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Cascadoss projekt
● Mi a Cascadoss: nemzetközi, vízesésszerű képzési program 

fejlesztése környezeti alkalmazásokhoz használható nyílt forráskódú 
térinformatikai és távérzékelési szoftverekre (FP6-os projekt)

● Előzmények:
- GMES (adatszolgáltatók és felhasználok közös erőfeszítése, hogy 
az új vagy kibővített környezeti és biztonsági információs 
szolgáltatásokat igénylők hozzájussanak ezen szolgáltatásokhoz)

- INSPIRE (közösségi politikák tervezéséhez, kivitelezéséhez, 
figyelemmel kíséréséhez és kiértékeléséhez csereszabatos 
térinformatikai alapadatok biztosítása)

- EU bővülése (környezeti problémák, elmaradott gazdaság, 
szegényebb kormányok, társadalmi sajátosságok, magasabb 
korrupció)



  

Cascadoss projekt
● Trendek:

- Európai fellépések az IT monopóliumok és oligopóliumok 
piackárosító hatása ellen (pl. Microsoft pervesztések)
- Nyílt technológiák és rendszerek sikerei (pl. OGC)
- EUPL – Európai Uniós Nyilvános Licenc
- Mintaértékű fejlesztés: GEGIS - Flamand e-kormányzati központ

● A cél: A CASCADOSS alapvető célja a térinformatikai közösség 
oktatása arra, hogy milyen szerepet tölthet be a nyílt forráskódú 
térinformatika munkamódszereikben és döntési eljárásaikban

● Partnerek:
- Leuveni Katolikus Egyetem (SADL - Térbeli Alkalmazások Részlege, 
ICRI -  Információ Kommunikáció Technológiai és Jogi 
Tudományterületek Közti Központ )
- Compet-Terra, Szeged
- GISAT, Prága
- Környezeti Információs Központ UNEP/GRID, Varsó



  

Asztali szoftverek
● GIS: GRASS, gvSIG,

Ivics, ISIS, Jump,
Kosmo, Quantum GIS,
SAGA, Thuban, Ilwis

● Statisztika: R,
Rkward (R GUI),
SAGA (geostatisztika)

● GPS: QLandkarte

● Egyéb kapcsolódó:
Merkaartor Map Editor,
Marble, GoogleEarth,
PotgreSQL, Gimp,
OpenOffice, Wine 



  

Nyílt szabványok és a WebGIS
● OGC: Open Geospatial Consortium, non-profit, nemzetközi 

konzorcium, mely élen jár földrajzi, illetve térbeli adatokhoz kötődő 
szabványok fejlesztésében

● A legfontosabb OGC szabványok térbeli adatok webes 
publikálásához kötődnek, ezek a WMS, WFS, WCS

● WMS: Web Map Service, GIS adatbázisból származó 
georeferenciával rendelkező térképek internetes továbbítását és 
megjelenítését teszi lehetővé (a térképi adatokat digitális képpé 
alakítja)

● WCS: Web Coverage Service, georeferált digitális képek (légifotó, 
űrfelvétel) internetes továbbítását teszi lehetővé

● WFS: Web Feature Service, georeferenciával rendelkező térbeli 
adatok (vektoros adatok) internetes továbbítását teszi lehetővé (nem 
alakítja az adatokat digitális képpé)



  

WFS szabvány
● A WFS GML (Geography Markup Language) formátumban kódolja és 

továbbítja az információt. A GML az XML egy altípusa.

● A legfontosabb különbség a WFS és WMS között, hogy az utóbbi a 
földrajzi információkat digitális képpé alakítja.

● A WFS-re lehet úgy gondolni, mint a térképek mögötti forráskódra, 
melyet pl. WMS segítségével meg is jeleníthetünk.

● A WFS lehetővé teszi az adatok manipulációját: lekérdezés (térbeli 
vagy leíró adatok alapján), új elemek létrehozása, elemek törlése 
vagy módosítása.

● Az utóbbi 3 funkciót a WFS-T (Transactional WFS vagy WFS-2) teszi 
lehetővé.



  

OS térképszerverek
● A legtöbben a MapServert használják,

pl.: VinGIS, TeIR, geológiai, geofizikai
eredmények publikálása

● A legtöbb funkciót és lehetőséget
biztosító a GeoServer, mely magába
integrálja a WFS-T-t, így lehetővé
teszi a megosztott térbeli adatok
módosítását.

● Egyéb térképszerverek: GeoNetwork, Deegree, MapGuide



  

GeoServer
● A GeoServer egy nyílt forráskódú szerver szoftver, ami lehetővé teszi 

térbeli adatok megosztását

● Java-ban íródott, így platformfüggetlen

● Vektoros és raszteres adtok, valamint térbeli adatbázisok egyaránt 
megoszthatóak a segítségével

● Az adatokat nyílt szabványok (WMS, WFS, WCS) segítségével teszi 
elérhetővé és akár módosíthatóvá

● A térképi állományok böngészőben történő kezeléséről az 
OpenLayers gondoskodik

● 2001 óta fejlesztik, a legújabb verziója (RC státusz) a 2.0-ás, míg a 
legújabb stabil verzió az 1.7.6-os



  

Adataink elérhetővé tétele



  

Hogyan jelenjenek meg az adatok



  

Tesztelés, demo



  

OpenLayers

Az OpenLayers egy nyílt forráskódú JavaScript könyvtár, egyfajta 
keretrendszer, mely lehetővé teszi térképes adatok megtekintését web 
böngészőkben.
<html>
<head>
    <title>OpenLayers Example</title>
        <script
        src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
</head>
<body>
    <div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
    <script defer="defer" type="text/javascript">
        var map = new OpenLayers.Map('map');
        var wms = new OpenLayers.Layer.WMS
        ( "OpenLayers WMS", 
        "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0",
        {layers: 'basic'} );
        map.addLayer(wms);
        map.zoomToMaxExtent();
    </script>
</body>
</html>

http://openlayers.org/api/OpenLayers.js
http://labs.metacarta.com/wms/vmap0


  

WFS-T

A GeoServer, a WMS, a WFS-T és az OpenLayers 
együttes felhasználásával lehetőségünk van:
● térbeli adataink megosztására,
● adott formában való megjelenítésére,
● áttekintésére, vizsgálatára, elemzésére,
● módosítására (frissítés, törlés, bővítés).



  

Cascadoss LiveDVD
● DVD-ről futtatható teljes értékű operációs rendszer számos desktop- 

és server GIS alkalmazással

● Cascadoss projekt keretében készült a 2.0-ás változat

● Cascadoss Magyarország Egyesület munkája a 3.0-ás változat



  

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
● http://www.competterra.com/
● http://cascadoss.competterra.com/
● http://cascadoss.dyndns.org
● dolleschall@gmail.com
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