setcookie('user_email', $row['user_email'],  
      time() + (60 * 60 * 24 * 30)); 
    setcookie('user_vezetek_nev', $row['user_vezetek_nev'], 
       time() + (60 * 60 * 24 * 30));   
    setcookie('user_kereszt_nev', $row['user_kereszt_nev'], 
       time() + (60 * 60 * 24 * 30)); 
    //böngésző átirányítása  a kezdőlapra   
    $home_url = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] .    
        dirname($_SERVER['PHP_SELF']) . '/index.php';   
        header('location:' . $home_url);   
   }   
   else{   
    $error_msg = "Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó”; 
   }   
 }   
 else{   
  $error_msg = "Felhasználónév és jelészó megadása kötelező";   
  }   
 }   
}  

  

A bejelentkezés használatával immár különbséget tudunk tenni regisztrált 

(bejelentkezett) felhasználók és látogatók között, ezáltal megvalósítva azt is, hogy 

oldalunk más és más módon jelenjen meg a bejelentkezéstől függően. Ez elsősorban a 

különböző funkciók megjelenése a menüben, illetve a jogosultságok szabályozásában 

használható ki. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy vendég (nem bejelentkezett) 

felhasználók nem tudják a felhasználói profilokat megtekinteni, a menüben nem jelenik 
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meg a pont és út feltöltése, túra szervezése, profil szerkesztése és a kijelentkezés 

menüpont, ellenben a bejelentkezés és a regisztráció csak ekkor elérhető. 

A fejlesztés során a következő megvalósítandó feladat a fényképek tárolása és 

megjelenítése volt. Fényképek – és általában fájlok – tárolását úgy oldhatjuk meg, hogy 

a feltöltött fájlokat az adatbázison kívül egy külső mappában tároljuk és az adatbázis az 

elérési útvonalat tartalmazza. Ez azért is praktikus, mert a képek megjelenítése a 

weboldalon így sokkal egyszerűbbé válik, hiszen a HTML kódban a fájlnéven keresztül 

hivatkozunk a képekre. Az alkalmazás megvalósításánál az adatok feltöltése űrlapokon 

keresztül történik, ezt a megoldás választottam ebben az esetben is.  

A HTML <input type=”file”> eleme a PHP-vel együttműködve támogatja a fájl 

feltöltéseket. Feltöltés során először is szükségünk van a fájl adataira. Ezt a PHP $_FILES 

nevű szuperglobális változóban tárolja. Ezen változón keresztül számos információhoz 

férhetünk hozzá. A feltöltött fájlunk nevét a következőképpen érhetjük el: 

$_FILES['uj_kep']['name']   

Ahhoz, hogy a későbbiekben ne okozhasson problémát, úgy döntöttem, hogy minden file 

egyedi névvel rendelkezzen és ne tartalmazzon ékezetes karaktereket. Ennek 

megoldásához először az ékezetes karaktereket kellett átalakítani, amit a PHP 

str_replace() fügvényével oldottam meg a következőképpen: 

function atalakit($string){   

    $mit = array(    

      "ö","ü","ó","ő","ú","ű","á","í","é","ő","ű","Ö","Ü","Ó","Ő","Ú","Ű","Á", 

  "Í","É"); 

    $mire = array(    

        "o","u","o","o","u","u","a","i","e","o","u","o","u","o","o","u","u","a", 

   "i","e");   

    $string = str_replace($mit,$mire,$string);   

    return $string;   

}   

 

Az egyedi fájl nevek létrehozásához összefűztem a felhasználó azonosítót egy véletlen 

számmal illetve a fájl nevével: 

$uj_kep = mysqli_real_escape_string($dbc, trim ($_FILES['uj_kep']['name']));   
              //file neve 
$uj_kep = atalakit($uj_kep);     //ékezetes karakterek 
$uj_kep = $_SESSION['user_id'] . "_" . rand() . $uj_kep;  

A feltöltés során a fájl először egy ideiglenes mappába kerül a kiszolgálón, ahonnan át 

kell helyeznünk az általunk kijelölt mappába. Erre szolgál a PHP 
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move_uploaded_file() nevű függvénye melynek a fájl forrás és cél helyét kell 

megadni. Az ideiglenes helyet a szintén a $_FILES változóból tudjuk kiolvasni: 

move_uploaded_file($_FILES['uj_kep']['tmp_name'], $target)  

Ezután a fájl nevet az adatbázisba írva készen is vagyunk. 

A fentiek megvalósításával az alkalmazásom már képes volt felhasználók kezelésére, 

regisztrációra, profilok létrehozására és szerkesztésére. Következő lépés a Túrautak 

alapját képező állomáspontok tárolásának, az adatok felvitelének majd megjelenítésének 

megoldása volt. Állomáspontok feltöltéshez űrlapokat használtam ahol a név és leírás 

adatok mellett szükséges a koordináták és a magasság adatok megadása is. Ez 

legegyszerűbben az adok begépelésével valósítható meg, ami egyrészt nem mondható 

felhasználóbarátnak, másrészt nagyon sok hibalehetőséget rejt magában. Ennek 

kiküszöbölésére és a felhasználói élmény javítására a Google Maps API úgynevezett 

esemény figyelőjét (event listener) használtam ki. A kattintás (click) esemény 

figyelésével a megkapjuk a kattintás helyének koordinátáit, majd ezen adatok birtokában 

módosítani tudjuk az űrlap megfelelő mezőit, ezzel a koordináták űrlapmezőit 

interaktívan feltöltve. 

. . . 

google.maps.event.addListener(map, 'click', function(event) {   

marker.setPosition(event.latLng);   

var pont = event.latLng;   

}   

. . . 

document.getElementById('lat').value = pont.lat().toFixed(6);   

document.getElementById('lng').value = pont.lng().toFixed(6);   

. . . 

A magasság adatok eléréséhez a Google Maps API ElevationService() szolgáltatását 

használtam, mely objektum getElevationForLocations() funkciójával megkapható 

egy adott koordináta tengerszinthez mért magassága. 

Mivel az útvonalak tárolásához szintén szükség van a koordináták megadására ezt a 

módszert alkalmaztam az állomáspontok között lévő útvonalak pontjainak megadásához 

is. Az útvonalak megadása úgy történik, hogy először ellenőrizzük, hogy létezik-e már 

útvonal a két pont között, ha még nem létrehozzuk az útvonalat, majd egyesével 

hozzáadjuk az útvonal pontjait. Ennél a pontnál arra kellett figyelni, hogy a pontok 

megfelelő sorrendben kerüljenek tárolásra, mivel minden útvonal ponthoz tárolnunk kell 

azt is, hogy hányadik pont az adott útvonalon. Ez elengedhetetlen a megfelelő 
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megjelenítéshez. A megoldás egyszerűen egy lekérdezés volt, ahol az adott útvonalhoz 

tartozó pontok számát ellenőriztem. A tesztelés alatt ez a funkció nem volt megfelelően 

felhasználóbarát, ezért meg kellett oldani azt is, hogy az útvonal pontok megadásakor a 

térképen már megjelenjenek a már meglévő pontok. Itt a Google Maps API vonallánc 

funkcióját kellett alkalmazni. A problémát az jelentette, hogy a már meglévő pontokat 

