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A modul célja szemléltetni, hogy milyen módszerekkel lehet bevezetni a térinformatikai rendszert egy 

szervezetben, bemutatni a GIS projekt megvalósításának üzleti és gazdasági szempontjait. A modul áttekintést 

ad a GIS szervezetbe való bevezetésének stratégiájáról, a térinformatikai projektek gazdaságossági és 

megvalósíthatósági vizsgálatáról, a GIS egyénekre és a szervezetekre gyakorolt hatásáról, és a GIS tervezésének 

illetve kiválasztásának módjáról. 
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4. fejezet - Szervezeti és üzleti 
szempontok 

1. 4.1 Bevezetés 

A modul célja 

• szemléltetni, hogy milyen módszerekkel lehet bevezetni a térinformatikai rendszert egy szervezetben, 

• bemutatni a térinformatikai rendszer megvalósításának üzleti és gazdasági szempontjait. 

A modul áttekintést ad 

• a GIS szervezetbe való bevezetésének stratégiájáról, 

• a térinformatikai projektek gazdaságossági és megvalósíthatósági vizsgálatáról, 

• a GIS hatásáról az egyénekre és a szervezetekre, 

• a GIS tervezésének illetve működtető rendszer kiválasztásának módjáról. 

A modul elején két, egymást kiegészítő stra-tégiát ismertetünk (4.2). A GIS bevezetésére javasolt első stratégia 

a felhasználók igényeinek azonosításával indul. Meg kell vizsgálni, hogy milyen információra van szükségük a 

döntéseik meghozásához, hogyan lehet ezt az információt a lehető legjobban megjeleníteni, hogy döntéseiket 

gyorsan és a lehető legkisebb kockázattal hozhassák meg. Ezt követően megtervezhetjük a térinformatikai 

rendszert, az adatbázis logikai és fizikai felépítését, és a feladatok elvégzéséhez szükséges hardver- és szoft-

verrendszert is. 

 
4.1. ábra. A rendszer bemeneti és kimeneti oldala 

A GIS "térbeli információs termékeket illetve szolgáltatásokat" állít elő. A termékekkel és szolgáltatásokkal 

kapcsolatos hagyományos gazdasági elméletek segítenek a projektek gazdaságossági vizsgálatánál, a nyereségek 

becslésénél is. Ezekből kell a térinformatikai szakembernek a műszaki és szer-vezeti részleteket levezetnie. A 

felhasználói igényekre alapozott stratégia mellett, kiegészítő stratégiaként a felhasználó-központú tervezést is-

mer--tetjük. Míg az első esetben az információs igények kielégítése áll a központban, addig az utóbbi esetben 

felhasználók problémáit a GIS felállításának szem--pontjából vizsgáljuk. 

A modul ezek után a szükségletek elemzésének és a megvalósíthatósági tanulmánynak a leírásával folytatódik, 

vagyis a GIS bevezetésével kapcsolatos döntési fázissal (4.3). A szükségletek elemzése meghatározza a 

szervezet információszükségleteit. A megvalósíthatósági tanulmány pedig megfogalmazza a projekt működési 

céljait a realitások szem előtt tartásával, vagyis mi érhető el a projektben, az adott műszaki, pénzügyi és 

szervezeti korlátok mellett. 

Ezután rávilágítunk arra, hogy milyen hatása lehet a térinformatikai rendszernek az adott szer-ve-zetben és az 

egyénekre a szervezetben. Pozitív és negatív hatások egyaránt jelentkeznek (4.4). 

A térinformatikai projekt megvalósításának látványos része a működtető hardver- és szoftverrendszer 

kiválasztása. A 4.5. fejezet elmagyarázza a kiértékelési eljárást és a megoldandó feladatokat. Ezután rendszert 

bevezetni kívánó szervezet elemzése műszaki szempontból, és annak leírása, hogyan áll-íthatók össze a műszaki 
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követelmények, illetve a rendszer teljesítményelemző (benchmark) tesztjei. A GIS szolgáltatók ajánlatainak 

kiértékelése bonyolult, és sokféle kritériumot kell figyelembe venni, ezeket súlyozni. A fejezet GIS alkalmazás 

kifejlesztésének lépéseivel zárul. 

