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Az előadóról 

-‐  Nádai	  Gábor,	  az	  interneten	  Mefi;	  
-‐  3	  éve	  szo=verfejlesztő	  az	  Arkon	  Zrt-‐nél:	  

-‐  ahol	  az	  ingatlan.com-‐on	  dolgozik;	  

-‐  1+	  éve	  OSM	  felhasználó.	  



Az ingatlan.com-ról 

-‐  1998-‐ban	  indult;	  
-‐  100%-‐ban	  magyar	  tulajdonú;	  

-‐  jelenleg	  az	  ország	  elsőszámú	  
ingatlanhirdetési	  központja;	  

-‐  lassacskán	  1	  éve	  boldog	  OSM-‐felhasználó.	  



Honnan indultunk? 

-‐  2011-‐ben	  volt	  egy	  kezdetleges,	  
Google	  Maps	  alapú	  térképes	  nézet;	  

-‐  lassú	  volt,	  pontatlan	  volt –	  inkább	  
kikapcsoltuk;	  

-‐  azóta	  szeretnénk	  térképen	  megjeleníteZ	  és	  
kereshető	  hirdetéseket.	  



Mik voltak a nehézségek? 

-‐  nem	  voltak	  elhelyezkedés-‐adataink,	  
koordinátáink,	  befoglaló	  téglalapjaink;	  

-‐  a	  felhasználóink	  többsége	  nem	  akarta	  
megadni	  a	  pontos	  címet;	  

-‐  nem	  érteZünk	  sem	  az	  OSM-‐hez,	  sem	  az	  
OpenLayers-‐hez.	  



Miért OSM? 

-‐  saját	  magunk	  által	  üzemeltetve	  is	  messze	  a	  
legköltséghatékonyabb	  választás;	  

-‐  van	  a	  csapatban	  ak]v	  OSM-‐tag;	  

-‐  hiszünk	  a	  nyitoZ	  megoldásokban;	  

-‐  szeretnénk	  használni	  és	  használhatóbbá	  tenni	  
az	  OSM	  adatbázisát.	  



Milyen technológiákat 
használtunk még? 

-‐  Apache	  Solr	  
-‐  OpenLayers	  

-‐  Varnish	  Cache	  

-  Mapnik	  

-‐  Jasmine	  



Hogyan működik? 

-‐  a	  kereső	  navigál	  a	  térképen;	  
-‐  lekérdezzük	  a	  befoglaló	  téglalapon	  belül	  található 

és	  a	  keresésének	  megfelelő	  hirdetéseket;	  
-‐  távolról	  nézve	  egy	  nagyobb	  elhelyezkedés	  

hirdetésszámát,	  közelebbről	  már	  konkrét	  
hirdetéseket	  látunk;	  

-‐  egy	  listában	  továbbá minden	  hirdetést	  
megmutatunk,	  azokat	  is,	  amelyek	  a	  térképen	  nem	  
látszódnak.	  



Hol használjuk még? 

-‐  egy	  hirdetés	  részletes	  adatlapján	  egy	  szintén	  
OSM-‐alapú	  térképen	  láthatjuk,	  hogy	  hol	  
található	  az	  ingatlan.	  



Miért ajánljuk az OSM-et? 

-‐  nagy	  és	  egyre	  nagyobb	  felhasználói	  tábor;	  
-‐  segítőkész,	  lelkes	  közösség;	  

-‐  javítások	  hamar	  megjelennek;	  

-‐  ezáltal	  egyre	  jobb	  az	  adatbázis;	  

-‐  saját	  magunk	  alakíthaZuk	  ki	  a	  megjelenést;	  

-‐  nagyon	  könnyű	  szerkeszteni;	  

-‐  nem	  limitált	  a	  szolgáltatás.	  



Mi miatt körülményesebb? 

-‐  az	  OSM-‐mel	  nehezebb	  elindulni;	  
-‐  az	  alap	  infrastruktúrát	  bonyolultabb/

költségesebb	  megteremteni;	  

-‐  nincs	  utca	  és	  hibrid	  nézet.	  



Elégedettek vagyunk vele? 

-‐  igen!	  



Statisztika 

-‐  2013.	  november	  5	  és	  2014.	  november	  25	  
közöZ	  229	  740	  egyedi	  felhasználó	  használta	  a	  
térképes	  nézetet;	  

-‐  egy	  felhasználó	  átlagosan	  11	  percet	  tölt	  el	  a	  
térképes	  nézeten;	  

-‐  az	  érdeklődési	  arány	  kb.	  60%-‐kal	  magasabb	  az	  
oldal	  átlagához	  képest	  azoknál,	  akik	  a	  térképet	  
is	  használták.	  



További terveink 

-‐  rendszeres,	  gyakori	  csempegenerálás;	  
-‐  elhelyezkedés	  megadásának	  lehetősége	  a	  

térképes	  nézeten;	  

-‐  POI-‐k	  bevezetése.	  



Kérdések? 

nadai.gabor@arkon.hu	  


