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Mi is ez?

Egy adatbázis keretrendszer

Duna-Ipoly
Nemzeti Park

adatbázisa
részben szabadon 

hozzáférhető

További adatbázisokTovábbi adatbázisok

Bioregio Charpatians
Adatbázis

fejlesztés alatt

DanubeParks
Duna halas adatbázis

teljesen szabadon hozzáférhető

 

Harlekin adatbázis
fejlesztés alatt

További adatbázisok



  

Célkitűzések

● A gyűjtött biológiai adatok megosztása minden 
érdeklődővel

● Egyszerű megbízható térképi adatbázisok 
létrehozása a kutatói és a gyakorlati felhasználók 
számára

● Kisebb, független adatbázisok egybegyűjtése
● Hosszú távon olcsón működtethető, egyszerű, 

platformfüggetlen megoldás fejlesztése



  

Az adatbázis keretrendszer működése
● Standard térinformatikai eszközök és protokollok

pl. WMS (Web Map Service), PostGIS

● Az egyes adatbázisokra különböző szabályok vonatkozhatnak 
de általánosságban:

Az adatbázis keretrendszer használata ingyenes és 
önkéntes

A meglévő adatbázisokhoz az adatbázisok gazdái 
küldhetnek meghívókat

A meghívott és regisztrált tagoknak egyedileg 
meghatározott jogosultságai vannak - lekérdezésekre, 
adatfelvitelre, további meghívásokra

Új adatbázisokat egyedi igényekre szabva hozunk létre



  

Adatbázis keretrendszer működése

● Az egyes adatbázisok egymástól függetlenek, külön szabályok 
szerint működhetnek, de legalább részben nyilvánosnak kell 
lenniük

● A lekérdezések elmenthetők, megismételhetők és 
hivatkozhatók

● A változtatásoknak visszakövethető története van (WIKI 
stílus)

● Az adatok és térképek elérésére webes felületen és asztali 
alkalmazásokból is van lehetőség

● Az adatok és feltöltők megbízhatóságának eldöntését egy 
pontozásos értékelési rendszer segíti



  

Kik üzemeltetik, fejlesztik és 
gondozzák?

Debreceni Egyetem és a Duna-Ipoly Nemzeti Park

Az adatbázis és térképszerverek üzemeltetője a 

Füves Élőhelyek Kutatóközpont 
(http://grasslands.unideb.hu)

A kiszolgáló szerver(ek) jelenleg a Debreceni 
Egyetemen működnek.

Jövőben az OpenBioMaps konzorcium



  

Köszönetnyilvánítás

Debreceni Egyetem

MTA-DE "Lendület" Viselkedésökológiai Kutatócsoport

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Füves Élőhelyek Kutatóközpont

Prof. Barta Zoltán, Sipos Katalin, Ecsedi Kornél

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében 
zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt támogatást megelőző szakaszában Bán Miklós munkahelye a TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0024 “A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek 
támogatását” kapta



  

Duna halas adatbázis



  

DINPI Biotikai Adatbázis



  