A modul befejező része a GIS gazdasági szempontjait világítja meg. A gazdasági vizsgálatok rendkívül fontosak 

a GIS bevezetésével kapcsolatos döntéshez. A projekt költségeinek alacso-nyabbaknak kell lenni, mint annak a 

haszonnak, amelyet hoz. A legnagyobb nehézséget a költség-haszon elemzés okoz-za, az összetevők becslése és 

összevetése. Bemutatjuk, hogyan demonstrálható a pénzügyi hatékonyság, és szempontokat adunk a GIS projekt 

kommunikációjához olyan terminológiával, amit az üzleti élet szereplői megértenek. 

2. 4.2 A GIS bevezetésének stratégiái 

A GIS technológiának egy szervezetbe történő bevezetése komplex folyamat. Mint a menedzsmentben 

általában, nincs egyedüli és legjobb megoldás. Az általunk ismertetett módszer olyan végrehajtandó lépések 

sorozatából áll, melyeket konzisztens elmélet köt össze. A módszer a GIS felhasználók által teljesítendő 

feladatokra és az azokhoz szükséges térbeli infor-mációkra koncentrál, megvizsgálja azokat a feladatokat, 

amelyek megoldásához térbeli információkra van szükség, és így ott GIS alkalmazható; elemzi a várható infor-

má--ció megjelenítésének részleteit, melyet a felhasználó által leginkább érthető formában kell rendelkezésre 

bocsátani. Ebből a dokumentumból (amelyet a felhasználó megérthet, és amellyel egyet is ért) a műszaki 

részletek logikusan levezethetők. 

A vázolt stratégiát kiegészítjük egy olyan a felhasználó-központú megközelítéssel, ami a felhasználó 

szempontjaiból ki-indulva a végfelhasználói funkcio-nalitásra koncentrál. 

2.1. 4.2.1 Információközpontú megközelítés 

A GIS működése termelési folyamatként is felfogható. Amíg egy ipari üzem nyersanyagokat alakít piaci 

termékké, addig a GIS esetében az összegyűjtött térbeli adatok szolgálnak nyersanyagul, a GIS szoftver képvi-

seli a feldolgozó üzem gépeit, a GIS kimenő adatai pedig a termékek. A GIS terméke és/vagy szolgáltatása az 

informá-ció. 

A termelési hasonlat felhívja a figyelmet a marketing kérdésére, melyet a GI rendszerben is meg kell oldani. A 

hasonlat a GI rendszerhez kapcsolódó sok fontos kérdést érint, például: 

• Olyan információt termel a GIS, amit valaki hasznosíthat? 

• Értéket képvisel az információ a döntéshozás folyamatában? 

• Megfelel a termék minősége a felhasználónak? 

• Egyszerű a GIS termék felhasználása? 

A GIS sikerének alapvető feltétele, hogy a felhasználó igényeire kell koncentrálni. Ismernünk kell: 

• Melyek a felhasználó azon feladatai, melyekhez GIS szükségeltetik? 

• Milyen információra van szükség ezen feladatok elvégzéséhez? 

• Milyen jellegű információt értelmez a legkönnyebben a felhasználó? 

Ezekből a felhasználóra orientált kérdésekből következnek majd a GIS megterve-zé-sével kapcsolatos feltételek: 

• Milyen adatok kellenek a kívánt információ előállításához? 

• Milyen adatminőség szükséges az információ előállításához? 

• Milyen funkciók szükségesek az adatoknak a kívánt formájú információvá alakításához? 

• Milyen hardver és szoftver szükséges? 

• Milyen legyen a GIS felépítése? 
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• Hogyan végezzük el a gazdaságossági elemzést? 

Ha figyelmen kívül hagyjuk az imént mondottakat, akkor könnyen elkövethetjük az ábrán látható hibákat. 

 
4.2. ábra. Hibás út az ötlettől a megvalósításig. 

Az ábra magyarázatául: 

1. A térinformatikai tanácsadó azt hitte, hogy a felhasználó ezt akarja. 

2. A rendszerfejlesztő azt hitte, hogy a tanácsadó erre gondol. 

3. Az elkészült rendszer. 

4. Amit a felhasználó eredetileg akart. 

5. Amit a felhasználó tehet. 

A térinformatikai rendszert általában azért vezetik be egy szervezetnél, hogy tökéletesítsék annak működését. 

Ezért döntő fontossá-gú a szervezet céljainak és azok elérési módszerének megértése. 

