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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 országos program című 

kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.



  

A kutatás célja

• Android operációs rendszer alatt futó 
adatbázis kialakítása

• POI 
• Tematikus túraútvonal

• Navigáció
• Ingyenes használat



  

         Az OsmAnd

• Android operációs rendszer alatt futó 
navigációs alkalmazás (GPS)

• OpenStreetMap (és több más 
letölthető) alaptérkép

• Saját adatok is 
megjeleníthetőek/rögzíthetőek (track, 
POI)

• Offline navigáció megoldott



  

Az adatbázis alapja
• „Joint development and integrated 

promotion of the rural thematic 
tourism in the Bihor – Hajdú-Bihar 
Euroregion” című projekt
– A vidéki tematikus turizmus 

fejlesztése és integrált 
népszerűsítése Bihar és Hajdú-
Bihar megyében

– HURO/0901/017/2.1.3 

• Határmenti együttműködés

• Excel-táblázat (pontok neve, 
földrajzi koordináták, osztályozás), 
Projekt honlap, Brosúra



  

.OSM

.KML

módosított.OSM

EXCEL-TÁBLÁZAT

.OBF

SHAPE-FÁJL

ArcGIS

OsmAnd Map Creator

Notepad++

GPS Babel

Global Mapper

Az adatbázis kialakításának 
menete



  

A kész adatbázis 
tulajdonságai



  

• 2 nyelven elérhető
• Letölhető a DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai 

Tanszék honlapjáról

http://http://geogis.detek.unideb.hugeogis.detek.unideb.hu//TurautvonalTurautvonal
/Tematikus_/Tematikus_turautvonal.htmlturautvonal.html 
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A kész adatbázis 
tulajdonságai 

• Az alaptérkép és  a POI-k



  

A kész adatbázis 
tulajdonságai



  

A kész adatbázis 
tulajdonságai

Olyan termék, amely:
• gyakorlati haszonnal rendelkezik;
• kezelése könnyen elsajátítható;
• ismeretterjesztési funkciója van;
• megfelel a modern technológiai 

igényeknek (navigáció, okostelefon);
• egyesíti magában a turisztikai és 

geoinformatikai lehetőségeket.



  

Továbbfejlesztési 
lehetőségek

  
• Nyílt forráskódú szoftverek 

használata

(ARCGIS, GLOBAL MAPPER, GOOGLE!)
• Idegen nyelvű leírások
• Foglalási rendszerekkel történő 

összekapcsolás (Booking.com)
• Fotók (programozási ismeretek)
• Gyalogos és autós útvonalak 

szétválasztása



  

Köszönöm a figyelmet!
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