PHP kódból hogyan adjam át a Google Maps API JavaScript kódján keresztül. Végül a 

legegyszerűbb megoldást választva PHP-ből a pontok koordinátáit egyszerűen az echo 

metódussal kiírtam: 

 

//****************AZ ÚTVONAL MEGJELENÍTÉSÉHEZ A PONTOK STRUKTÚRÁJA*****   
//PÉLDA:   
          
//    var flightPlanCoordinates = [   
//        {lat: 37.772, lng: -122.214},   
//        {lat: 21.291, lng: -157.821},   
//        {lat: -18.142, lng: 178.431},   
//        {lat: -27.467, lng: 153.027}   
//    ];   
   
<?php   
   
if ( sizeof($ut_pontok) != 0 ){   
 echo "var flightPlanCoordinates = [ \n";   
 
 for ( $i = 0 ; $i < sizeof($ut_pontok) ; $i = $i + 2 ){   
 
  if ( $i != sizeof($ut_pontok) - 2 ){   
   echo    '{lat: ' . $ut_pontok[$i] . ', lng: ' . $ut_pontok[$i+1] . '},';  
   echo "\n";   
  }else{   
   echo    '{lat: ' . $ut_pontok[$i] . ', lng: ' . $ut_pontok[$i+1] . '}';   
   echo "\n";   //nem kell vessző az utolsónál   
  }   

 }   
echo "]; \n";   
. . . 

 

Koordináták átadására PHP-ből JavaScript-be a későbbiekben is ezt a megoldást 

alkalmaztam.  

Ennél a pontnál megvoltak az állomáspontok, az egyes állomáspontokat összekötő 

útvonalak. Ezután következett a Túrautak alkalmazás legfontosabb funkciójának 

megvalósítása, mégpedig az, hogy az állomáspontokat és az őket összekötő útvonalakat 

gráfként ábrázoljuk, majd ezen gráf pontjai között útvonalakat és legrövidebb utat 

keressünk. Megvalósításhoz szükséges volt a PHP objektum orientáltságának használata, 

ami a PHP 4-es verziója óta elérhető.  
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A gráf szomszédsági listával történő ábrázolásához három osztályra van szükség, melyek 

a graph.php fájlban kerültek megvalósításra.  

A csúcsok osztály tartalmazza a csúcspontok nevét és egy szomszédsági listát valamint a 

szélességi kereséshez szükséges adatokat: 

//csúcsok   
class Vertex{   
       
    public $name;   
    public $adjList;   
    public $szin;   
    public $tav;   
    public $elod;   
       
    function __construct($name, $nbrs){   
        $this->name = $name;   
        $this->adjList = $nbrs;   
        $this->szin = "feh";   
        $this->tav = null;   
        $this->elod = null;   
           
    }   
} 
 

A szomszéd osztály segítségével valósítható meg az, hogy a szomszédsági listában tárolni 

tudjuk az éleket a csúcsok között. 

//szomszéd   
class Neighbor{   
       
    public $vertexNum;   
    public $neighbor ;   
       
    function __construct($vnum, $nbr){   
        $this->vertexNum = $vnum;   
        $this->neighbor = $nbr;     
    }   
}   

 

Végül a gráf osztály fogja a megvalósítani a tényleges gráf ábrázolását és itt kerültek 

implementálásra a szükséges metódusok is. 

//gráf   
class Graph{   
       
    public $vertexes;   //tömb a csúcsok tárolására   
       
    function __construct(){   
        $this->vertexes = array();      
    }   
. . . 
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Egy gráf létrehozása a következőképpen történik. Először hozzáadjuk a gráfhoz a 

csúcspontokat az addVertex() metódussal, ahol argumentumként a csúcsok tömbjének 

indexét, valamint a csúcs nevét kell megadnunk. 

//csúcs hozzáadása   
function addVertex($index, $vertName){   
    $this->vertexes[$index] = new Vertex($vertName, null);   
}   

 
 

Ezután meg kell adnunk az éleket a csúcsok között. Él létrehozásához azon két csúcs 

megadása szükséges, melyek között az él fut, ehhez először szükségünk van a csúcsunk 

indexére a csúcsok tömbben, majd létre kell hoznunk egy új szomszéd objektumot a 

megfelelő mutatókkal: 

 

//élek hozzáadása   
function addedge($vert1, $vert2){   
 $v1 = $this->searchIndex($vert1);  //index keresése a tömbben 
 $v2 = $this->searchIndex($vert2);   
       
 // szomszédsági listába kerüljön be egy új szomszéd és kössük is be    
 //az eredeti szomszéd lesz a szomszédja   
 $this->vertexes[$v1]->adjList =  
   new Neighbor($v2, $this->vertexes[$v1]->adjList);   
 $this->vertexes[$v2]->adjList =  
   new Neighbor($v1, $this->vertexes[$v2]->adjList);   
}   
   
 
 
//index keresése   
function searchIndex($vertName){   
 for ( $i = 0 ; $i < sizeof($this->vertexes) ; $i++){   
  if ($this->vertexes[$i]->name == $vertName){   
   return $i;   
  }   
 }   
}  

 

  



32 

A Túrautak alkalmazásban az adatbázisban tárolt pontokból a gráf létrehozása úgy 

történik, hogy először létrehozunk egy új gráf objektumot, majd az állomáspontokat 

lekérdezve azokat csúcsokként a gráfhoz adjuk, ezután az utak táblából – amely azokat 

pontokat tartalmazza melyek között létezik útvonal – az élek megadásához szükséges 

állomáspontokat kiolvasva a gráf éleit is megadjuk: 

 

 

$g = new Graph();   
       
    $sql = "SELECT pont_id FROM pontok";   
    $result = mysqli_query($connect, $sql)   
        or die('Error querying database.');    
       
    $x = 0;    
    while($row = mysqli_fetch_array($result)){   
        $pont_id = $row['pont_id'];   
        $g->addVertex($x, $pont_id);   
        $x++;          
    }   
   
    $sql = "SELECT ut_id, ut_honnan_pont, ut_hova_pont FROM utak";   
    $result = mysqli_query($connect, $sql)   
        or die('Error querying database.');    
       
    while($row = mysqli_fetch_array($result)){   
        $v1 = $row['ut_honnan_pont'];   
        $v2 = $row['ut_hova_pont'];    
        $g->addEdge($v1, $v2);          
    }  
 

 

 

 

Az alkalmazásom egyik legfontosabb funkciója annak meghatározása, hogy egy adott 

állomáspontról melyek azok a pontok amelyek elérhetőek, azaz a gráf egy adott pontjából 

mely pontokba vezet út. Ezen állomáspontok meghatározásához a szélességi keresés 

algoritmusát használtam. Az algoritmus az szKeres($honnan) metódus meghívásával 

működik, aminek a kezdőcsúcsot (állomáspontot) átadva megkapjuk az onnan elérhető 

pontok tömbjét. A megvalósítás teljes mértékben az Elméleti alapok részben említett 

algoritmus szerint történt a következő szerint: 
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//szélességi keresés   
function szKeres($honnan){   
 $utvonal = array();      // ide gyűjtjük az elérhető csúcsokat
 $kezdCsucs = $honnan;          // kiindulás 
 $kezdIndex = $this->searchIndex($kezdCsucs); // kiinduló csúcs indexe 
 $this->vertexes[$kezdIndex]->szin = "szur";  // szinezzük szürkére 
 $this->vertexes[$kezdIndex]->tav = 0;    // távolsága legyen 0 
 