A GIS tervezésének első lépése tehát azon feladatok elemzése legyen, ame-lyekhez földrajzi információ 

szükséges. Milyen információ szükséges a feladat kérdéses fázisá-hoz? Hogyan befolyásolja az információ a 

munka végeredményét? Mi történik, ha az információ nem szerezhető be, vagy nem szerezhető be időben, vagy 

beszerezhető, de nem megfelelő? Például ahhoz, hogy a mentőszolgálat képesek legyen eleget tenni egy 

sürgősségi hívásnak, ismerni kell a baleset helyéhez vezető útvonalat. Ha ezt túl későn kapja, vagy hibás, az 

akció késhet, és emberek halhatnak meg. 
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4.3. ábra. Információközpontú megközelítés 

A második lépésben át kell tér-nünk a feladatok végrehajtásához szükséges információigényre. Az infor-máció 

lehet nélkülözhetetlen (amely nélkül a feladat nem hajtható végre) vagy kiegészítő. A kiegészítő információ 

ismeretében a feladat végre-hajtása jobb minőségű lesz. 

Sok esetben a felhasználó nem választhatja meg szabadon azt az információt, amit fel akar hasz-nálni. Az 

adminisztratív döntések a törvényekben vagy egyebütt megszabott szabályokat követik, jelezve, milyen 

információt kell figyelembe venni, és gyakran részletes szabályokat is előír-nak azok megjelenésével vagy az 

adatminőséggel kapcsolatban. Ezek a szabályok részét képezik a törvényhozó rendel-kezéseinek, és 

meghatározzák, hogyan kell a döntést elérni. Ezeket figyelem-be kell venni annak biztosítására, hogy az 

adminisztratív eljárás jogszerű legyen. 

A harmadik lépés annak a formának a kiválasztása, amelyben az információ a felhasználó számára megjelenik. 

Miután megértettük, milyen feladatot kell a felhasználónak végrehajtani, és azono-sítottuk, milyen 

információval tud a GIS ehhez hozzájárulni, meghatározhatjuk azt az információs csatornát, amelyen ezt az 

információt eljuttatjuk a felhasználóhoz. Például egy útvonalat leíró informá-ciós terméknek tartalmaznia kell az 

utak, utcák hosszát, sorrendjét, a kereszteződésekben való kanyarodásokat, hogy a vezető odataláljon a kívánt 

helyre. A legtöbb esetben a térbeli információt térképen közöljük, de nem kizárólagosan. 
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4.4. ábra. Útvonalterv szövegesen és térképen 

Külön elemzések használata ajánlatos an-nak biztosítására, hogy minden igényelt információ érthető legyen (ne 

legyen félreérthető!) az adott környezetben, és hogy a kérdéses feladat végrehajtásához az információ minősége, 

megbízhatósága megfelelő legyen. 

Az információ felhasználásától függően, nemcsak az információ ábrázolásának módját kell elemezni, hanem a 

hordozóanyagát is. Ha a feladathoz sür-gősen kell az információ, akkor a mobil kommunikáció a megoldás. 

Időben lassú döntési folyamatokhoz, melyek nagy-mennyiségű komplex információt igényelnek, az eredmény 

közlése papí-ron alkalmasabb lehet. Ha a döntés dokumentálása és indoklása nagyon fontos, akkor papíron kell 

átadni az információt, és mellékelni az ügyiratokhoz. Egy építési engedélyhez az információt papírra kell 

nyomtatni, míg egy mentőautóban a szokásos navigációs rendszer szóbeli és térképes útmutatása a megoldás. 

Az azonosított információszükségletből következik minden, vagy majdnem minden olyan elem, amelyre a GIS 

megtervezéséhez szükség van: 

• Az információszükséglet meghatározza a szükséges adatokat, és a GIS szoftver -funk-ció-it, ame-lyek ezen 

adatokat információvá alakítják. 

• A feladatok és a döntési folyamat meghatározza az igényelt információ minő-ségét. 

• A fizikai környezet, amelyben az információt felhasználják, meghatározza a hardvert és a kom-munikációs 

csatornát, amelyen az információt eljuttatjuk a felhasználóhoz. 

Ezen elemző lépések után el lehet készíteni azt a tervdokumentációt, amelyet a felhasználók informatikai 

követel-mény-eiből vezettünk le. A tervdokumentáció a következőket tartalmazza: 

1. Adatigény: Az információs termék leírásakor nemcsak a szükséges adatokat kell meghatározni, de a 

szükségtelen adatokat is meg lehet említeni! 

