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A probléma
A térinformatikai adatok 

Különböző szervezetek birtokában vannak
Különböző időpontokban készülnek
Eltérő tartalommal bírnak
Különböző adathordozókon léteznek 
(papír, fólia, digitális[dxf;dwg;dgn…])
Azonos technológia mellett is teljesen eltérő 
minőségben készülhetnek el…



Elméleti megalapozás
A keresés szempontjai

Térben 
Időben
Tartalomban
Formában
Minőségben



Rendszer tervezés
rendszer architektúra



Rendszer tervezés
software architektúra



Adatbázis 
server

WEB server

Rendszer tervezés
hardware architektúra



Programozás

Főbb modulokFőbb modulokFőbb modulok

•Rendszergazdai 

•Adatgazdai

•Kereső

•Power Builder

•JAVA

•PHP, TCL/TK

Fejlesztő eszközFejlesztő eszközFejlesztő eszköz



Programozás
Rendszergazdai modul jellemzői

Minden joggal rendelkeznek, akik belépési jogot 
kapnak.
Adat konzisztencia fenntartása (szakértelem)
Adatbiztonsági, adatvédelmi funkciók
Csak ebben a modulban vehető fel:

Új partner
Új szabvány
Vagy érvényesíthető új technológia



Programozás
Adatgazdai modul jellemzői

Térinformatikai adatok és jellemzőinek 
karbantartó felülete
Innen technológia javaslat is rögzíthető
Az adott partner felhasználói adatainak 
karbantartása (jelszó, jogosultság)



Programozás

Internetről bárki elérheti, 
MS Internet Explorer 5.0 vagy magasabb verzió 
kell hozzá. Cím: http://terinf.axis.hu/index.html
Válaszok megjelenítése után részletesebb 
információkhoz lehet jutni, ahol az érdekes lehet
Adat formátum eltérés esetén konverziós 

Kereső modul jellemzői

javaslat kapható



Tesztelés

Fejlesztői teszt
MB teszt
Tömegteszt válaszidőre

1 000
10 000
100 000
1 000 000 rekord mellett



Tömegteszt - válaszidő
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Tömegteszt – találatok száma

 Találatok s záma 
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Összefoglalás

A rendszer megtekinthető állapotban van, bár 
még csak teszt adatokkal feltöltve
Külső kapcsolatokat keresünk, akik alkalmazni 
akarják
A kereső elérhető az alábbi web címen: 

http://terinf.axis.hu/index.html



Köszönöm figyelmüket.Köszönöm figyelmüket.

Köles László

8000 Székesfehérvár

Móricz Zs. U. 14.
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