 $utvonal[0] = $this->vertexes[$kezdIndex]; 
   // a tömb első eleme a kezzdőpont 
 $q = new SplQueue();           // sor létrehozása 
 $q->enqueue($this->vertexes[$kezdIndex]);  // kezdő csúcs a sorba 
           
 while (!$q->isEmpty()){        // amíg nem üres a sor 
  $ve = $q->dequeue();          // vegyünk ki egy csúcsot 
 
  for ($nbr = $ve->adjList ; $nbr != null ;  
     $nbr = $nbr->neighbor){        // nézzük a szomszédait 
   if ( $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->szin == "feh"){  
       // ha még nem jártunk ott (fehér)   
    $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->szin = "szur"; 
       // jelöljük meg 
    $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->tav = $ve->tav + 1; 
       // állítsuk be a távolságá 
    $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->elod = $ve;    
    $q->enqueue($this->vertexes[$nbr->vertexNum]); 
       // tegyük a sorba 
    array_push($utvonal, $this->vertexes[$nbr->vertexNum]); 
       // gyűjtsük be (tegyük az elérhető csúcsokhoz)   
   } 
   $ve->szin = "fek";   
  }   
 
 } 
 return $utvonal;   
}   
   

 

Ezzel a funkcióval megkaptuk azon pontok listáját, melyek elérhetők a kiindulási pontból. 

A felhasználó ezután kiválasztja a cél pontot, ahová el szeretne jutni, majd az alkalmazás 

feladata az útvonal megjelenítése, amihez szükségünk van az útvonalra eső 

állomáspontok listájára. A pontok listájának meghatározásához a szélességi keresés azon 

tulajdonsága segített ami minden ponthoz tárolja annak elődjét, azaz azt a pontot melyen 

keresztül a gráf bejárása során eljutottunk hozzá. Így már csak meg kellett keresni az 

elérhető pontok tömbjében azt a pontot amit a felhasználó célként kiválasztott, majd 

visszafelé haladva beolvasni a pontokat amíg el nem értünk a kiinduló ponthoz (mivel a 

kiinduló pontnak nincs elődje elég volt az előd létezését vizsgálni). Ezután már csak a 

pontok közötti útvonalak adatbázisból történő kiolvasására volt szükség, majd azokat a 

Google Maps API-nak átadva az útvonalat ábrázoló térkép megjelenítésére. 
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Az útvonal kirajzolásának egy lehetséges módja az úgynevezett KML réteg használata. 

Ekkor a Google Maps API-nak egy XML alapú fájlt átadva térképünkön pontokat 

jeleníthetünk meg, vonalláncokat rajzolhatunk ki. KML réteg használatának előnye, hogy 

az adatok átadásához egyetlen KML fájlt kell létrehoznunk a megfelelő formátumban. 

Két állomáspont közötti útvonal kirajzolásához a következő formátumot kell 

használnunk. 

    <Placemark> 

      <name>ÚT 1</name> 

      <styleUrl>#pink</styleUrl> 

  <LineString> 

        <altitudeMode>relative</altitudeMode> 

   <coordinates> 

    20.16296,46.23469,0 

    20.158348,46.236585,0 

    20.152812,46.238752,0 

    20.15604,46.246395,0 

    20.157006,46.249615,0 

    20.152254,46.25101,0 

    20.150654,46.245876,0 

    20.15009,46.245861,0 

   </coordinates> 

  </LineString> 

    </Placemark> 

A KML fájlban stílusokat megadva meghatározhatjuk az útvonalunk megjelenítésének 

formátumát. 

    <Style id="pink"> 

        <LineStyle> 

            <color>ffff0000)</color> 

            <with>4</with> 

        </LineStyle> 

    </Style> 

Ezzel a megoldással valósítottam meg azt, hogy több állomáspont közötti útvonalak 

megjelenítésekor az útvonal szakaszai különböző színnel jelenjenek meg. 

A PHP DOMDocument osztálya segítségével hozható létre a megfelelő formátumú KML 

fájl. A DOM (Document Object Model) használható egy XML vagy HTML fájl fa 

struktúraként történő reprezentálására, segítségével meghatározhatók a szükséges 

csomópontok és megadhatjuk ezek attribútumait.   
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Egy XML dokumentumhoz először egy új objektumot hozunk létre. 

$xml = new DOMDocument('1.0', 'utf-8');   

Csomópontok és azok attribútumai a következő metódusokkal hozhatók létre. Az 

előzőleg bemutatott stílus létrehozása a következőképpen történik. 

$xml_Style = $xml->createElement('Style');   //kml/Document/Style   

$xml_Document->appendChild($xml_Style);   

$xml_Style->setAttribute('id', 'pink');   

 

$xml_LineStyle = $xml->createElement('LineStyle'); 

    //kml/Document/Style/LineStyle   

$xml_Style->appendChild($xml_LineStyle);   

               

$xml_color = $xml->createElement('color'); 

    //kml/Document/Style/LineStyle/color   

$xml_LineStyle->appendChild($xml_color);      

$xml_color->nodeValue = 'ffff0000';     //ff+color code hex   

           

$xml_with = $xml->createElement('with'); 

    //kml/Document/Style/LineStyle/with   

$xml_LineStyle->appendChild($xml_with);   

$xml_with->nodeValue = "4";        //vonal vastagság   

 

A dokumentum létrehozása után már csupán egy fájlnevet kell elérési úttal átadnunk a 

save() metódusnak és ezzel a megadott helyen létrehozásra kerül a KML fájlunk. 

 
$time_stamp = getdate(date("U"));   

$file_name = 'gpx' . $time_stamp[0] . '.kml';   

$xml->save($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/tmp/' . $file_name);  

 

 

Mint minden útvonal tervező alkalmazásnál itt is elengedhetetlen, hogy a megjelenített 

útvonal hosszát meg tudjuk határozni és erről információt adjunk a felhasználóknak. Igaz 

az állomáspontok távolságát adatbázisban tároljuk, az útvonal pontjainak felhasználó 

általi feltöltése miatt szükség van ezen információ frissítésére minden új útvonal pont 

hozzáadása esetén. Két koordináta pont közötti távolság kiszámításra gömbi geometriát 

alkalmazhatjuk. A Haversine formula a navigáció egyik fontos egyenlete melynek 

segítéségével egy gömb felületén lévő két pont távolságát számíthatjuk ki a szélességi és 

hosszúsági adatok megadásával.  
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A Haversine formula a következő: 

 

ahol Φ1, Φ2 a szélességi koordinátái, λ1, λ2 a hosszúsági koordinátái a két pontnak melyek 

távolságát szeretnénk kiszámolni, r pedig a gömb sugara. Mivel a föld sugara 6371km, 

ezt az értéket kell használnunk. A formulát felhasználva a következő PHP funkcióval 

számoljuk ki az útvonal pontok távolságát: 

function calculateDistance(   

$latitudeFrom, $longitudeFrom, $latitudeTo, $longitudeTo, $earthRadius = 6371000){ 

  

    // fokok konvertálása radiánná   

    $latFrom = deg2rad($latitudeFrom);    //Φ1 

    $lonFrom = deg2rad($longitudeFrom);   //λ1 

    $latTo = deg2rad($latitudeTo);     //Φ2 

    $lonTo = deg2rad($longitudeTo);     //λ2 

   

    $latDelta = $latTo - $latFrom;   

    $lonDelta = $lonTo - $lonFrom;   

   

    $angle = 2 * asin(sqrt(pow(sin($latDelta / 2), 2) +   

    cos($latFrom) * cos($latTo) * pow(sin($lonDelta / 2), 2)));   

       

    return $angle * $earthRadius;   

}   

Ezután egy ciklussal az útvonal pontjait végigjárva, a szakaszok távolságát összeadva 

megkapjuk a pontok közötti útvonal teljes hosszát. 