2. Adatminőségi követelmények: Az adatminőség gyakran vitatott kérdés, de működő szabályokról ritkán 

gondoskodnak. A pontosság, a teljesség és a naprakészség azok az elemek, melyeket általában megadnak az 

adatminőség meghatá-ro-zá-sakor. 



 Szervezeti és üzleti szempontok  

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. A tárolt adatok mennyisége: A GIS műszaki megtervezésében fontos a tárolt adatok mennyisé-ge. A 

szükséges adatok leírásából és a területre jutó adatok valamilyen felméréséből, vagy az objektumok számából 

és az egy objektumra jutó adatok számából levezethető a táro-lan-dó adatok közelítő mennyisége. 

4. Az adatok élőntartása: Az adatokat folyamatosan aktualizálni kell! Ez gyakran a legnehezebb szervezési 

probléma, és a GIS fenntartási költségeinek lényeges része. Az információs termék / szolgáltatás leírása 

megmutatja, hogy milyen frissítési szintet kell elérni! Ezt a szervezet információs folyamatainak 

megfigyelésével kell biztosí-tani! 

5. GIS funkcionalitás: A tárolt adatoknak a kívánt információvá alakításához szükséges műveleteket azo-

nosítani kell. A tárolt adatok és a kívánt információ összevetése megmutatja, milyen fajta térbeli elemzésre, 

adatbázis lekérdezésre, grafikus ábrázolási eszkö-zökre van szükség az alkal-ma-záshoz. Ez lehetővé teszi, 

hogy eldöntsük, milyen GIS szoftvert kell használnunk az alkal-mazáshoz. 

6. Munkaállomás (terminál) és egyéb kimeneti eszközök. A felhasználó azonosítása és a térbeli információ 

közlési formájának meghatározása után meg kell becsülni, hogy a felhasználónak milyen típusú és hány 

terminálra van szüksége az információ eléréséhez. Például ha az információs termék papírtérkép, akkor a 

rajzgépek minősége meghatározható az előzetesen elemzett térképmintákból. 

7. Általános felépítés, adatmegosztás és adatközlés. A felhasználói szintű dokumentum megmutatja azt is, hogy 

az adatokat hogyan osztják meg a felhasználók között. A dokumentum tartalmazza a felhasználók térbeli 

elhelyezkedését. Ez segít meghatá-roz-ni az adatok különböző helyszínek közötti megosztását és a helyek 

közötti kommunikációs csatornák meghatározását. 

2.2. 4.2.2 Felhasználó-központú tervezés 

Az információközpontú megközelítést célszerű kiegészíteni a felhasználó-központú tervezés szempontjaival. 

Ebben a megközelítésben a felhasználó szempontjai a döntők. Lényegében a legtöbb felhasználó számára a GIS 

fel-hasz-nálói felülete az, amit a rendszerből lát. Alapvető a GIS alkalmazások tervezésekor, hogy a legnagyobb 

figyelmet a felhasználó sze-re-pére és a fejlesztési folyamatba való bevoná-sára össz-pon-tosítsuk. A műszaki 

eszközök nem hasz-nosulnak kellően, ha azokat nem a felhasználók igényeire méreteztük. El kell kerülni az 

igényeknél sokkal bonyolultabb rendszer használatát (a műveletek kiválasztása általában terhet és 

időveszteséget jelent a felhasználónak), más oldalról ne tervezzünk a túl alacsony funkcionalitású rendszert (ami 

a fel-használót arra kényszeríti, hogy különböző kiegészítő eljárásokat keressen a feladat végrehajtására). 

A felhasználó-központú tervezés alapelvei: 

Összpontosítani kell a végfelhasználókra, mert munkafeladataik és kötelességeik ismertetésével, GI 

alkalmazási ismereteikkel, GIS ta-pasz-talataikkal sokban járulhatnak hozzá a fel-használói felület tervezéséhez. 

A GIS végfelhasználók kö-re rendkívül sokféle (az amatőr felhasználótól a szakemberig), bár többségükben 

csekély GI ismerettel rendelkeznek, de akikről feltételezzük, hogy a jövőben gyakrabban használják majd a 

földrajzi infor-mációt. A GIS alkalmazás hasznossága egy szervezeten belül nagyban növelhető, ha a GIS 

felhasználói felületet hozzáigazítjuk a felhasználói csoportokhoz. A felhasználói igényekhez igazított 

felhasználói felület használatát sokkal egyszerűbb megtanulni. Ez csökkenti a betanítási költségeket. A 

felhasználó bevonása növeli a GI rendszerrel való elégedettség, az elkötelezett-ség és el-fogadás valószínűségét. 

