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A LINUX
● A Linux operációs rendszer Linus Torvalds finn programozó 

nevéhez fűződik

● 1969. december 28-án született Helsinkiben

● 1988 és 1996 között programozást tanult a
Helsinki Egyetemen

● 1991-ben a Unix és a Minix (egy holland
professzor kis op. rendszere) alapján kezdett hozzá egy új 
operációs rendszer megírásához, mely kezdetben csak egy 
egyszerű terminálemulátor volt



A LINUX
● Végül a sok új funkciónak, bővítésnek köszönhetően önálló 

operációs rendszerré vált

● Eredetileg a Linux nevet adta programjának, majd átnevezte 
Freax-re, végül egy tévedésnek köszönhetően mégis a Linux 
elnevezés terjedt el

● Azóta a Torvalds által írt kernel köré – a nyílt forráskódnak 
köszönhetően - rengeteg disztribúció épült, ilyenek pl.: Fedora, 
SUSE, Debian, Ubuntu, Knoppix, stb.



LINUX VS WINDOWS
Az Ubuntu legújabb verzióját (8.10) és a Vista-t hasonlítottam össze.

Az Ubuntu előnyei:

● Ingyenes

● Gyorsabb – teljes betöltés gépbekapcsolástól: 1 p. 18 mp. Vs 2 p. 03 mp.

● Gyakran adnak ki újabb verziót – nem kell driver-eket installálni

● Sokkal biztonságosabb

● Kevesebb hiba, kevesebb lefagyás

Hátrányok:

● A Windows-t szoktuk meg –
de nincs sok különbség a kezelői
felületben

● A legtöbb program Windows-ra
íródott (pl. ArcGIS) – de Wine



A WINE



CASCADOSS LIVE DVD
• Nagyon hasznos termék, mely mindent magába foglal, amire egy 

geoinformatikusnak szüksége lehet

• A Fedora disztribúcióra épül, KDE kezelő felületet használ

• Minden hardvert felismer és beállít automatikusan

• Tartalmaz rengeteg szoftvert, mint: a Wine, szoftverfejlesztő 
eszközök, képszerkesztő programok (pl. Gimp), internetes 
eszközök (böngészők, e-mail kliensek, FTP kliens, torrent kliens), 
multimédia eszközök ( lejátszók, dvd írók), OpenOffice

• Ezeken kívül számos GIS alkalmazást is: Google Earth, GPS 
eszközök, GIS rendszerek, szoftverek (pl. GRASS, QGIS, gvSIG, 
SAGA)



gvSIG

• Földrajzi adatok kezelése, szerkesztése
• Felhasználóbarát kezelői felület
• Open Source
• Ismeri a legtöbb vektor és raszter formátumot
• Layer   hozzáadása: dgn, dwg, dxf, gml, kml, shp, 

Image (jpg, tif, img, stb.)
• Új layer létrehozása: shp vagy dxf



gvSIG

digitalizálás



gvSIG

geoprocessing

filter



SAGA
• System for Automated Geoscientific Analyses

• Ingyenes; C++ nyelven íródott

• Úgynevezett geotudományos módszer könyvtárakat 
(geoscientific methods libraries) tartalmaz, melyek 
elérhetőek GUI-ból, parancssoros módból vagy scripten 
(python) keresztül

• Raszter, vektor és táblázatos adatok

• Sok export – import lehetőség

• Az adatok megjeleníthetőek térkép formában, 3D-ben vagy 
diagramok formájában



SAGA
Néhány funkció:
• Interpoláció szintvonal vagy magassági pont adatokból, pl. 

Nearest Neighbor, IDW, Spline

• Geostatisztikai funkciók, pl. szomszédsági elemzések, regresszió 
analízis, krigelés, krigelés variogram illesztéssel

• Képfeldolgozási funkciók raszter adatokon, pl. cluster analízis, 
irányított osztályozás, szűrések, szegmentáció, vegetációs index

• Georeferencia, referencia pontok létrehozása

• → → →Konverziók, pl. pont  vonal, vonal  pont, poligon  vonal, stb.

• Szimulációs modellek, pl. tűz terjedése, szénciklus

• Felszín elemzés: morfometria, hidrológiai elemzések



INTERPOLÁCIÓS MÓDSZEREK



MEGJELENÍTÉS



Köszönöm a figyelmet!


