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Négy szabadság (Richard M. Stallman)
1. A program futtatása tetszőleges célból 
2. A program működésének tanulmányozása és 

adaptálása az igényeinknek megfelelően (forráskód)
3. A program továbbadásának szabadsága
4. A program továbbfejlesztési lehetősége és a 

fejlesztések visszajuttatása a fejlesztői és felhasználói 
közösségnek (forráskód)

A GPL nem csak biztosítja ezeket a szabadságokat, 
hanem a védelmét is szolgálja!

Szabad szoftver koncepció és
licencezés

A GPL licenc lényege – más szabad licencekhez hasonlóan –, 
hogy a mű szabadon terjeszthető (akár pénzért is), és szabadon módosítható, 
de a terjesztései és a módosítások kötelezően szintén GPL licenc alatt kell, 
hogy megjelenjenek,  így biztosítva, hogy a szabad tartalmakból készült bármilyen 
származékos mű is szabad maradjon. (wikipedia)

Más licencek, pl. BSD, Creativ common, Apache license



  

Szabad szoftver (nyíltforrású)

Ingyenes szoftver

Nyilvános szolgáltatás

Shareware

Kereskedelmi szoftver

Demo változat
Korlátozott ideig ingyenes

Ingyenes a szolgáltatás
 megszüntetéséig

Korlátlan ideig ingyenes

Szoftver kategóriák



  

A nyilforrású fejlesztések néhány 
előnye

Kisebb függés a szoftver fejlesztő cégtől, a kontroll a közösség 
kezében van, aminek én is része vagyok

Egymásra épülő projektek, nincs szükség párhuzamos 
fejlesztésékre, minden projekt ugyanazokra a könyvtárakra 
épít (pl. GDAL/OGR, PROJ4, GEOS, …)

Gyorsabban képesek követni a változásokat, szabványokat, 
gyorsabb hiba javítási ciklusok

Közösség teremtő, közösségi web oldalak, felhasználói fórumok

Hátrányok
Magyarul kevés információ, dokumentáció
Nincs „ingyenes” támogatás
Értékes projekteket nem könnyű megtalálni



  

Forrás: http://news.netcraft.com/

A legsikeresebb szabad szoftver



  

Szoftver kategóriák
Operációs rendszer  Linux disztribúciók, GNU, VirtualBox

Irodai programok  OpenOffice, Gimp, FireFox, Thunderbird

Geodéziai programok  GNU Gama

CAD szoftverek  QCAD, DAT2SHP 

GIS szoftverek  QGIS, OpenJump, GRASS, GDAL/ORG

GPS szoftverek  GPSbabel, GPSTrackmaker

Adatok  OSM, SRTM, GTOPO



  

Alap programok
Linux operációs rendszer – 
több disztribúcióhoz magyar felhasználói felület
pl. Debian, Ubuntu, Fedora

Virtualizáció -
Több operációs rendszer párhuzamos használata, 
meglévő op. rendszerre telepíthető
pl. Sun VirtualBox

Operációs rendszer emuláció -
Egyik operációs rendszer alatt a másik operációs rendszernek 
megfelelő környezet
pl. Cygwin, Wine 

A szabad szoftverek többsége több operációs rendszeren 
futtatható



  



  

Irodai programok
OpenOffice – szövegszerkesztő, prezentáció, táblázatkezelő, …
  doc/docx olvasás/írás, pdf export

Gimp – képszerkesztő
Kép retusálás, átméretezés, szkenner kezelés

FireFox - böngészőprogram

Thunderbird – levelező kliensprogram

Sunbird – naptár kezelés

Nvu/Kompozer – html szerkesztő
Saját honlap készítés



  

Geodéziai, CAD és GIS szoftverek

GNUGama – hálózat kiegyenlítés
1D/2D/3D hálózatkiegyenlítés, durvahiba szűrés, szabad és
beillesztett hálózatok, parancssorból használható
QCAD – rajz szerkesztés
2D-s rajzok készítése DXF input/output 

QGIS – térinformatikai asztali szoftver
Szerkesztés, elemzés
számos bővítő modul pl. GRASS funkciók elérése, 
számos vektoros és raszter formátum, EOV vetület
OpenJump – térinformatikai asztali szoftver 
Java alapú program 



  

GDAL/OGR – segédprogramok
Georeferált raszterek kezelése, 
vektoros formátumok konvertálása

Adatkonverziók
DAT2DXF – ITR ASCII DAT → DXF konverzió
Pontkódok megőrzésével

GPS
GPS babel – konverzió
Elterjedt navigációs GPS formátumok közötti 
konverzió, parancssori program

GPSTrackmaker – navigációs GPS
adatok kezelése, módosítás, nem szabad „csak” 
ingyenes



  

3D-s átszámítás EOV és WGS84 koordináták között
2D-s átszámítás EOV és WGS84 koordináták között

Kb. 10 cm pontosság országosan
EOV szelvényszám alapján sarokpontok koordinátái és 

méretarány
EOV koordináta és méretarány alapján alapján 

EOV szelvényszám és sarokpontok koordinátái
Hossztorzulás számítás EOV vetülethez
Mértékegységek közötti átváltás (hossz, terület és szög)

Nyilvános szolgáltatások
http://www.agt.bme.hu/on_line 

Ingyenesen elérhető adatok
OSM – nyílt utcatérképek
Landsat űrfelvételek
SRTM domborzat adatok
GTOPO domborzati adatok

http://www.agt.bme.hu/on_line


  

OpenOffice Writer



  

OpenOffice Impress



  

OpenOffice Calc



  

Gimp



  

FireFox



  

QGIS és OSM



  

OpenJump



  

GPSTrackmaker



  

Nyilvános szolgáltatások (BME)



  

Fontosabb forráshelyek
http://sourcefoge.net forráskód gyűjtemény > 230 000 projekt
http://fsfe.org/index.hu.html európai szervezet
http://www.gnu.hu/ 
http://linux.hu/ Linuxról magyarul
http://fedoraproject.org/hu/ Fedoráról magyarul
http://www.fsf.hu OpenOffice, GIMP, FireFox, Nvu
http://www.gimp.hu/ Képszerkesztés
http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/l10n_download.html
http://www.agt.bme.hu/php/browse.php?/foss GNUGama letöltés
http://www.agt.bme.hu/gis rövid ismertetők, linkek
http://www.osgeo.org GIS szoftverek
http://www.linux.hu magyar nyelvű linux oldalak
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.hu.html mi a szabad szv.
http://hu.wikibooks.org/wiki/Szabad_szoftver 
http://emoglen.law.columbia.edu/publications/anarchism-hungarian.html
http://www.opendir.hu/  
http://www.gnu.org/software/gama/gama.hu.html  GNU Gama
http://www.osm.org Utcatérkép

http://sourcefoge.net/
http://fsfe.org/index.hu.html
http://www.gnu.hu/
http://linux.hu/
http://fedoraproject.org/hu/
http://www.fsf.hu/
http://www.gimp.hu/
http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/l10n_download.html
http://www.agt.bme.hu/php/browse.php?/foss
http://www.agt.bme.hu/gis
http://www.osgeo.org/
http://www.linux.hu/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.hu.html
http://hu.wikibooks.org/wiki/Szabad_szoftver
http://emoglen.law.columbia.edu/publications/anarchism-hungarian.html
http://www.opendir.hu/
http://www.gnu.org/software/gama/gama.hu.html
http://www.osm.org/
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