
Konkurens, verziókövetett 
térképszerkesztő rendszer  

PostGIS és  

QGIS versioning plugin 

Kádár Iván FOSS4G-HU 2017. 11. 24. 



Előzmények 
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• Párhuzamos verziók 

• Melyik módosítást ki, mikor, melyik fájlba 
tette bele? 

• Új igény: kerékpárutak nyilvántartása 
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Igények 
• Többen szerkeszthessék az állományokat 

• Lehessen követni a változásokat 

• Mindig elérhető legyen a friss állomány 

• Könnyen ki lehessen szolgálni a megyei 
kollégák adatigényét 
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Versioning plugin 
by 



Hogyan működik? 
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Tapasztalatok 
+ Verziók jól követhetőek, összehasonlíthatóak 

+ Egyszerű adatszerkezet, további nézetekkel 
 egyszerűen bővíthető 

-  Nem ellenőrzi, hogy történt-e valódi változás 

- Újabb táblák bevonása nehézkes (pgAdmin) 

- Mezősorrend felcserélődik (pgAdmin) 

- Jogosultságkezelési problémák 

 



Linkek 
• http://qgis-versioning.readthedocs.io/en/latest/ 

• http://oslandia.com/en/2013/07/13/qgis-versioning-
plugin/ 

• https://github.com/Oslandia/qgis-versioning 
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Köszönöm a figyelmet! 

Kádár Iván FOSS4G-HU 2017. 11. 24. 


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31

