A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KULCSA: NYÍLT FORRÁSKÓDÚ
SZOFTVEREK ALKALMAZÁSA

Bevezetés
Előrejelzések szerint „2016-ra a 2000 legnagyobb globális vállalat 99 százaléka fog használni nyílt
forráskódú szoftvert a létfontosságú szoftverei között. Ez az érték 75 százalék volt 2010-ben. A
folyamat, amely az elmúlt évtizedben kezdődött, folytatódni fog. Gyakorlatilag lehetetlen, hogy egy
vállalati informatikai részleg kikerülje a nyílt forráskódú megoldások hatását.” (A CIO’s
Perspective on Open-Source Software, Mark Driver, Gartner, Inc. 2011.01.31.)
A vállalatok, szervezetek számára a szabad vagy nyílt forráskódú szoftver (FLOSS) eszközök,
alkalmazások egyre inkább megkerülhetetlen elemei a létfontosságú informatikai megoldásoknak.
Ezek előnyei leginkább a költséghatékonyság, a speciális funkcionalitás és a rugalmasság
tekintetében jelentkeznek.
A nyílt forráskódú szoftveralkalmazás pozitív hatásainak maximalizálását leginkább a sikeresen
megvalósított szervezeti informatikai irányítási program biztosíthatja, aminek alkotóeleme a
felhasznált nyílt forráskódú szoftverek alkalmazásában való jártasság fokozása, fejlesztése a
munkatársak körében. A megfelelően menedzselt nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása a
gazdasági szervezet számára felbecsülhetetlen előnyt biztosíthat a költséghatékonyság, innováció és
rugalmasság harmonikus összjátéka révén.

Bemutatkozás
A Compet-Terra 1996-os alapítása óta elkötelezett híve a nyílt forráskódú
szoftverek széleskörű alkalmazásának. Működésünk fókuszában az informatika
térbeli vonatkozású szegmenseiben, területfejlesztési projektekben az újdonság
befogadására való képesség növelése áll, ennek szerves részét képezi oktatási
tevékenységünk. Meggyőződésünk, hogy az új tudás, a korszerű szakmai ismeretek
bővülése és a praktikus ötletek elsajátítása ezen a területen is elengedhetetlen. Olaj
az innováció, a hatékony, zökkenőmentes működés motorja számára.
Több térinformatikai szakértő is dolgozik
cégünknél, akik magas szinten jártasak a nyílt
forráskódú térinformatikában, többen közülük ezt
egyetemen is oktatták. Mára ezek a szoftverek
szinte az összes funkciót biztosítani tudják a
felhasználók számára, amiket a drága „dobozos”
szoftverek kínálnak. Természetesen a nyílt
forráskódú eszközök ingyenesen letölthetők,
használhatók, sőt
módosíthatók, milliók
takaríthatók meg az alkalmazásukkal.
http://www.competterra.com

Referenciáink
MVH
A Compet-Terra évek óta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal számítástechnikai partnere.
2011-ben nyílt forráskódú szoftverekkel végzett adatminőség-biztosítást az MVH számára, és
összeállított egy képzési csomagot a szoftverek használatával kapcsolatban. Ennek kiegészítéseként
2011 novemberében cégünk térinformatikai továbbképzést tartott az MVH munkatársainak, ami
elsősorban a QuantumGIS azon funkcióiról szólt, melyek mindennapi munkájuk minőségét növelik.
Ezzel lehetővé vált egy ingyenes, ugyanakkor rendkívül hatékony új eszköz bevezetése. A képzést
az MVH így értékelte: „A munkatársak jól szervezett, logikusan felépített, követhető oktatáson
vettek részt, mely sok új információt adott. Az elhangzott ismeretek a mindennapi munkavégzés
során jól hasznosíthatók. ”

CASCADOSS
2007-2009 folyamán a Compet-Terra tagja volt a CASCADOSS kutatási projektet megvalósító
konzorciumnak. A CASCADOSS alapvető célja a térinformatikai közösség oktatása. Témák: nyílt
forráskódú szoftverek elérhetősége és felhasználása, szerepük az adatfeldolgozásokban és
fejlesztésekben. A Compet-Terra tevékenyen közreműködött a szoftverértékelési módszertan
kidolgozásában, a szoftverek értékelésében, két nemzetközi és három hazai képzési esemény
megszervezésében, megvalósításában, továbbá tanulmányokat fordított magyar nyelvre. Jelentős
szerepet vállalt a projekt keretében készült Cascadoss LiveDVD megalkotásában.
CASCADOSS honlap: http://cascadoss.competterra.com és http://www.cascadoss.eu

