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ICA- OSGeo MoU

Prof. Georg Gartner  (ICA elnök) és Arnulf Christl  
(OSGeo elnök) kézfogása a szándéknyilatkozat 
aláírása után, Intergeo 2011 szept. Németország



Geo for All
Nyílt térinformatika oktatás

Nyílt forráskódú térinformatikai laborok  alakulnak világszerte a kutatási és az oktatási 
céllal, az ICA-OSGeo szándéknyilatkozat alapján



Küldetés

A térinformatika oktatás legyen mindenki 
számára elérhető

   “Geo for All”
Tegyük a erőforrásokat (szoftver és adat) nyitottá, ez 
biztosítja az ismeretek széleskörű megosztását és a 

tanulási lehetőségek bővülését.



Szabadság és nyíltság

Csökkenti a szoftver költségeket az oktatási,
  kormányzati és ipari alkalmazások esetén
Megnöveli a kutatási és oktatási lehetőségeket a
  térinformatika tudomány és technológia területén
Átláthatóbb és könnyebben hozzáférhető, ami Téradat
  Infrastruktúra (SDI) kutatásban és fejlesztésben
  szükséges
Egészséges versenyt hoz létre a kereskedelmi
  szoftverekkel



http://live.osgeo.org/en/index.html

OSGeo Live – Kitűnő forrás az oktatáshoz

Lehetne magyarul is!



A “Geo for All” kezdeményezés célja

•Kutatási és oktatási hálózat létrehozása a nyílt
 forráskódú térinformatika és a nyílt adatok
 területén
•Oktatási és kutatási infrastruktúra építése
 világszerte
•Oktatási platformok és képzési lehetőség
 biztosítása világszerte



Suchith Anand
a geoforall motorja



geoforall.org



“Geo for All” kezdeményezés

Laborok a környezetünkben

Két év alatt  90  labor jött 
létre világszerte

Észak-Amerika – 22 labor
Európa –  37 labor
Dél-Amerika – 10 labs
Afrika – 4 labor
Ázsia – 16 labor
Ausztrália - 1 labor

Magyarország – 2 labor



Ismeretek

Igények

CloudCompare,
GDAL/OGR, GeoExt,
JOSM, SAGA

GDAL/OGR, GeoTools,
ILWIS, Leaflet,
Mapbender, Mapnik,
Opticks, SAGA

74 válasz alapján



http://www.agt.bme.hu/osgeolab



QGISQGIS
GRASSGRASS
PostGISPostGIS
MapServerMapServer
OpenLayersOpenLayers

kurzusok januártólkurzusok januártól

Posztgraduális kurzusokPosztgraduális kurzusok

Nappalis tárgyak részekéntNappalis tárgyak részeként
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Kutatás (két előadás)Kutatás (két előadás)



NYME GEO    OE AMK GEO Labor
átalakulás alatt

 PostGIS/PostgreSQL
 SpatiaLite
 QGIS
 OGR/GDAL
 SAGA GIS
 FREETR
Főként oktatás, főként levelezős 
hallgatók részére
OSGEO-s oktató anyagok felhasználásával



a földrendező 
hallgatók 
alkalmazzák a 
feladataik során, pl. 
területkimutatás, 
értékosztás, vázrajz 
készítés

Katona János

Nappalis tárgyak részeként - FreeTRNappalis tárgyak részeként - FreeTROO
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a földmérő 
hallgatók 
alkalmazzák a 
feladataik során, 

Nappalis és szakmérnöki tárgyak részeként- Nappalis és szakmérnöki tárgyak részeként- 
PostGIS/PostgreSQL-QGIS (megjelenítésre) 
Nagy Gábor

OO
KK
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ÁÁ
SS Nappalis tárgyak részeként valamint Nappalis tárgyak részeként valamint 

levelezősöknek – levelezősöknek – QGIS adatbázis építés 
térinformatikai elemzésre Pődör A.-László G.



 OS GIS program fejlesztése-
DatKonv (előadás) Nagy Gábor
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1. lefolyás-szabályozó funkció vizsgálata
térinformatikai módszerekkel

2. A hidrológiai folyamatokkal összefüggő
 földhasználati változás területi vonatkozásai 
Horoszné Gulyás Margit

Alkalmazott szoftverek:
SAGA GIS
WEAP (nem teljesen OS)
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