Az alkalmazás létrehozásakor szükség volt arra is, hogy a felhasználók saját útvonalat 

állíthassanak össze, hiszen nem biztos, hogy a kiinduló ponttól a célig a legrövidebb úton 

szeretnének eljutni. A funkció megvalósításához szélességi kereséssel meghatároztam a 

kiinduló pontból elérhető pontokat. A célt megadva először ki kellett zárni azokat a 

pontokat melyeken nem tudtunk a keresztül haladni a célhoz, azaz a gráfban nem vezetett 

ki belőle út (csak egy él kapcsolódott hozzá). A kizárandó pontok megjelöléséhez a gráf 

pont osztályának szín attribútumát állítottam pirosra. Ezt a tulajdonságot használtam a 

start és a cél pont megjelölésére is, amit szintén a pontKizar($start, $cel) 

metódusban valósítottam meg. 
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 function pontKizar($start, $cel){ 

    

  //ha csak egy szomszédja van (kiálló pont, nem lehet keresztülmenni rajta)  

  //de nem a start és nem a cél akkor a szinét pirosra állítjuk --> kizárjuk 

  $neighorsNum = 0; 

  for ( $i = 0 ; $i < sizeof($this->vertexes) ; $i++ ){ 

 

   for ($nbr = $this->vertexes[$i]->adjList ; $nbr != null ; $nbr = $nbr->neighbor){ 

    $neighorsNum ++;  

   } 

   if ( $this->vertexes[$i]->name != $start && $this->vertexes[$i]->name != $cel && 

$neighorsNum == 1  ){ 

    $this->vertexes[$i]->szin = "pir"; 

   } 

   $neighorsNum = 0;  

  } 

   

  //megjelöljük a start és a cél pontokat 

  for ( $i = 0 ; $i < sizeof($this->vertexes) ; $i++ ){ 

   if ( $this->vertexes[$i]->name == $start){ 

    $this->vertexes[$i]->szin = "start"; 

   } 

   if ( $this->vertexes[$i]->name == $cel){ 

    $this->vertexes[$i]->szin = "cel";  

   }    

  } 

  

 } 

 

A következő pont kiválasztásához a felhasználóknak azokat a pontokat kell átadni 

melyeken keresztül haladva elérhetjük a célt és a start pontból indulnak ki (létezik út a 

start és az adott pont között). Ezen pontok tömbjét kapjuk a kovPont() metódus 

meghívásával.  

 

 function kovPont(){ 

  $kp = Array(); 

  for ( $i = 0 ; $i < sizeof($this->vertexes) ; $i++ ){ 

   if ( $this->vertexes[$i]->szin == "start"){ 

    for ($nbr = $this->vertexes[$i]->adjList ; $nbr != null ;  

      $nbr = $nbr->neighbor){ 

     if ( $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->szin != "pir" &&  

      $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->szin != "cel"){  

      array_push($kp, $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->name); 

     } 

    } 

   } 

  } 

  return $kp; 

 } 

 

Amikor a felhasználó kiválasztja az útvonal következő pontját átállítjuk a kezdőpontot a 

kiválasztott pontra és színét pirosra állítva kizárjuk az eredeti kezdőpontot.  
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 function valasztKovPont($kovPont){ 

   

  for ( $i = 0 ; $i < sizeof($this->vertexes) ; $i++ ){ 

   if ( $this->vertexes[$i]->szin == "start"){ 

    $this->vertexes[$i]->szin = "pir"; 

   } 

   if ( $this->vertexes[$i]->name == $kovPont){ 

    $this->vertexes[$i]->szin = "start";  

   }    

  } 

   

  for ( $i = 0 ; $i < sizeof($this->vertexes) ; $i++ ){ 

   $t = 0; 

   for ($nbr = $this->vertexes[$i]->adjList ; $nbr != null ; $nbr = $nbr->neighbor){ 

    if ( $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->szin == "feh" ||  

     $this->vertexes[$nbr->vertexNum]->szin == "cel"){ 

     $t = 1; 

    }     

   } 

    

   if ( $t == 0 && $this->vertexes[$i]->szin != "cel"){ 

    $this->vertexes[$i]->szin = "pir"; 

   } 

  } 

 } 

 

A program ezen részénél meg kellett oldani azt a problémát is, hogy hogyan adható át 

egy objektum PHP oldalakon keresztül. Erre a szerializáció a megoldás amit 

alkalmaztam. A szerializáció folyamata során elmentjük az objektum minden 

tulajdonságát (változóit) egy külső fájlba amit majd a következő oldalunkon el tudunk 

érni (unserialize), egyedül azt kell biztosítani, hogy az objektumunk osztályának már 

definiálva kell lennie a második oldalon is. 

 //gráf tárolása 

 $taroltGraf = serialize($g);     

 file_put_contents('store', $taroltGraf);  

 
 //unserialize 

 $s = file_get_contents('store');   

 $g = unserialize($s); 

 

A Túrák menüpont megvalósítására nem térek ki részletesen mivel PHP és HTML alapok 

mellett a már említett funkciókat használtam fel.  

Ezzel végére értem a megvalósításnak, a következő fejezetben a program működését 

ismertetem. 
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4 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ  
 

Ebben a fejezetben röviden ismertetem az alkalmazás működését, bemutatva a 

felhasználók kezelését, az állomáspontok és útvonalak feltöltését, megjelenítését.  

A főoldalon az utoljára feltöltött pontok és az utoljára regisztrált felhasználók jelennek 

meg. A menürendszer - a Home és a Kapcsolat pontokon kívül - három fő csoportra osztja 

a funkciókat. Regisztrált felhasználók esetén érhető el az adatlap megjelenítése, 

szerkesztése és a kilépés menüpont, amennyiben a látogató még nincs bejelentkezve a 

Regisztráció illetve Belépés funkció lesz aktív. 

 

4.1. ábra. Az alkalmazás főoldala 

 

  

Az alapvető személyes adatokon kívül a felhasználóknak lehetősége van albumok 

létrehozására és fényképek feltöltésére, amit űrlapokon keresztül tehetnek meg. 

 

 

 

4.2. ábra. Felhasználói profil szerkesztése 
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Bejelentkezett felhasználók a saját adatlapjukon kívül jogosultak a többi felhasználó 

adatának megjelenítésére is. A személyes adatokon, felhasználói albumokon és feltöltött 

fotókon kívül elérhetjük a felhasználó által feltöltött állomáspontokat is. 