Állami Számvevőszék
2010-ben az Állami Számvevőszék „Korrupciós kockázatok feltérképezése – integritás alapú
közigazgatási kultúra megteremtése” című projekt szoftverfejlesztési komponense vonatkozásában
az informatikai koncepció kidolgozását, informatikai követelményeinek meghatározását és a
közbeszerzési műszaki leírás összeállítását szintén a Compet-Terra végezte. A specifikáció
elsősorban a nyílt szabványokra épült. Ennek köszönhetően a projekt a tervezettnél jóval kisebb
költségvetéssel, részben Open Source alapokon valósulhatott meg.
Honlap: http://integritas.asz.hu
Koszovó
A Koszovói Köztársaság Kataszteri Ügynöksége számára a térképek kezelésére nyílt forráskódú
térinformatikai pilot rendszer fejlesztése történt. A projekt keretében a kataszteri munkatársak heti
rendszerességű bemutatók keretében ismerkedhettek meg a nyílt forráskód, illetve a szabad
szoftverek filozófiájával, licenceivel és a munkájukban alkalmazható technikai megoldásokkal.
Kézhez kaptak egy olyan – kizárólag szabad szoftverekből felépített – rendszer prototípust, amely a
szöveges és térképi kataszteri adatokat OPEN GIS szabványok közreműködésével integráltan képes
kezelni, illetve a kor elvárásainak megfelelő webes térképi lehetőségeket kínál.

Miért a nyílt forráskód?
Több év minőségbiztosítási, fejlesztési, tanácsadási és oktatási tevékenységünk sokrétű tapasztalatai
alapján, a nyílt forráskódot támogató egyesületekkel, alapítványokkal szorosan együttműködve,
kidolgoztuk, hogy mely nyílt szoftverek jelentenek valódi alternatívát a drága – és sokszor kevésbé
megbízható – szoftverek helyett. Jelenleg valamennyi tevékenységünket nyílt forráskódú alapon
folytatjuk a térinformatika, a minőségbiztosítás, valamint az egyszerű irodai munkák területén.
Magyarországon elsősorban a közigazgatásban jelentenek versenyképes alternatívát a nyílt
forráskódú szoftverek, hiszen rendszerint a közigazgatási szervek pénzügyi kerete igen szűkös.
Ezen szoftverek használatával milliókat lehet megtakarítani, hiszen ingyenesen hozzáférhetőek.

A szoftverek
Jelenleg több szoftvert is tudunk ajánlani különböző típusú feladatok elvégzéséhez.
Néhány példa:
 LibreOffice – a Microsoft Office alternatívája irodai munkákhoz;
 QGIS – az ArcView, ArcGIS alternatívája térinformatikai feladatokhoz;
 SAGA – interpolációs, szimulációs feladatokhoz, képfeldolgozáshoz és modellezéshez;
 GeoServer – térképszerverek, online térinformatikai rendszerek működtetéséhez.

Oktatási anyag és módszertan
Oktatási anyagunk az egyetemi térinformatika/geoinformatika képzés tananyagára épül.
Háromféle alternatívát ajánlunk:
 Egyes szoftverek átfogó ismeretének oktatása.
 Egyes szoftverek használatának oktatása azokra a speciális funkciókra koncentrálva,
melyekre igény van.
 Projekt-orientált oktatás: egyes tevékenységekből, feladatokból kiindulva az azok
elvégzéséhez szükséges – több szoftvert érintő – ismeretek átadása.
A fentiek alapján szervezetre, személyre szabott oktatási csomagot készítünk, amely nem csak
magát az oktatást tartalmazza, hanem konkrét oktatási segédleteket is, szükség szerint tutorialokat,
tananyagokat és egyéb segédleteket.

QuantumGIS
A QGIS - az igények alapján - az általunk eddig leginkább használt és legtöbbet oktatott szoftver.
Példaként ez kerül részletes bemutatásra.
A QGIS rendelkezik az igen népszerű, ám elavult
ArcView 3.3 valamennyi funkciójával. Ezen túl képes az
ArcGIS 10 legtöbb funkciójának kiváltására is.
Néhány példa a QGIS funkcionalitására:
 Vektoros állományok kezelése és konverziója. Pl.:
Shapefile, MaInfo fájl, Microstation DGN, GML,
KML, GeoJSON, AutoCAD DXF, Arc/Info
ASCII Coverage, különböző szövegfájlok stb.
 Raszteres állományok kezelése és konverziója.
Pl.: GeoTIFF, Erdas IMG, Arc/Info ASCII Grid,
PNG, JPEG, Ilwis Raster Map, SGI, SAGA GIS
Binary Grid stb.
 Webes (pl. WMS, OpenStreetMap) háttér
térképek használata.
 Digitalizálás, vektoros állományok szerkesztése.
 Nyomtatható térképlapok (layout), tematikus
térképek, diagramok készítése.
 Georeferálás, számos különböző vetület használata.
 SQL alapú és térbeli lekérdezések, leválogatások.
 Geoprocessing műveletek: vágás, unió, buffer-zóna készítés stb.
 Interpolációs műveletek.

