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RSW Geomatics

• Az eSDI-Net+ brit és ír vállalkozója
– SDI interjúk, Workshop, Jelentés

• Természeti Környezet Kutató Tanács
– INSPIRE készenléti tanulmány

• Vidéki Kifizető Ügynökség
– Tanulmány az Ingatlan-nyilvántartással való 

együttműködésről
• Honlap tervezés

– Térinformatikai tanácsadó



Egyéb tevékenységek
• Features szerkesztő, GIS szakértő

– Eurofile rovat, jellemzők írása
• BSi GI Szabvány Bizottság titkára

– A Földr. Info. Társasághoz kiszerződve
– E.K. hozzájárulások a ISO TC211 & CEN TC287-hez

• Elnök, AGI INSPIRE Munkacsoport
– Az INSPIRE Végrehajtási Szabályok véleményezése
– Figyelemfelkeltés (A kormány hallgat!)



NYF GIS az Egyesült Királyságban

• Jelenlegi NYFSZ felhasználók az E.K.-ban
• Közös motivációk
• Érvek és ellenérvek az E.K. szempontjából 

– Költség 
– Biztonság és támogatás
– Szakértelem
– Adatokkal kapcsolatos kérdések



Néhány ‘ismert’ felhasználó
• Oxford Archaeology          http://thehumanjourney.net/ 

– Üzleti vállalkozás 
• Brit Antarktisz kutatás     www.add.scar.org  

– Természeti Környezet Kutató Tanács (NERC)
• EDINA                                http://edina.ac.uk 

– E.K. Akadémiai SDI oktatáshoz és kutatáshoz 
• Forth Valley GIS                www.forthvalleygis.co.uk 

– A NYFSZ hatékonyságát vizsgáló helyi önkormányzati cég
• Több egyetem
• És az RSW Geomatics!

– A NYF MasterMap és mezőgazdasági parcella adatokhoz 
használt JUMP

http://thehumanjourney.net/
http://thehumanjourney.net/
http://thehumanjourney.net/
http://www.add.scar.org/
http://edina.ac.uk/
http://www.forthvalleygis.co.uk/


Oxford Archaeology
• Az E.K. jogszabályai előírják a fejlesztéseket 

megelőző archeológiai kutatásokat 
– Nehéz elvárások a terepen
– Rövid határidők
– Hosszú ideig tárolandó levéltári adatok

• OA ‘nyitott megközelítése’
– Nyitott hozzáférés az adatokhoz (ha nem érzékeny)
– Az állomány formátumok nyitott szabványai
– Nyílt forráskódú szoftverek

– (Jo Cook jóvoltából, Oxford Archaeology)



• Lehetőség és diverzifikáció
– Tanácsadás és képzés

– Hardver 

– Szoftver

– http://oadigital.net/ 

http://oadigital.net/


Az EDINA Éves Jelentésből
• A nyílt forráskódú szoftverek közé tartoznak:

– Open SiteSearch & Apache::ASP internetes alkalmazás 
fejlesztéshez (megjelenítési réteg, munkafázis menedzsment, 
adatbázis kliensek); 

– Zebra & PEARS speciális szövegindexelési és visszakeresési 
célokra, 

– MySQL & Postgres, ahol relációs adatbázisra volt szükség
– GeoServer, MapServer. 

• Sok esetben az ezekhez a termékekhez kínált 
támogatás és a megbízhatóság szintje meghaladja a 
hasonló üzleti termékekét. 

http://edina.ac.uk/about/annrep/0708/section5.html 

http://edina.ac.uk/about/annrep/0708/section5.html


Tervek
• Brit Számítógép Társaság

– Jan. 22.  Jo Cook beszéde a NYF GIS-ről
• Headstar Képzés  (üzleti)

– Febr. 5. NYFSZ a közszférában (nem csak GIS)
• AGI Műszaki Speciális Érdek Csoport

– Márc. 11. Szabad és Nyílt Forráskódú Szoftver 
Rendezvény

• OSGeo Alapítávány E.K. Fejezet 
– 2009. jan. 9. Elismert!!
– Június  OSGeo konferencia, Nottingham
– www.opensourcegis.org.uk

http://www.opensourcegis.org.uk/




• Fejlesztőknek:
– Források; Minőségbiztosítás
– Támogatás az egész világból
– A kommunikáció bátorítása

• Felhasználóknak
– A NYFSZ promóciója az iparban
– Jobban elérhetővé teszi a szoftvert
– A szabadon rendelkezésre álló földrajzi adatok 

promóciója (NAGY KÉRDÉS)
– Támogatja az OSGeo s/w-t az oktatásban



E.K. helyi fejezet: Most már 
hivatalos!

Célkitűzések:
– Fórumot biztosít a nyílt forráskódú térinformatikai szoftverekről szóló 

vitának és promóciónak az E.K.-ban, hálózatépítési lehetőséget biztosít 
a fejlesztőknek és a felhasználóknak

– Segít, hogy még több E.K. szervezet fedezze fel a nyílt forráskódú 
térinformatikai eszközökben rejlő lehetőségeket, sikeres átmenetekre 
vonatkozó üzleti tanulmányokat gyűjt össze

– Felhívja a figyelmet a földrajzi adatokhoz való nyilvános hozzáférés 
előnyeire az E.K.-ban a legálisan elérhető szabad adatforrásokra 
vonatkozó linkek gyűjteményével

Továbbá azon dolgoznak, hogy:
– Minden jellemzővel rendelkező nyílt hozzáférésű E.K. SDI elérhető 

legyen
– Egy nap a NYFSZ4G konferenciát az E.K.-ban tarthassák meg
– www.opensourcegis.org.uk 

http://www.opensourcegis.org.uk/


Köszönöm a figyelmet!

Robin Waters,   RSW Geomatics Ltd
+44 1480 386644     Mob: +44 7833 901680

Robin.Waters@RSWGeomatics.com

Know  Edge  tanácsadó
www.knowedgeconsortium.co.uk 

http://www.knowedgeconsortium.co.uk/
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