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Mobilitások a GEO-ban

� Csereprogramok:
� Erasmus 
� CEEPUS

� Kapcsolatok (2008/2009-tıl)*
� 13 ország
� 21 egyetem

* a tervek szerint várható értékek



A mobilitásokban résztevık száma

� 2005/2006 – tól 2007/2008-ig
� Hallgató:

� Kimenı: 13 fı
� Bejövı: 8 fı

� Tanár:
� Kimenı:~16 fı
� Bejövı: ~10 fı

� Összesen: 48 fı



Tervezett mobilitások

� 2008/2009
� Hallgató:

� Kimenı: 14 fı
� Bejövı: 23 fı

� Tanár:
� Kimenı: 12 fı
� Bejövı: 13 fı

� Összesen: 62 fı (~400%-os növekedés)

� Problémák: mobilizálás, szervezés, tájékoztatás



Mobilitások támogatása
� Feladat: mobilitások ösztönzése, széleskörő 

információ szolgáltatás az egyes partnerekrıl és az 
ösztöndíjas idıszak eltöltésének körülményeirıl 
(tanulás, megélhetés, környezet, szórakozás, 
kultúra, kapcsolatteremtés, …)

� Egy megoldás:
� VM-BASE projekt (pilot: Virtual Exchange of Student’s

Mobility Experience)
� Cél: hallgatói tapasztalatok győjtése, megosztása, 

rendszerezése, „naprakészen” tartása, motiválás a 
részvételre

� Koncepció: Mobilitás Útikalauz (kollaboratív, on-line 
tartalomkezelés)   

� Eszköz: Drupal CMS => Mobilitás portál

Kérdések: „Miért vegyek részt a csereprogramokban? Milyen lehet ıségek vannak? 
Mit válasszak?”



Az én blogom
Tegnap az új barátommal 
ellátogattam Mozart 
szülıházába….

Mobilitás Útikalauz: koncepció

Helyi közlekedés                                     
Busszal közlekedtem, mert az itt 
nagyon…

Laura Salzburgban, 2007/2008 I. félév

Helyi közlekedés
Kerékpárt béreltem, ez olcsóbb…

Szofi Salzburgban, 2007/2008 II. félév 

Mobilitás Útikalauz

Karlsruhe

Versailles

Salzburg

Helyi közlekedés

Oktatás

Vásárlás

İ szeretne utazni…

Így már tud dönteni.
Személyes adatok

Közérdekő adatok

Válaszok: „Látom, hogy ez nagyszer ő élmény és hasznos lesz számomra. Pályázok!” 



Az információk rendszerezése, kategorizálás

Mobilitás portál: blog és könyv modulokkal, http://www.egeo.hu/mobility



További fejlesztési elképzelések

Vizuális információk a mobilitásban



Krakkó – CEEPUS ösztöndíj kifizetés

Forrás: Google Maps



Krakkó – Villamos bérlet vásárlás

Forrás: Google Maps



GeoBlog
� Jellemzıi

� egy blog engine (blog portál motor)
� elsısorban az ösztöndíjas hallgatók élményeinek 

rögzítésére készül

� Szempontok:
� a hagyományos blog funkciókon túl térbeli megjelenítés és  

integráció (nem csupán egy mushup alkalmazás, hanem a 
térbeli és blog funkcionalitás együttes megvalósítása)

� a felhasználói élmény legyen hasonlatos a desktop
alkalmazásokhoz,

� ingyenes eszközök, nyílt szabványok felhasználása

� Létrehozás szakdolgozat keretében. 



Eszközök

� Néhány technológia, szabvány amelyek 
felhasználhatók a fenti célok megvalósítására:
� OpenGIS szabványok, 

http://www.opengeospatial.org/
� OpenLaszlo, http://www.openlaszlo.org/ 
� OpenLayers, http://www.openlayers.org/
� OpenStreetMap*, http://www.openstreetmap.org/
� Ruby, http://www.ruby-lang.org/en/
� Ruby on Rails, http://www.rubyonrails.org/

*Jelenleg még nagyon kevés adatot tartalmaz



OpenLaszlo

� 2000: Laszlo Systems,, http://www.laszlosystems.com/
� 2004: OpenLaszlo, jellemzıi:

� Ingyenes, nyílt forráskódú fejlesztıeszköz webes 
alkalmazások fejlesztéséhez

� Xml alapú LZX nyelv
� Output: Flash vagy DHTML 
� Felhasználó központú tervezés
� Desktop élményt nyújtó GUI (RIA - Rich Internet 

Application) 

Forrás: Klein, N., Carlson, M., MacEwen, G. (2008) Laszlo in Action, Manning, USA



Forrás: http://www.openlaszlo.org/architecture



Példa

OpenLaszlo 4 Programming Tutorial alapján,
http://weblog.openlaszlo.org/archives/2007/05/openl aszlo-4-programming-tutorial



Köszönöm a figyelmet!


