
Az Open Source lehetősége a 
szegedi

geoinformatika képzésben

Fehér Zsolt Zoltán
Madarász Anett
Olasz Angéla
Szabó Péter

2009. január 29.



A tanulmány célja

• Bemutatni, hogy a szegedi geoinformatikus 
képzésben helye van a nyílt fejlesztési stratégiákon 
alapuló szoftvereknek

• Népszerűsíteni a nyílt forráskódú szoftvereket az 
oktatásban

• Ezen szoftverek oktatása hogyan befolyásolja a 
hallgatók szakmai előmenetelét
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Belső erősségek Belső gyengeségek
- Ingyenes és elérhető
- Rugalmas
- Nem integrált minden funkció
- A változatos funkciók elősegítik
a használók fejlődését
- Tutoriálok elérhetőek
- Gyors hibajavítás

- Nem nagyon komplex
- Nem integrált
- Dokumentálatlan 
(nemzeti verziók, nyelvi változatok),
- Nincsenek minta adatok 
(ha vannak nehezen elérhetőek)
- Nehéz installálni a csomagokat

Külső lehetőségek Külső veszélyek

- Növekszik az érdeklődés irántuk
- Hordozhatóság (platform független)
- A nyilvános szektornak szüksége van rá
- INSPIRE
-Üzleti megoldások 
 (pénzkereseti lehetőség a dizájnos és 
 jól dokumentált termékekkel)
- Képzések elérhetőek

- Zárt formátumok
- Bizonytalan adatforrások
- Licenszek
- FUD (fear, uncertainly, doubt) effektus
- A nyilvános szektor nem ismeri eléggé
-Versenytársak előnyei 
 (komplex rendszerek)

SWOT analízis

Olasz A. - Fehér Zs., 2008



Miért nem használnak OS szoftvereket 
az oktatásban?

• Nem ismerik (nincs képzés)
• Kis mértékű marketing
• A kereskedelmi szoftverek komplexebbek, 

stabilabbak
• Felsőoktatásban résztvevők kedvezményesebben 

juthatnak bizonyos kereskedelmi szoftverekhez



A szegedi geoinformatika képzés
• Programozási alapok (C, JAVA, Avenue, Python)
• GIS funkciók:

digitális térképek előállítása (digitalizálás, 
adatfelvételezés)
térbeli elemzések
domborzat modellezése
távérzékelés
modellezés és szimuláció
web-GIS
környezeti folyamatok elemzése
projektmenedzsment



A szegedi geoinformatika képzésben 
használt szoftverek

Operációs rendszer: Windows

GIS szoftverek:

ESRI (ArcView 3.2, ArcGIS 9.2, ArcIMS)

Leica Geosystem (Erdas)



Szoftvermegfeleltetés

GanttProjectGanttProjectProjektmenedzsment

MapServer, GeoServer, 
GeoNetwork OS

ArcIMSWeb-GIS

PowerSimModellezés és szimuláció

GRASS, ILWISErdasTávérzékelés

QGIS, SAGA, ILWIS, 
HidroSIG

ArcGIS 9.2, Erdas (LPS)Domborzat modellezés

QGIS, uDIG, gvSigArcView 3.2, ArcGIS 9.2, 
Erdas

Térbeli, környezeti 
elemzések

QGIS, uDIG, gvSigArcView 3.2, ArcGIS 9.2Digitális térképek 
előállítása

Alkalmazható OS 
szoftver

Jelenlegi szoftverGIS funkció



Os szoftver alkalmazása Szegeden

• „Távérzékelés földtudományi alkalmazásai”
 QGIS, Google Earth

• „GIS/LIS menedzsment”
 Ganttproject



Linux

• A legtöbb OS szoftver Linux környezetben íródott

• Fontos lenne még egy operációs rendszer 
részletes oktatása

• A tanszék infrastrukturális ellátottsága lehetővé 
teszi azt, hogy a jelenlegi OP rendszer mellett egy 
másik OP rendszer is elérhető legyen



Javaslatok

• Speciál kollégiumok 

• Szükséges lépések:
Tanárok továbbképzése 

Megfelelő Linux disztribúció kiválasztása

GIS szoftverek telepítése (folyamatos frissítése)



Várható eredmények

A tanulók tudatosabb felhasználókká válnak
Fejlődik az iskolai/egyedi kreativitás
License díj helyett az oktatás fejlesztésére fordítható 
keretek
Új üzleti lehetőségek
A hallgatók nagyobb eséllyel indulnak a 
munkaerőpiacon



Összefoglalás
• Alig használnak OS szoftvereket a felsőfokú 

oktatásban

• A szegedi geoinformatika képzésben főleg 
kereskedelmi szoftvereket alkalmaznak

• A tanulmányunk azzal foglalkozik, hogy milyen OS 
szoftverek válthatják fel ezeket

• Javaslatokat fogalmaztunk meg az OS szoftverek 
alkalmazására az oktatásban

• A hallgatók tudatos felhasználókká válnak



Köszönöm a figyelmet!


