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De ce Linux?De ce Linux?

Microsoft WindowsMicrosoft Windows  este ca intr-o  este ca intr-o 
piesa de opera, unde in mod normal piesa de opera, unde in mod normal 
se lasa asteptata la inceput  si se lasa asteptata la inceput  si 
dureaza foarte mult pana se termina.dureaza foarte mult pana se termina. 

Mac OS XMac OS X, este ca un show tarziu , este ca un show tarziu 
dintr-un club unde bautura este dintr-un club unde bautura este 
intotdeauna foarte scumpa.intotdeauna foarte scumpa.

LinuxLinux   este ca un spectacol intr-un parc, care   este ca un spectacol intr-un parc, care 
implica unele disconforturi pentru audienta  implica unele disconforturi pentru audienta  
dar prezinta o multime de  posibilitati.dar prezinta o multime de  posibilitati.



De ce GIS in OpenSource?
““Open Source nu se rezuma la libertate sau  licente ci si la comunitate.”Open Source nu se rezuma la libertate sau  licente ci si la comunitate.”

“Libertatea inseamna alegere iar 
alegerea inseamna putere.”

Imaginati-va o lume unde toate Imaginati-va o lume unde toate 
informatiile sunt tinute ascunse sau informatiile sunt tinute ascunse sau 
sunt restrictionate doar celor care pot sunt restrictionate doar celor care pot 
plati pentru ele.  plati pentru ele.  

Toate soft-urile sunt scrise Toate soft-urile sunt scrise 
folosind coduri sursa, acestea fiind folosind coduri sursa, acestea fiind 
protejate de o licenta speciala care protejate de o licenta speciala care 
asigura oricarei persoane dreptul la asigura oricarei persoane dreptul la 
codul sursa. Solutiile open source sunt codul sursa. Solutiile open source sunt 
inevitabile deoarece redau controlul inevitabile deoarece redau controlul 
utilizatorului prin vizualizarea si utilizatorului prin vizualizarea si 
schimbarea codului sursa. schimbarea codului sursa. 

Open source acorda, prin licenta, Open source acorda, prin licenta, 
utilizatorilor deptul de a-l utiliza, utilizatorilor deptul de a-l utiliza, 
copia, redistribui, studia, modifica şi copia, redistribui, studia, modifica şi 
îmbunatati.îmbunatati.

Comunitatea GIS poate avea multe Comunitatea GIS poate avea multe 
beneficii prin disponibilitatea publica a beneficii prin disponibilitatea publica a 
librariilor generale - open source.librariilor generale - open source.

  Aceasta resursa are un impact Aceasta resursa are un impact 
pozitiv in cercetarea si  dezvoltarea de pozitiv in cercetarea si  dezvoltarea de 
solutii si unelte in lucrul cu datele solutii si unelte in lucrul cu datele 
spatiale.spatiale.

Dezvoltarea open source a uneltelor Dezvoltarea open source a uneltelor 
de analiza spatiala este nevoia de a de analiza spatiala este nevoia de a 
reolva acel “knowledge gap” in reolva acel “knowledge gap” in 
procesarea informatiilor derivate din procesarea informatiilor derivate din 
imagini si/sau din harti digitale.imagini si/sau din harti digitale.



Lansare Live DVD in 3 pasi:
(1)

Un Live DVD este de fapt un HDD care este stocat pe un DVD.Un Live DVD este de fapt un HDD care este stocat pe un DVD.

Pentru a utiliza LiveDVD-ul, trebuie repornit sistemului si Pentru a utiliza LiveDVD-ul, trebuie repornit sistemului si alegetialegeti  
mediul de lucru CD/DVD din BIOS mediul de lucru CD/DVD din BIOS 

3 pasi:3 pasi:
1. Bootare de pe  DVD 1. Bootare de pe  DVD 
2. Tastati: “live” si apasati Enter (CR)2. Tastati: “live” si apasati Enter (CR) 

3. Introduceti ca numele de utilizator “freegis”  si  parola “freegis”3. Introduceti ca numele de utilizator “freegis”  si  parola “freegis”

!!! Utilizator: freegis     Parola: freegis        Parola de root: freegis !!!



Lansare Live DVD in 3 pasi:
(2)



Lansare Live DVD in 3 pasi:
(3)



Cuprins DVD:









Aplicatii GiS pe DVD ?

QGis 
Grass 
gvSIG 
uDIG 

   Apache2 + PHP5 + PostgreSQL + PostGIS

Gdal 
Kosmo 
OpenEV
OSSIM

     SAGA
     OpenJump 

GeoServer
MapServer 

Pentru a oferi  un set de software open source  intr-o forma compacta.
Pentru a promova OS Linux si unelte GIS  open source dezvoltate pe

Pentru a usura munca studentilor!

De ce acest DVD ?



Va multumim,

@geo-spatial.org
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