
Akit a mozdony füstje megcsapott

Avagy hogyan lett egy térinformatikai zöldfülűből 
elkötelezett térinformatikus



Norbi (Lehotzky Norbert)

● Közeli jóbarátom
● Backend fejlesztő, sok éves tapasztalattal
● Ausztriában él, dolgozik
● Jellemzően chat-en tartjuk a kapcsolatot
● Téradatokhoz eddig nem sok köze volt
● Tudja, hogy én térinformatikai fejlesztéssel foglalkozom

● Épp bajban van...



Valahogy így kezdődött



A baj

● Beesett egy szoftverfejlesztési projekt
● ÖBB a megrendelő
● Útvonaltervező szimulációs szoftver számára valós adatok 

szolgáltatása
● Trackek, váltók, vasúti átkelők
● Szomszédosság

● ÖBB-től nem jött adat
● Egy kollégája az OSM-ből kiszedett egy sín-szakaszt, megvan 

GeoJSON-ben

● Kéne prezentálni egy megoldást egy héten belül



Első lépések QGIS-ben



Első lépések QGIS-ben



Első lépések QGIS-ben



Első lépések QGIS-ben



PostGIS Docker image, osm2pgsql importerrel

● Docker image
● PostGIS
● Letölti Ausztria aktuális OSM adatbázisát

● 1 parancscsal lehet importálni az OSM adatokat a PostGIS db-be

https://github.com/fegyi001/docker_postgis_osm_austria

https://github.com/fegyi001/docker_postgis_osm_austria
https://github.com/fegyi001/docker_postgis_osm_austria


QGIS dive deep: QMS plugin, raszter vs. vektor



QGIS dive deep: QMS plugin, raszter vs. vektor



Első PostGIS függvények: ST_Touches



Első PostGIS függvények: ST_Touches



Első PostGIS függvények: ST_Length



DBeaver FTW!



Első benyomások



PostGIS dive deep



PostGIS dive deep



PostGIS dive deep



Második benyomás



Az Aha! élmény



Az Aha! élmény



Az Aha! élmény



Az első elakadás

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dlevel_crossing

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway%3Dlevel_crossing


Az első elakadás



Az első elakadás



Az első elakadás



Az első polygon létrehozása



Az első polygon létrehozása



Az első saját megoldás



Az első saját megoldás



Az első saját megoldás



Az első büszkeség



Egy hét után



Egy hét után

● ST_Union
● ST_Touches
● ST_Intersects
● ST_StartPoint
● ST_Equals
● ST_Length
● ST_Split
● ST_Transform
● ST_SetSRID
● ST_MakePoint
● ST_LineLocatePoint



Konklúzió
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