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A web 2.0
 „A web 2.0 (vagy webkettı) kifejezés olyan

internetes szolgáltatások győjtıneve, amelyek
elsısorban a közösségre épülnek, azaz a
felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy
megosztják egymás információit„ (Wikipédia)
 A tartalom létrehozását a böngészın belül, külön
programok igénybevétele nélkül végzik.
 A webkettes szolgáltatásoknál a szerver gazdája
csak a keretrendszert biztosítja, a tartalmat maguk a
felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy
véleményezik.

Tipikus web 2.0 szolgáltatások










Közösségi oldalak (Social networking, például: iWiW, Orkut, Facebook[2], MySpace, LinkedIn[3], Mindenki.hu, Barátikör.com,
MyVIP)
Képmegosztó oldalak (például: Flickr, Indafotó[4], Picasa, Photobucket, SmugMug, Zooomr, Open Photo Project)
Videómegosztó portálok (Például: YouTube, Google Videos, IndaVideó)
Blogok, mikroblogok (például Twitter, Jaiku.com, Plurk)
Online irodai alkalmazások (Például: Google Calendar, Google Docs & Spreadsheets, Zoho[5])
Wikipédia és más wikik (szabadon szerkeszthetı ismerettárak)
Fórumok
Aukciós oldalak (például: eBay, Vatera)
Online kiskereskedelemmel foglalkozó vagy azt támogató oldalak (PayPal, Abaqoos)
Linkmegosztó szolgáltatások (például: del.icio.us[6], Diigo[7], mylink.hu, Linkzilla[8], Ma.gnolia.com),[9]
Más oldalakat értékelı szolgáltatások, például a Digg[10]
Hírforrások (feedek) (RSS, Atom (feed)) és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó alkalmazások (például a tartalmat szőrı
Yahoo Pipes, AideRSS, FeedHub, a hírcsatornákat egyesítı FeedRinse, FeedBlendr)
Hírek újrakeverését (remixelését) támogató egyéni kezdılapok (iGoogle, Netvibes, Hírfigyelı[11]) és RSS-olvasók (Google
Reader)
Podcast-ok
Elıre megírt licencszerzıdések, melyek megkönnyítik a publikációt (Creative Commons, GPL)
Közösségi zeneajánló oldalak (Pandora.com, Last.fm)
Az internet-hozzáférés megosztását segítı közösségek (Fon[12], Meraki[13])
Online tárhely-szolgáltatók (Box.net, Dropbox)
Virtuális világok (Second Life) és online játékok
Egyesített beléptetırendszerek (OpenID, TypeKey)
Mashupok és a létrehozásukat támogató szolgáltatások



Online térképalkalmazások (Google Maps, Yahoo! Maps)





Nyílt forráskódú szoftverek közös fejlesztését támogató ún. verziókezelı rendszerek (CVS, SVN, Git, Mercurial, Bazaar)
Pastebin-ek
Az internet felhasználásával futó tudományos programok (SETI@Home, Galaxyzoo) valamint meteorológiai közösségek
(Metnet.hu, www.idıkép.hu, Viharvadász.hu)















A földtani tartalom
Miért kezdtük használni a web 2.0-t
a földtani tartalom megjelenítésére?
Igények:
 A különbözı-típusú archív és
friss adatokat egy felületen
láthassuk.
 Egyazon földtani térképezési
projekteken dolgozók
egymás eredményeit
azonnal láthassák.
 A megjelenítésre
használható szoftverek
véges licence-száma ne
korlátozza a munkát.
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fúrási rétegsorok
rétegsorok
adatbázisból
adatbázisból
•észlelések
•észlelések

A „publikus” földtani tartalom
 A GE keretei lehetıvé teszik a tartalom

nyilvánossá tételét
 Mit lehet közzétenni?
törvény szerint nyilvános adatokat
 szerzıi beleegyezéssel nyilvánossá tett
adatokat (pl. rajzok, fotók)
 saját szerzeményeket (ha azok egyéb jogokat
nem sértenek)
 már közzétett és nem korlátozott adatokat


Elsı „fecske” a GE keretek között


A kiadvány 2002-es
megjelenése óta sokszor
idézet mő, mert:
a geoturizmus hajnalán jelent
meg, és egy addig nagyrészt
csak külföldrıl ismert
kiadványtípust képviselt
2.
hiányt pótolt egy turisztikailag
frekventált területen
3.
térképei új mőfajt vezettek be
a hazai kartográfiába
Feltárásleírásai rövidek és
lényegre törık, tehát
megjeleníthetık egy
képernyıfelület töredékén is.
1.



Budai T., Csillag G., Koloszár L., Müller P. & Németh K. 2002:
Geológiai kirándulások I.: A Balaton-felvidék. — Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém, 101 p.

Lehetséges fejlıdési irányok
1.

2.

A tartalomszolgáltatás bıvítése (más népszerő web 2.0
alkalmazásokon is) pl.:
 Wikipedia „ellátása” tartalommal.
 RSS-hírszolgáltató(k) beindítása.
A jelenlegi „tartalomszolgáltató felhasználó” szintrıl a
„keretszolgáltató” szintre lépni.
 web 2.0 alapú amatır meteorológiai megfigyelırendszer
már létezik (pl. www.idokep.hu); miért ne létezhetne
földtani is?
 Feltétele: az amatır megfigyelések adatainak és
dokumentumainak feltöltését támogató keretrendszer
kialakítása.
 Lehetıségei: képek, leírások feltöltésétıl a minimális
mőszerezettséget igénylı vízföldtani és talajmozgást
monitorozó mérıeszközök „kert végébe” történı
kihelyezéséig.

A web 2.0-es tartalmat a felhasználók bıvítik, a felhasználók pedig mi vagyunk.
Nem várhatjuk, hogy a keresı kiadja a neten azt, amit nem töltött fel még senki.

Vége
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