Nyílt forráskód, térinformatika
2013, gondolatok, javaslatok
Kákonyi Gábor, GeoIQ kft.
kakonyi@geoiq.hu
Mobil:+3630 931 0626.

Új lehetőségek az OS GIS számára
• Tekintve a „fizetős” és zárt szoftverek hazai
vadnyugati stílusú árazását ez új esélyt jelent a Nyílt
Forráskódú térinformatikai közösség számára
• Mi kell ahhoz, hogy valaki OS GIS-t válasszon?
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Bizalom, garanciák
Kritikus tömeg a hazai fejlesztőket tekintve
Ne érezzen a végfelhasználó kiszolgáltatottságot
Legyen kit felhívni bármikor ha baj van
Legyen önfenntartó ez a közösség, legyen profitábilis
Láthatóság a potenciális végfelhasználók felé
Nagy projektek megvalósítása, azok láthatósága

Mi az a „non-profit”?
• Nehezen értelmezhető fogalom a non-profit
• Mekkora a tisztességes fizetés, és honnantól nem
tisztességes?
• Mik az indokolható kiadások és mik azok a
kiadások amik már nem tisztességesek?
• Ha valaki csak „hobbiként” foglalkozik ezzel,
akkor mi lesz ha holnap új hobbit választ
magának, mi lesz a végfelhasználóval?
(Biztonság, bizalom, hosszútáv)

Kicsik és nagyok
•
•
•
•

Kik a hazai OS GEO tagjai?
Nincs-e túl sok kicsi és kevés nagy szervezet?
A kicsik meg tudnak-e nőni?
Mit csinálnak a nagyok, pl. Daten Kontor/TSystems?
• Hogyan tudnak jól és hatékonyan kooperálni a
kicsik?
• Példaként a felhasználói támogatást nézzük:
kapjon valamennyi pénzt, aki megválaszol egy
kérdést, csak akkor vegyünk külföldről technikai
támogatást, ha az itthon lehetőségeink
kimerültek.

Mi legyen a kooperáció szervezeti
formája?
•
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Ki tudná jól összefogni a hazai OS GIS közösséget?
Aki dolgozik, az részesedjen azonnal a profitból
Váljék önfenntartóvá minél hamarabb ez a szervezet
Ki fogja értékesíteni a szoftver megoldásokat?
A programozó kontra „semmirekellő értékesítő” vita
Mennyire tudjuk egyszerűvé tenni a migrálást egy
fizetős szoftverről az OS GIS fele?
• Az OS GIS eltejedtsége az oktatásban?
• Vannak-e jó OS GIS oktatási anyagok?

Van-e szükség fordításra?
• A Desktop szoftverek lassan eltűnnek, de aki
ilyet használ attól elvárhatjuk, hogy tudjon
angolul
• Ha nem nagy munka, akkor érdemes
• Aki pedig egy internetes böngészőben használ
GIS funkciókat, az elvárja a magyar
kezelőfelületet

Kellene egy nagyobb OS GIS
rendezvény
• Itt is ott is futnak már komoly alkalmazások OS
GIS szoftverek alkalmazásával, ezeket be kellene
mutatni a most még csak óvatos érdeklődőknek
• Hol van olyan terem, ahová akár 200 ember is
befér, miképp lehet egy ilyen rendezvényt
ügyesen megszervezni?
• Ki szponzorálja a vizet, a pogácsát?
• Mikor és hol legyen?