 

 

4.3. ábra felhasználói profil megjelenítése 

 

 

A fotók megjelenítését Lightbox segítségével valósítottam meg, ami egy ingyenes 

JavaScript csomag ami a képeket az aktuális oldal fölött létrehozott rétegen jeleníti meg. 

Ehhez nem kell mást tennünk, mint a képet tartalmazó albumba belépve a megjelenítendő 

képre kattintani. A funkció előnye, hogy több kép esetén azokat lapozva jeleníthetők meg. 
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A Helyek, Utak menüpontból érhető el az állomáspontok listája. Ekkor az utoljára  

feltöltött pontok jelennek meg táblázatos formában. 

 

 
4.4. ábra. Állomáspontok listája 

Egy adott állomáspontra kattintva megtekinthetjük az arra vonatkozó részletes 

információkat, valamint a pont helyét jelölő térképet. 

 

4.5. ábra. Állomáspont megjelenítése 
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Új állomáspont feltöltésekor a koordináták és a magasság interaktívan megadhatóak a 

térképen a felvenni kívánt pontra kattintva. 

 

4.6. ábra. Állomáspont feltöltése 

 

Ezen az oldalon adhatjuk meg a túrapontunk nevét valamint egy hosszabb szöveges 

leírást, és itt tölthetünk fel fényképet is. 

Állomáspontok között vezető út létrehozásához a két végpontot kell kiválasztanunk, majd 

először egy kapcsolatot létrehozva a pontok között megadjuk, hogy létezik út a pontok 

között, ezután adhatjuk meg az út egyes pontjait interaktívan. 
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Első lépésben az alkalmazás „légvonalban” összeköti a két végpontot… 

 

 
4.7. ábra. Útvonal feltöltése – végpontok összekötése 

 

Majd a felhasználó ezen útvonal köztes pontjait megadva alakítja ki a tényleges 

nyomvonalat. 

 
4.8. ábra. Útvonal feltöltése – pontok hozzáadása 

 

Feltöltés közben az alkalmazás folyamatosan számolja és a felhasználó számára kiírja az 

útvonal szakaszainak és a teljes útvonal hosszát.  
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Az alkalmazás fő célja, hogy túraútvonal lehetőségeket kínáljon a felhasználók számára. 

Ennek megvalósításához először egy állomáspontot kell kiválasztani, ezután az 

alkalmazás felajánlja azokat a pontokat, melyek elérhetők a kiválasztott pontból.  

 
4.9. ábra. Kiindulási pont kiválasztása 

 

A cél kiválasztásával megkapjuk azon köztes állomáspontokat melyeken keresztül 

haladva elérhetjük a választott pontot. 

 

4.10. ábra. Útvonal pontjainak megjelenítése 
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Kiírja a köztes útvonal szakaszokat, a szakaszok hosszát és a követendő turistajelzést 

amennyiben meg van adva. Megkapjuk az útvonal teljes hosszát és térképen megjelenítve 

az útvonalat szakaszonként az állomáspontokkal. 

 

 
4.11. ábra. Útvonal kirajzolás a térképre 

 

Az alkalmazás lehetőséget ad a felhasználók számára saját útvonalak összeállítására is. 

Ekkor a kiindulási pont és a cél megadása után lehetőség van a lehetséges állomáspontok 

felkeresésének sorrendjét megadni és az alapján állítja össze és rajzolja ki az alkalmazás 

az útvonalat.  

A következő képernyőképen az előző útvonalhoz képest egy állomásponttal hosszabb 

útvonal került meghatározásra a felhasználó által megadott állomáspontok alapján.  
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4.12. ábra. Saját útvonal – a felhasználó által meghatározott útvonal esetén plusz egy 

állomáspont került az útvonalra 

 

Az alkalmazás szempontjából szintén fontos funkció a túrák szervezése, valamint a 

szervezett túrákra való jelentkezés megvalósítása. Túra szervezéshez a kezdő és befejező 

időpont, a túra neve és egy rövid szöveges leírás adható meg. A dátumok megadását teszi 

felhasználó baráttá az ingyenes DateTimePicker JavaScript csomag.  

A túra állomáspontjait megadva egy összefoglaló oldalt kapunk ahol látható a tervezett 

túra összes adata az állomáspontokkal és az útvonal térképen való megjelenítésével. 

Ezután a Létrehozás gombra kattintva hozható létre a túra. Amennyiben minden rendben 

volt a felhasználó egy visszaigazolást kap a létrehozásról.  
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4.13. ábra. Túra létrehozása 
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A szervezett túrák között dátum szerinti keresés lehetséges, melynek eredményeképpen 

táblázatos formában megkapjuk az adatbázisban szereplő túrákat. A kiválasztott túra 

nevére kattintva jelennek meg a túra részletei, ahol az információk mellett két 

nyomógombot találhatunk. 

 

 
 

 

4.14. ábra. Túra adatainak megjelenítése 

 
A Jelentkezés gombra kattintva és a telefonszámunkat megadva jelentkezhetünk a túrára, 

a Hozzászólás gombra kattintva pedig megjegyzéseket fűzhetünk, illetve képeket 

tölthetünk fel a túrákhoz melyek az oldal alján jelennek meg. Jelentkezni csak jövőbeni 

túrára lehetséges, megjegyzéseket fűzhetünk még meg nem valósult túrákhoz is. 

Lehetőségünk van a túrát értékelni 1-től 5-ig terjedő skálán. 
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4.15. ábra. Túra megjegyzések 
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5 ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Szakdolgozatom célja egy olyan adatbázis alapú alkalmazás megvalósításának 

bemutatása volt, amely túraútvonalakat ajánl felhasználók részére. A dolgozatban leírásra 

kerültek a tervezés egyes lépései, a megvalósításhoz szükséges elméleti alapok, a 

megvalósítás fontosabb lépései majd az elkészült program működése képernyőfotókon 

keresztül. 

Azért választottam ezt a témát mert a megvalósításhoz sok érdekes feladatot kellett 

megoldani. Ide tartozik egy adott probléma ábrázolása gráfokkal, gráf algoritmusok 

használata útvonal kereséshez, útvonal megjelenítése térképen webes felületen és nem 

utolsó sorban egy adatbázis alapú alkalmazás megvalósítása felhasználók kezelésével. Az 

alkalmazásnak az útvonal keresés mellett közösségi oldal jellege is van, mivel a 

felhasználók a saját profiljukhoz útvonalakat, képeket tölthetnek fel, a túrákhoz 

megjegyzéseket fűzhetnek. Ezen funkciók megvalósítása közben alapok szintjén ugyan, 

de betekintést nyertem egy közösségi oldal megvalósításába is. 

A szakdolgozat készítése folyamán sok hasznos ismeretre tettem szert a webes 

technológiák alkalmazási lehetőségei terén, az elkészült alkalmazásban a feladatkiírásban 

meghatározott funkciókat sikerült megvalósítani és egy teljes mértékben működő 

weboldalt létrehozni.  
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D1 Felhasználó adatbázis

D2 Fényképek adatbázis

D3 Albumok adatbázis

D1 Felhasználó adatbázis

D2 Fényképek adatbázis

D4 Pontok adatbázis

D1 Felhasználó adatbázis

D2 Fényképek adatbázis

D4 Pontok adatbázis

D6 Köztes pontok adatbázis

D5 Utak adatbázis

D5 Utak adatbázis

D7 Túrák adatbázis

D8 Túra megjegyz. adatbázis

D4 Pontok adatbázis

Regisztrált
felhasználó

Látogató

Regisztrált
felhasználó

Látogató

Látogató

Regisztrál, visszaigazol

Létrehoz, feltölt

Keres, megjelenít

Keres, megjelenít

Létrehoz, feltölt

Megjelenít, jelentkezik
Megjegyzést ír

Megjegyzést ír

Létrehoz, jelentkezik, kép ft.

