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Mi az a Heron?

● JavaScript keretrendszer

● Célja: webes térinformatikai alkalmazások gyors 
fejlesztése

● Desktop GIS szoftverek stílusában (kezelhetőség)

● Ingyenes és nyílt forráskódú (GNU GPL v3 licenc)

● Nyilvános tárház

● Folyamatosan bővülő, egyre aktívabb közösség

● Fő fejlesztő: Just van den Broecke (NL)



  

Mi az a Heron?

● Böngésző-alapú kliens

● OGC szabványokat követi (WMS, WFS, OpenLS, jövőben WPS, 
CSW)

● Adatformátumok: standard (GML, GeoJSON, CSV, Shape...)

● Meglévő JavaScript könyvtárakra épül: GeoExt (OpenLayers + 
ExtJS)

● i18n (már magyarul is!)

● Fejlett komponensek, könnyen továbbfejleszthető



  

Hol található?

● www.heron-mc.org

http://www.heron-mc.org/


  

Mi szükség van újabb webGIS kliensre?

● Nagyon (NAGYON) egyszerű a használata

„Look ma, no programming!”

● Komponens alapú, (javarészt) csak konfigurációt igényel

„The configuration is the app, the app is the 
configuration”

● Meglévő és jól bevált webGIS 

könyvtárakra épül: 

GeoExt (ExtJS + OpenLayers)



  

Hátrányai

● Egymásra épülő JS toolkit-ek: frissítések lassan

Heron 1.0.4:

– ExtJS 3.4.1 (5)
– OpenLayers 2.13.1 (3.0)
– GeoExt 1.1 (2.0.2, ExtJS 4.2.1)

● Eszközök jelentős része soha nem kerül felhasználásra

● Első indulás sokáig tarthat (~1 MB)

● Mobil-verzió egyelőre nincs



  

Működő webGIS alkalmazás összerakása

1. Minimális elrendezés

2. Eszközsor felül

3. Jelmagyarázat jobbra

4. Rétegfa balra

5. Elem lekérdezés táblázat alul

6. Keresőablak



  

Minimális konfiguráció

réteg(ek)

elrendezés

demo

http://www.agt.bme.hu/maps/heron/minimal.html


  

Eszközsor elhelyezése

demo

http://www.agt.bme.hu/maps/heron/toolbar.html


  

Rétegfa elhelyezése

demo

http://www.agt.bme.hu/maps/heron/layertree.html


  

Jelmagyarázat elhelyezése

jelmagyarázat

demo

http://www.agt.bme.hu/maps/heron/legend.html


  

WMS GetFeatureInfo panel

demo

http://www.agt.bme.hu/maps/heron/featureinfopanel.html


  

Lekérdezések

demo

http://www.agt.bme.hu/maps/heron/search.html


  

ÉMO – Építésügyi Monitoring Rendszer



  

ÉMO – Építésügyi Monitoring Rendszer

● Építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknak

● Ingatlanok adatait hrsz-hez kötötten

● Térinformatikai alapú, központi, webes 

nyilvántartási rendszer



  

ÉMO – Építésügyi Monitoring Rendszer

● Térképek:

– Nyilvántartási rétegek (FÖMI: ortofotó, földrészlet határ stb.)

– Detektálási rétegek (FÖMI)

– Szabályozási tervek (vektoros, raszteres)

– Régészeti lelőhelyek

– Természetvédelem (TeIR)

– Erdőterületek (TeIR)



  

ÉMO – Építésügyi Monitoring Rendszer

● Adatok, adatbázisok:

– engedélyek

– bírságok

– energetikai tanúsítvány

– műemlékek

– építésfelügyeleti ellenőrzések jegyzőkönyvei

– fényképek

– HÉSZ előírások

– stb.



  

ÉMO – Építésügyi Monitoring Rendszer

https://emo.e-epites.hu

https://www.e-epites.hu/Epit/login
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