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Oktatási formákOktatási formák
● Nappali
● Posztgraduális
● Rövid tanfolyamok, workshopok (Geo4All)

● Asztali térinformatika
● Téradat szerver, térkép szerver
● Web (vékony) kliens

● Szoftver használat
● Szoftver fejlesztés!



  

Miért a nyílt forráskód?Miért a nyílt forráskód?

● Szabadság, függetlenség
● Nincsenek fekete dobozok (tanulhatok a kódból)
● Korlátozások nélkül továbbfejleszthető
● Könnyen portolható (pl. QGIS Málna PC-n)
● Közösségi támogatás (gis.stackexchange.com)
● Rövidebb hibajavítási és frissítési ciklusok
● Lokalizálás (korlátozások nélkül)
● Platform független



  

OpenOpen  vsvs  cclosedlosed

“Deciding between open source and ArcGIS
is not an either/or question.”
 

“Esri encourages users to choose a hybrid model,
a combination of open source and closed source 
technology, based on their needs.”
 

“Esri is excited to be part of the evolving open source
community, including sponsoring and participating 
in open source geospatial conferences, such as 
FOSS4G and State of the Map.”

Forrás: Open Source Technology and ESRI, ArcNews, Spring 2011
http://www.esri.com/news/arcnews/spring11articles/open-source-technology-and-esri.html 

http://www.esri.com/news/arcnews/spring11articles/open-source-technology-and-esri.html


  

Nyílt forrású fejlesztésNyílt forrású fejlesztés

● Hatékony szoftver fejlesztési modell
● Közösségi fejlesztés, GitHub, Bitbucket, ...
● Programozóként a belépési szint magas

● Nyelv, fejlesztőkörnyezet, könyvtárak, ...
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Nyílt forráskódú fejlesztések 
oktatási célokkal

● Alap programozási ismeretek (Matlab)
● Tárgyak

● Automatizált mérésfeldolgozás (MSc)
Octave, GNU awk

● Internetes alkalmazások (PhD)
HTML, PHP, JavaScript, SQL

● Objektum orientált GIS programozás (Posztgraduális)
PyQGIS, OpenLayers

● Workshopok
Python térinformatikai programozás, OpenLayers mogyoróhéjban

● Diplomatervek
● Moodle



  

EredményekEredmények
● Segédletek : http://www.geod.bme.hu/gis 

http://www.geod.bme.hu/gis


  

QGIS, GRASS, GDAL, PostGIS, Mapserver,QGIS, GRASS, GDAL, PostGIS, Mapserver,
OpenlayersOpenlayers



  

EredményekEredmények
● Segédletek : http://www.geod.bme.hu/gis 
● Mérésfeldolgozási példák:

https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing

http://www.geod.bme.hu/gis
https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing


  

GNU AWK és OctaveGNU AWK és Octave



  

EredményekEredmények
● Segédletek : http://www.geod.bme.hu/gis 
● Mérésfeldolgozási példák:

https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
● HTML űrlap keretrendszer:

https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api 

http://www.geod.bme.hu/gis
https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api


  

PHP, XML, HTMLPHP, XML, HTML



  

EredményekEredmények
● Segédletek : http://www.geod.bme.hu/gis 
● Mérésfeldolgozási példák:

https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
● HTML űrlap keretrendszer:

https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api 
● Mértékegység átváltások:

https://github.com/OSGeoLabBp/UnitConverter 

http://www.geod.bme.hu/gis
https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api
https://github.com/OSGeoLabBp/UnitConverter


  

HTML, JavaScriptHTML, JavaScript



  

EredményekEredmények
● Segédletek : http://www.geod.bme.hu/gis 
● Mérésfeldolgozási példák:

https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
● HTML űrlap keretrendszer:

https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api 
● Mértékegység átváltások:

https://github.com/OSGeoLabBp/UnitConverter 
● QGIS modulok

https://github.com/zsiki/realcentroid 
https://github.com/zsiki/AttributeSplit 

http://www.geod.bme.hu/gis
https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api
https://github.com/OSGeoLabBp/UnitConverter
https://github.com/zsiki/realcentroid
https://github.com/zsiki/AttributeSplit


  

Python, QtPython, Qt



  

EredményekEredmények
● Segédletek : http://www.geod.bme.hu/gis 
● Mérésfeldolgozási példák:

https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
● HTML űrlap keretrendszer:

https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api 
● Mértékegység átváltások:

https://github.com/OSGeoLabBp/UnitConverter 
● QGIS modulok

https://github.com/zsiki/realcentroid 
https://github.com/zsiki/AttributeSplit 

● Webes alkalmazások:
http://www.geod.bme.hu/maps 

http://www.geod.bme.hu/gis
https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api
https://github.com/OSGeoLabBp/UnitConverter
https://github.com/zsiki/realcentroid
https://github.com/zsiki/AttributeSplit
http://www.geod.bme.hu/maps


  



  

EredményekEredmények
● Segédletek : http://www.geod.bme.hu/gis 
● Mérésfeldolgozási példák:

https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
● HTML űrlap keretrendszer:

https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api 
● Mértékegység átváltások:

https://github.com/OSGeoLabBp/UnitConverter 
● QGIS modulok

https://github.com/zsiki/realcentroid 
https://github.com/zsiki/AttributeSplit 

● Webes alkalmazások:
http://www.geod.bme.hu/maps 

http://www.geod.bme.hu/gis
https://github.com/OSGeoLabBp/tutorials/tree/master/english/data_processing
https://github.com/OSGeoLabBp/php-form-api
https://github.com/OSGeoLabBp/UnitConverter
https://github.com/zsiki/realcentroid
https://github.com/zsiki/AttributeSplit
http://www.geod.bme.hu/maps


  

OpenLayers, p.mapper, Heron, ...OpenLayers, p.mapper, Heron, ...



  

Folytassuk szabadon...Folytassuk szabadon...
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