Megjelenít, keres

Megjelenít, keres

Utak megjelenítése térképen

Login, Album lh, Fénykép ft

4. TÚRÁK

Létrehozás
Jelentkezés
Kép feltöltés
Megjegyzés írása

3. UTAK

Út létrehozása
Út pont feltöltése
Út keresése
Út megjelenítése

2. PONTOK

Pont létrehozása
Kép feltöltése
Pont megjelenítése
Pont keresése

1. FELHASZNÁLÓK

Regisztráció
Bejelentkezés
Album létrehozás
Fénykép feltöltés

Google api.

Google api.

Pont megjelenítése

Adatfolyam diagram
1. szintű DFD

1.1. számú melléklet

6. MELLÉKLETEK



1.2. számú melléklet

Adatfolyam diagram FELHASZNÁLÓK
2. szintű DFD

D1 Felhasználó adatbázis

D3 Albumok adatbázis

Regisztrált
felhasználó

Látogató

1. Felhasználók kezelése

Adatokat megad

E-mail, jelszó

Fénykép adatok

Album adatok

Visszaigazol

D1 Felhasználó adatbázis

D2 Fénykép adatbázis

1.1. Regisztráció

Adatok megadása
Adatok ellenőrzése
Felhasználó létrehoz.

1.2. Bejelentkezés

Adatok megadása
Adatok ellenőrzése
Bejelentkeztetés

1.3. Album létrehoz

Album név megadás
Album létrehozása

1.4. Fénykép feltölt

Adatok megadása
Ellenőrzés 
  (méret, fájl tip)
Kép feltöltése

3. szintű DFD

D3 Albumok adatbázis

1.3.1. Adat ellenőrzés

*

1.3.2. Létrehozás

Album létrehozása
az adatbázisban

*

Regisztrált
felhasználó

1.3. Album létrehoz

Album név Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá



1.3. számú melléklet

Adatfolyam diagram FELHASZNÁLÓK

3. szintű DFD

4. szintű DFD

D1 Felhasználó adatbázisLátogató

1.1. Regisztráció

H
am

is
Ig

az

Adat

Hibaüzenet

1.1.2. Felhaszn. létrehoz

Új felhasználó
létrehozása

1.1.1. Ellenőrzés

Felhasználónév
szabad-e

*

1.1.3. Hiba

Felhasználónév
foglalt

*

1.1.2. Felhaszn. létrehoz

D1 Felhasználó adatbázis

1.1.2.2. Titkosítás

Adat kódolása 
(jelszó)

*

1.1.2.3. Létrehozás

Felhasználó létrehozása
az adatbázisban

*

Látogató
Adat

Kó
do

lt 
ad

at
Bi

zt
on

sá
go

s 
ad

at

1.1.2.1. Adat ellenőrzés

*

Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá



1.4. számú melléklet

Adatfolyam diagram FELHASZNÁLÓK

3. szintű DFD

4. szintű DFD

D1 Felhasználó adatbázisRegisztrált
felhasználó

1.2. Bejelentkezés

H
am

is
Ig

az
Adat

Hibaüzenet

1.2.2. Bejelentkezés

Felhasználó bejelent-
keztetése
Felület megjelentés

*

1.2.1. Ellenőrzés

Felhasználónév és
jelszó helyes-e

1.2.3. Hiba

Hibás bejelentkezési
adatok

*

Bi
zt

on
-

sá
go

s 
ad

at
B

iz
to

n-
sá

go
s 

ad
at

1.2.1. Ellenőrzés

D1 Felhasználó adatbázis

1.2.1.1. Adat ellenőrzés

*

AdatRegisztrált
felhasználó

1.2.2. Bejelentkezés

Felhasználó bejelent-
keztetése
Felület megjelentés

*

El
le

nő
rz

öt
t 

ad
at

El
le

nő
rz

öt
t 

ad
at

Bi
zt

on
sá

go
s 

ad
at

Adat ellenőrzés

User/pw ell.
átalakítás biztonságos adattá

1.2.1.2. Titkosítás

*

Adat kódolása 
(jelszó)



1.5. számú melléklet

Adatfolyam diagram FELHASZNÁLÓK

3. szintű DFD

D2 Fénykép adatbázis

D1 Felhasználó adatbázis

1.4.1. Adat ellenőrzés

SQL befecskendezés
mysqli_real_escape_string()

*

1.4.3. File ellenőrzés

File típus
File méret
File név átalakítás
(ékezet, user adat)

*

1.4.2. Osztályozás

“Csak” kép
Avatar kép?
Album

*

Regisztrált
felhasználó

Regisztrált
felhasználó

1.4. Fénykép feltölt.

Kép neve, leírás

Fénykép fájl

1.4.4. Feltöltés

Kép file
Kép adatok
Avatar.

*



1.6. számú melléklet

Adatfolyam diagram PONTOK

3. szintű DFD

Regisztrált
felhasználó

Regisztrált
felhasználó

Google api.

D4 Pontok adatbázis

D4 Pontok adatbázis

D4 Pontok adatbázis

Látogató

2. PONTOK

Kép adatok

File információ

Kereső kifejezés

Kereső kifejezés

Eredmény

D2 Fényképek adatbázis

D4 Pontok adatbázis

D2 Fényképek adatbázis

2.1. Új pont

Adatok megadása
Pont feltöltése.

2.2. Pont Kép feltölt.

Adatok megadása
Ellenőrzés 
  (méret, fájl tip)
Kép feltöltése

2.3. Pont keresése

Keresőszó megadás
Keresés
Eredmény visszaadása

2.4. Pont megjelenít.

Pont kiválasztás
Adatok átadása
   -->Google api.
Pont megjelenítése

Pont kiválasztása

Té
rk

ép
 m

eg
je

le
ní

t

Po
nt

 k
oo

rd
in

át
ák

Pont adatok

Pont kiválasztása

2. szintű DFD

D4 Pontok adatbázis

2.1.1. Adat ellenőrzés

GPS koord. formátum 
ellenőrzés

*

Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá

2.1.2. Létrehozás

Pont információk feltöltése
az adatbázisba

*

Regisztrált
felhasználó

2.1. Új pont

Adatok

El
le

nő
rz

öt
t a

da
t



1.7. számú melléklet

Adatfolyam diagram PONTOK

3. szintű DFD

3. szintű DFD

D2 Fényképek adatbázis

D4 Pontok adatbázis

2.2.3. Adat átadás

Pont kiválasztása
amihez a kép tartozik

*

2.2.1. File ellenőrzés

File típus
File méret
File név átalakítás
(ékezet, user adat)

*

Regisztrált
felhasználó

Regisztrált
felhasználó

2.2. Pont Kép feltölt.

Pont kiválasztása

Fénykép fájl

2.2..2. Feltöltés

Kép file
Kép adatok
Avatar.

