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Dióhéjban:

• A CASCADOSS keretében elkészült
• Linux (Fedora 8) disztribúción alapuló
• Szabad forrású GIS programokat bemutató
• LiveDVD



Miért Linux?



Hasonló projektek

• DebianGis is about improving Debian to make it the best   
distribution for GIS applications and users
• Fedora Geo Spin is a collection of mapping tools ...
• GIS-Knoppix is a bootable Linux CD with pre-installed  GIS   
software
• Mandriva 2008 FOSS4G Toolkit CD
• OpenSuse Geo Applications
• UbuntuGIS: your Ubuntu is ready for daily, professional GIS 
work



Miért Fedora?

• Red Hat/Fedora Linux tapasztalat (15 év)
• Csomagválaszték: >8000 csomag
• Jó fejlesztői közösség/ökoszisztéma
• A RedHat cég erős támogatása
• A „legszabadabb” Linux Disztribúció
• Friss, legújabb programváltozatok



Mit tartalmaz?

• Standard Fedora 8 csomagok: kb. 1200
• OpenOffice, gimp, …
• Adatbáziskezelők: Postgresql, postgis 
• Matematikai szoftverek: R, octave, maxima
• GIS könyvtárak: gdal, proj, shapelib, …
• Mapserver FGS, Geoserver, Geonetwork, …
• Grass, Quantum GIS, Thuban
• Jump, Kosmo, uDig
• Wine emulációval: ILWIS (!)
• 1,5 Gigabájt GIS demo adat



Hogyan készült?

• Alapvetően a Fedora eszközeivel:
• livecd-tools csomag (revisor)
• livecd-creator 
• createrepo
• livecd-iso-to-disk
• Lokális repo-tükrözésekkel
• Forrás-rpm-ek újrafordításával, 

foltozásával



Hogyan készült?

• shell-scriptek 
• kickstart konfigurációs fájlok
• 1 új DVD generálása kb. 1.5 óra



# TestDVD19 kickstart config
part / --size 11000
lang en_US.UTF-8
keyboard us
timezone Europe/Budapest
auth --useshadow –enablemd5
selinux –permissive
firewall –enabled
xconfig –startxonboot
services –enabled=network,sshd,httpd
repo --name=F8 --baseurl=file:///mnt/Backup/F8everything
repo --name=F8Updates --baseurl=file:///mnt/Backup/F8updates/i386
repo --name=Livna --baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/8/i386
repo --name=myREPO --baseurl=file:///Archive/myREPO
%include packages.ks
%include post.ks



Statisztika I.

• Egy év alatt ~50 tesztváltozat készült a 
DVD-ből, az utolsó január közepén

• A fájlrendszer mérete ~11 Gb (squashfs!)
• A DVD mérete ~4,1 Gb 
• Kb. 1200 RPM csomag
• Ezek közül ~50 saját (pysqlite, Java, 

RealPlayer, Thuban, stb.)



Statisztika II.

• A /usr/local alatt ~25 “nem-standard”, 
azaz nem-rpm csomag: Jump, uDig, 
GeoServer, gvSIG, FGS Mapserver, stb.

• A Java alkalmazások többsége binárisból 
telepített, pontosabban alkönyvtárakba 
van szétszedve a /usr/local alá, s onnan 
futtatható

• Néhány csomag (pl. GVSIG) forrásból 
újrafordítva került föl ide



Gyakorlati tanácsok

• A LiveDVD jóval lassúbb, mint egy mai, modern PC-n 
futó normál Linux 

• Az elfogadható sebességhez célszerű legalább 1 Gb 
memória

• A merevlemezre, pendrive-ra másolva vagy virtuális 
gépben futtatva jelentős (2-10x) gyorsulás érhető el

• A LiveDVD teljes, komplett disztribúcióként 
használható, de a változó adatokat, a  módosított/törölt 
fájlokat tároló tmpfs sok memóriát megehet... 



Egy kis segítség

• Linux kézikönyv oldalak több nyelven
• KDE Súgó
• Keresés: find és locate parancsok
• RPM csomagkezeléshez: rpm és yum
• Az egyes alkalmazások, pl. Grass súgói
• Az alapértelmezett nyelv az angol, de 

átállítható: magyar, német, francia, stb.



Virtualizáció: Cascadoss^3



Hogyan tovább?

• Felhasználói közösség kiépítése, támogatása
• Hibák kijavítása
• Oktatási és egyéb alkalmazások vizsgálata
• Új kiadás készítése: Fedora 10 alapú
• Formai keretek megteremtése: Fedora SPIN?



Akik segítettek:

Fehér Zsolt
Juhász Géza

Madarász Anett
Molnár Anikó

Dr. Molnár Attila
Dr. Molnár Tibor

Olasz Angéla
Szabó Péter

Podolcsák Ádám



Próbálják ki!

http://www.cascadoss.eu



Köszönöm türelmüket!

Kérdések?


