
mapbox Vector Tile formátum
hatékony adatmegjelenítés a weben

Gelencsér Gergő 
Szoftverfejlesztő mérnök



# Miről lesz szó?

- Alkalmazásfejlesztési tapasztalatok
- Adat és fájl formátumok, betöltési stratégiák 
- Az MVT formátum és miért *kell* ismernünk
- Hogy lehet GeoServerben beállítani?
- Hogy lehet közvetlenül adatbázisból generálni?
- Performancia!
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# WebGIS stack – még egyszer utoljára…

HTTP
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Front-end
Back-end



# Evolúció? – Hogy működnek a webes térképek?

## Tárolás
- Raszter: előre v. röptében generált kép

- Tile: raszter csempék, piramisok, redundancia

- Vektor: nyers adat, kliens renderel

- Vektor csempék?!

## Stratégiák
- All: mindet egyben letöltünk

- BBOX: ami a képernyőn látszik, újra és újra

- TileGrid: rácsháló

## Formátumok
- Szöveges: CSV, WKT, DXF

- [Raszter]: GeoTIFF+TFW, GeoJPEG, PNG
- <XML/>:   GML, GPX, KML
- {JSON}:     EsriJSON, GeoJSON, TopoJSON

- B1nár1s: MVT, SHP+DBF+SHX+PRJ
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# A nyílt szabvány mindig jó választás…

A TMS nem szabvány, „csak” az OSGeo (Open Source Geospatial Foundation) ajánlása.
Csak a működés módját határozzák meg, a protokollt (GET-KVP, POST-XML, SOAP, REST)
és formátumot (GML, GeoTiff, GeoJSON, MVT) nem!
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# TMS, (XYZ)                     WMTS
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# Hibrid megoldás

## Előnyök a képpiramisokhoz képest
- Stílusok a kliens oldalon, nincs kőbe (képbe) 

vésve a megjelenítés

- Letöltés csak egyszer, attribútum adatokkal

- Tárolás csak egyszer

- Méret: a csempék tényleg meglepően kicsik. 
Lehetővé teszi nagy méretű, részletgazdag 
adatok megjelenítését gyors betöltés és 
gyorsítótárazás, streamelés lehetősége mellett.

- Gördülékeny érzés, snappelés, animációk. 
A 21. században érezzük magunkat tőle.

## Hátrányok a vektorhoz képest
- Kartografálás a kliens képességeihez mérten

- Vastagabb vékony kliensek, a régi egyszerűbb 
szoftverek nem támogatják

- Generalizálás: csak a legalsó zoom szinten 
kapjuk meg az eredeti adatot (megjelenítésre 
optimalizáltan)

- Pontatlanabb koordináták hatására topológiai 
hibák jelentkezhetnek. Pl.: a lyuk kilóg a 
felületből?

- Extra számítás igény mindkét oldalon, ha nem 
gyorsítótárazunk
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# A formátumról – tévhitek és tények

## Tévhit: PBF = MVT
- A Protocol buffert a Google készítette. Ez egy nyelv- és platformsemleges 

mechanizmus strukturált adatok továbbítására. „Olyan mint az XML, csak 
kisebb gyorsabb és egyszerűbb.” https://github.com/protocolbuffers/protobuf

- A PBF-ek különböző struktúrákat használnak az adatok leírására. A Google 
Maps, az OpenStreetMap és a Mapbox PBF fájlok semmilyen kapcsolatban 
sem állnak egymással. https://docs.mapbox.com/vector-tiles/specification/

## Tény: az MVT open standard
- Mapbox Inc. 2010-ben alakult, 2013-ban készült el a Vector Tiles spec.

- Ismerős lehet még: Tilemill, Mapbox GL JS, Mapbox Studio, SDK for iOS and 
Android, Geocoding, Turn-by-turn navigation, ARKit.
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# Geometria kódolás

- Tárolás: térbeli rácspontokban (kis egész számok)
Pl.: 10x10 rács, 2 cella pufferrel

- Entitások: pont, vonal és felület

- Minden utasítás relatív koordinátákkal dolgozik az
utolsó ponthoz képest

- Felületek zárása: ClosePath = MoveTo first coord.

- A folytonosságot az irányultság határozza meg

- Vágás: nem kötelező, de a puffer mentén vágni 
is lehet. ID attribútum lehet a kapocs.

- „Z” szerinti generalizálás, 1 px alatti elemek és 
vetöréspontok rtexek elrejtése

- Comenius logo? 
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# Attribútum kódolás

- Bonyolultabb az attribútumok tárolása

- Az eredeti kulcs - érték párok felbontása 
úgy, hogy az ismétlődéseket minimalizáljuk

- A specifikáció nem rendelkezik az összetett 
adatstruktúrák tárolásáról, ezért a nem 
szám és nem szöveg típusú attribútumok 
szövegként kerülnek tárolásra. 

Pl.: "categories": ["one", "two"]
"categories": "[\"one\",\"two\"]"
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# Támogatottság

- Implementációk listája a Mapbox oldalán: https://github.com/mapbox/awesome-vector-tiles

- QGIS 2.18: http://plugins.qgis.org/plugins/vector_tiles_reader/

- GDAL 2.3: https://gdal.org/drivers/vector/mvt.html 
- GeoServer 2.11: https://docs.geoserver.org/latest/en/user/extensions/vectortiles/index.html

- MapServer 7.2: https://mapserver.org

- PostGIS 2.4: https://postgis.net/docs/ST_AsMVT.html

- OpenMapTiles: https://openmaptiles.org
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# GeoServer + OpenLayers

- C:\...\GeoServer\webapps\geoserver\WEB-INF\lib

- http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/
2.16.0/extensions/geoserver-2.16.0-vectortiles-plugin.zip
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# PostGIS MVT
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# PostGIS GeoJSON, KML



# Performancia

http://programmerg.github.io/GIS-file-formats/
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# Performancia
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On-the-fly styling: 1150ms Cached styles: 1000ms

Predefined style: 800ms No styling: 770ms



Köszönöm a figyelmet!
http://github.com/programmerg

http://github.com/programmerg
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