*

Hibaüzenet (ha van)

El
le

nő
rz

öt
t 

ad
at

Ad
at

bá
zi

s 
ad

at

2.3.1. Adat ellenőrzés

*

Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá

D4 Pontok adatbázis

2.3.2.. Keresés

Pont kikieresése az
adatbázisból

*

2.3. Pont keresése

Kereső kifejezés

Regisztrált
felhasználó

Regisztrált
felhasználó

Látogató

2.4. Pont megjelenít.

Pont kiválasztás
Adatok átadása
   -->Google api.
Pont megjelenítése

Eredmény

El
le

nő
rz

öt
t 

ad
at

Ad
at
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s 
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at



1.8. számú melléklet

Adatfolyam diagram PONTOK

3. szintű DFD

Látogató

Látogató

2.4. Pont megjelenítése

Google api.

Regisztrált
felhasználó

Pontok megjelenítése

2.4.1.. Pont kiválasztás

GPS koordináták
meghatározása

*

D4 Pontok adatbázis

2.4.2. Adatok átadása

Koordináták átadása
PHP - Javascript
adat átadás

*

2.4.3. Térkép megjelenítés

Google térkép 
megjelenítése az oldalon

*

Pont adatai

G
oo

gl
e 

té
rk

ép
Ad

at
bá

zi
s

ad
at

Regisztrált
felhasználó

Koordináták

Google térkép



1.9. számú melléklet

Adatfolyam diagram UTAK

2. szintű DFD

Regisztrált
felhasználó

Google api.

D4 Pontok adatbázis

D5 Utak adatbázis

D4 Pontok adatbázis

Látogató

3. UTAK

Pont és Út adatok

Po
nt

 
ad

at
ok

Út pont adatok

Pontok kiválasztása

Pontok kiválasztása

Út a kiválasztott pontok között
D5 Utak adatbázis

D6 Köztes pontok adatbázis

D6 Köztes pontok adatbázis

3.1. Út létrehozása

Honnan, hova (pont)
Út adatok megad
Létrehoz

3.2. Út pont létrehoz..

Út megadása
 Koordináták
 Magasság
 Sorszám
Létrehozás

3.3. Megjelenítés

Gráf (legrövidebb út)
Felhasználói
  (felh által kiválasztott
   pontok)

Té
rk

ép
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3. szintű DFD
3.1. ÚT LÉTREHOZÁSA

D4 Pontok adatbázis

D5 Utak adatbázis

3.1.1. Végpontok megad

Kezdő pont
Vég pont

*

Regisztrált
felhasználó

Pontok megadása

3.1.2. Adatok megad.

Leírás
Típus
Nehézség
Túrista jelzés

*

Út adatok megadása

3.1.3. Adat ellenőrzés

*

Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá

3.1.4. Létrehozás

Új út létrehozása
az adatbázisban

*
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1.10. számú melléklet

Adatfolyam diagram UTAK

3. szintű DFD

4. szintű DFD

3.2. ÚT PONT LÉTREHOZÁSA

D5 Utak adatbázis

D6 Köztes pontok adatbázis

3.2.1. Út kiválasztása

Út kiválasztása
amihez pontokat
töltünk fel

*

3.2.2. Adatok megadása

 Sorszám
 Koordináták
 Magasság
Manuálisan vagy
interaktívan

3.2.3. Adat ellenőrzés

*

Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá

3.2.4. Létrehozás

Új útvonal pont 
létrehozása
az adatbázisban

*

Regisztrált
felhasználó

Út megadása

Út pontok megadása

Google térkép

Google api. Térkép megjelenít
kattintás helye

Ú
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3.2.2. ADATOK MEGADÁSA

3.2.3. Adat ellenőrzés

*

Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá

3.2.4. Adatok megadása

Útvonal adatok megadása
  koordináták
  magassági adatok

*

3.2.4. Manuálisan

Koordináták és 
magasság kézi megadása

*

3.2.4. Interaktívan

*

Koordináták és 
magasság megadása
interaktívan Google térképre
kattintással 

Regisztrált
felhasználó

Google térkép

Kattintás (koord + mag)

Útvonal adatok

Google api.
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1.11. számú melléklet

Adatfolyam diagram UTAK

4. szintű DFD

3.3.2. LEGRÖVIDEBB ÚT

3.3.2.1. Pontok választása

Kezdő és cél pont
kiválasztása

*

3.3.2.2. Útvonal generálása

Gráf létrehoz
Szélességi keresés
Út pontok visszadása

*

3.3.2.3. Útvonal megjenít

Útvonal megjelenítése
Google térképen 

*

Regisztrált
felhasználó

Google api.
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Pontok választása

Látogató

Regisztrált
felhasználó

Google térképen az út

Látogató

D5 Utak adatbázis

D6 Köztes pontok adatbázis

D4 Pontok adatbázis

D4 Pontok adatbázis
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1.12. számú melléklet

Adatfolyam diagram UTAK

3. szintű DFD

4. szintű DFD

Látogató

3.3. MEGJELENÍTÉS

3.3.1. Mód választás

Megjelenítési mód
kiválasztása
Legrövidebb út vagy
Saját útvonal összeáll.

*

3.3.2. Legrövidebb út

Útvonal meghatározása
a kezdő és cél pont 
kiválasztásaával
Szélességi krerséssel

3.3.3. Saját útvonal

A kiindulás és a cél
kiválaztása után a 
felhasználó állítja 
össze az útvonalat

Regisztrált
felhasználó

Megjelenítés választása
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3.3.3. SAJÁT ÚTVONAL

3.3.3.1. Pontok választása

Kezdő és cél pont
kiválasztása

*

3.3.3.2. Állomás pontok megj.

Lehetséges állomás-
pontok megjelenítése
amik az útvonalra 
eshetnek

*

3.3.3.4. Útvonal megjenít

Útvonal megjelenítése
Google térképen

*

3.3.3.3. Állomás p. kivál.

Következő állomáspont
kiválasztása 
amíg létezik

*

Google api.

Té
rk

ép
 m

eg
je

le
ní

t

ka
tti

nt
ás

 h
el

ye

Regisztrált
felhasználó

Pontok választása

Látogató

Regisztrált
felhasználó

Google térképen az út

Látogató

D5 Utak adatbázis

D4 Pontok adatbázis

D6 Köztes pontok adatbázis

D4 Pontok adatbázis
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1.13. számú melléklet

Adatfolyam diagram TÚRÁK

2. szintű DFD

3. szintű DFD

4.2. TÚRA JELENTKEZÉS

D7 Túrák adatbázis

D9 Túra résztvevő db.

4.2.1. Túra kiválasztása

*

Lehetséges túrák
kiválasztása

4.2.2. Adatok megadása

*

Név, Telefonszám
megadása

4.2.4. Jelentkezés

*

Jelentkezés 
véglegesítése

Regisztrált
felhasználó

Regisztrált
felhasználó

Lehetőség

Lehetőség

Választás

Választás

Jelentkezési adatok

Jelentkezési adatok

Hibaüzenet

4.2.3. Adat ellenőrzés

Telefonszám formátum
*

Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá

Látogató

Látogató

Tú
ra
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Regisztrált
felhasználó

Regisztrált
felhasználó

D7 Túrák adatbázis

D7 Túrák adatbázis

D7 Túrák adatbázis

Látogató

4. TÚRÁK

Túra adatok

Jelentkezési adatok

Visszaigazolás

Visszaigazolás

Komment, kép

D8 Túra megjegyzések db.

4.1. Túra létrehoz

Dátum
Pontok
Leírás
Típus (nyílt/zárt)

4.2. Jelentkezés

Túra kiválasztása
Jelentkezés a kiválasztott
túrára

4.3. Kommentek

Túrák kommentálása
  Megjegyzés
  Kép feltöltés

D2 Fényképek adatbázis

D4 Pontok adatbázis



1.14. számú melléklet

Adatfolyam diagram TÚRÁK

3. szintű DFD

4. szintű DFD

4.1.3. TÚRA TÍPUSA

4.1.3.1. Nyílt túra

*

Túra adatok megjelenítése
a szervezett túráknál

4.1.3.2. Zárt túra

*

Meghívó küldése
az érintett
felhasználóknak

Regisztrált
felhasználó

Túra adat

Túra típus

D7 Túrák adatbázis

D1 Felhasználó adatbázis

Regisztrált
felhasználó

4.1. TÚRA LÉTREHOZÁSA

D7 Túrák adatbázis

D7 Túrák adatbázis

4.1.1. Túra adatok

*

Túra adatinak megadása
  Dátumtól
  Dátumig
  Leírás

4.1.2. Túra pontjai

*

Túra pontjainak megadása
  Start
  Cél
  Érintett pontok

4.1.3. Túra típusa

Túra típus megadása
  Nyílt
  Zárt

D4 Pontok adatbázis

Túra adat

Túra pont

Lehetséges pontok

Túra típus

D1 Felhasználó adatbázis
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1.15. számú melléklet

Adatfolyam diagram TÚRÁK

3. szintű DFD

4. szintű DFD

4.3.1. Túra kiválasztása

*

Lehetséges túrák
kiválasztása

D2 Fénykép adatbázis

4.3.5.1. File ellenőrzés

File típus
File méret
File név átalakítás
(ékezet, user adat)

*

Regisztrált
felhasználó

4.3.5. Túrakép feltölt.

Fénykép fájl

4.3.5.2. Feltöltés

Kép file
Kép adatok
Avatar.

*
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4.3. TÚRA KOMMENT

4.3.2. Komment írása

*

Komment megadása

4.3.4. Komment feltöltése

*

Komment feltöltése az 
adatbázisba

4.3.5. Túrakép feltöltése

File kiválasztás
File feltöltés

4.3.3. Adat ellenőrzés

*

Adat ellenőrzés
átalakítás biztonságos adattá

D7 Túrák adatbázis

4.3.1. Túra kiválasztása

*

Lehetséges túrák
kiválasztása

Regisztrált
felhasználó

Lehetőség

Lehetőség

Választás

Választás

Látogató

Regisztrált
felhasználó

Kép file

Túra komment

D8 Túra megjegyzések db.

Látogató

D2 Fényképek adatbázis
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Felhasználók

email VARCHAR (255) kulcs, egyedi e-mail cím

pw VARCHAR (40) felhasználó jelszava, SHA() miatt 40 karakter

vezetekNev VARCHAR (32) felhasználó vezeték neve

keresztNev VARCHAR (32) felhasználó kereszt neve

avatarFileNev VARCHAR (64) avatar kép file neve, külső kulcs: Fényképek(fájlNév)

Albumok

albID NUMBER(6) kulcs, AUTO_INCREMENT

albumNev VARCHAR (64) album neve

tulajEmail VARCHAR (255) album tulajdonosa, külső kulcs: Felhasználók(email)

Fényképek

fileNev VARCHAR (64) kulcs, fénykép fájl neve

tipus VARCHAR (4) kép file típusa

meret NUMBER(6) kép file mérete (KB)

tulajEmail VARCHAR (255) kulcs, kép tulajdonosa, külső kulcs:  Felhasználók(email)

albumID NUMBER(6) kép albuma, külső kulcs Albumok(albID)

pontID NUMBER(12) melyik állomáspont képe, külső kulcs: Pontok(pontID)

turaNev VARCHAR (128) melyik túrához tarozó kép, külső kulcs: Túrák(turaNev)

Pontok

pontID NUMBER(6) kulcs, AUTO_INCREMENT

gpsX DOUBLE szélesség koordinátája

gpsY DOUBLE hosszúság koordinátája

magassag NUMBER(6) pont tengerszint feletti magassága méterben

leiras VARCHAR (900) hosszabb szöveges leírás a pontról

feltoltotteEmail VARCHAR (255) pont feltöltője, külső kulcs: Felhasználók(email)

datum DATE pont feltöltésének dátuma

Utak

utID NUMBER(6) kulcs, AUTO_INCREMENT

leiras VARCHAR (900) hosszabb szöveges leírás az útról

tipus VARCHAR (64) út típusának szöveges leírása

nehezseg VARCHAR (64) út nehézség szöveges leírása

hossz NUMBER(12) út hossza méterben

turistaJelzes VARCHAR (12) turistajelzés szövegesen kódolva

honnanPont NUMBER(6) út kezdő pontja, külső kulcs: Pontok(pontID)

hovaPont NUMBER(6) út vég pontja, külső kulcs: Pontok(pontID)

TÁBLA TERVEK



KoztesPontok

koztesPID NUMBER(12) kulcs, AUTO_INCREMENT

sorszam NUMBER(6) köztes pont sorszáma az útvonalon

gpsX DOUBLE szélesség koordinátája

gpsY DOUBLE hosszúság koordinátája

magassag NUMBER(6) köztes pont tengerszint feletti magassága méterben

utID NUMBER(6) az út amihez a pontok tartoznak, külső kulcs: Utak(utID)

Turak

turaNev VARCHAR (64) kulcs, túra megnevezése

leiras VARCHAR (900) hosszabb szöveges leírás az túráról

statusz VARCHAR (6) túra státusza, nyílt/zárt

datumTol DATETIME kezdő időpont

datumIg DATETIME tervezett befejező időpont

szervezoEmail VARCHAR (255) túra szervezője, külső kulcs: Felhasználók(email)

TuraPontok

turaNev VARCHAR (64) kucs, külső kulcs: Turak(turaNev) - melyik túra pontja

pontID NUMBER(6) kulcs, külső kulcs: Pontok(pontID) - melyik állomáspont

allsorszam NUMBER(6) hányadik állomás az túra során

TuraHozzaszolas

idoBelyeg TIMESTAMP megjegyzés írásának időpontja

szoveg VARCHAR (900) megjegyzés szövege

ertekeles NUMBER(2) értékelés 1-5 skálán

irtaEmail VARCHAR (255) megjegyzés írója, külső kulcs: Felhasználók(email)

TuraHozzaszol

idoBelyeg TIMESTAMP megjegyzés írásának időpontja

turaNev VARCHAR (64) melyik túrához fűzték, külső kulcs: Turak(turaNev) - melyik túra pontja

TuraResztvesz

resztveszEmail VARCHAR (255) résztvevő azonosítója, külső kulcs: Felhasználók(email)

turaNev VARCHAR (64) melyik túrához fűzték, külső kulcs: Turak(turaNev) - melyik túra pontja

telefonszam VARCHAR (12) résztvevő telefonszáma

2. számú melléklet