A GIS alkalmazásával kapcsolatos felhasználói visszajel-zés felbecsülhetetlen értékű a fejlesztőknek a GIS 

alakításában, folyamatos finomításában. 

Iteratív tervezés (a fokozatos finomítás elvének) alkalmazásával GIS folyamatosan tökéletesedik. Ez segít a 

felhasználó igényeinek legmegfelelőbb termék / információ meg-formálásában. Az előzetes és alternatív tervek 

tesztelése lehetővé teszi, hogy azokat összevessük a valós körülményekkel. Ezek során a jövendő felhasználók 

igyekeznek valódi feladatokat végrehajtani a GIS alkal-mazás segítségével. Ez a megoldás ma széles körben 

elfogadott. A termék kialakulását számos fejlesztési (tervezés – tesztelés – kiértékelés – újratervezés) ciklus 

előzi meg. 

A funkciók megfelelő megosztása a végfelhasználó és a GIS között ugyancsak alapvető. A feladatokat nem 

mindig lehet teljesíteni egyetlen GIS művelettel. Sokkal gyakoribb, hogy GIS műveletek sorozatát kell 

végrehajtani. Előnyös lehet a végfelhasználók számára, ha a GIS műveleteket előre programozott 

parancssorozatok (makrók) mögé rejtik a feladatok végrehajtásához, amelyek használata jobban illeszkedik a 

végfelhasználó tudásához és képességeihez. Specifikálni kell, mely műveleteket hajtják végre a GIS 

alkalmazások, és melyeket a végfelhasználók. Ennek során egyrészt figyelembe veszik az emberi információ-
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feldolgozási képesség korlátait, másrészt a GIS korlátozott műszaki teljesítményét (megbízható-ságát, 

sebességét, pontosságát, válasz-adási rugalmasságát, költségeit stb.). 

Multidiszciplináris tervezőcsapat. A GIS felhasználói felület tervezése sokféle képzett-séget igényel: jelentős 

térinformatikai ismereteket, szakértelmet a GIS technológia te-rén, valamint felhasználói felület-tervezési 

szaktudást. Az összes érintett felet (végfelhasználók, menedzserek, szoftvercégek, oktatók stb.) be kell von-ni a 

fejlesztésbe és a GIS testre szabásába. A multidiszciplináris ter-vezőcsapat azonban ne legyen túl nagy! Arra 

van szükség, hogy a felhasználó-központú tervezőcsapat képviselje az összes kapcsolódó szerepet és szakmát. 

Ebben a fejezetben Ön két GIS tervezési stratégiát ismert meg. Az információ-központú megközelítés arra 

koncentrál, hogy a felhasználói igényekből az in-formációs termé-ket és/vagy szolgáltatást meghatározza, majd 

abból definiálja a GIS jellemzőit. A felhasználó-központú megközelítés a végfelhasználóra kon-centrál, az ő 

szempontjai szerint tervezi meg a GIS felületet, és definiálja a GIS funkcióit. 

3. 4.3 A GIS megvalósíthatósága 

3.1. 4.3.1 Gazdaságossági becslések 

Egy rendszer gazdaságos működőképességének becsléséhez szükség van a költség és a haszon 

összehasonlítására. A megvalósítás és működtetés összköltségének alacsonyabbnak kell lennie, mint az általa 

termelt összes haszonnak, másként a GIS projektet nem érdemes megvalósítani. 

A megoldás költsége megbecsülhető (a hardver és szoftver, az adatgyűjtés, a felhasználó be-ta-nítása stb.) az 

eszközök, erőforrások költségei alapján. A haszon becslésének két lehetséges megköze-lítése van. Mindkettő a 

korábban említett „információs termék” hasonlatra épül. 

Ha az előállított GIS termék egy hagyományos termék helyébe lép, akkor az összehasonlíthatjuk a GIS-szel 

előállított információs termék előállítási költségeit a hagyományos módszer költségeivel. Feltéve, hogy a 

hagyományos módszer elő-nyös (vagyis nem termel veszteséget), a hagyományos módszer költségeit a haszon 

minimá-lisan becsült értékének lehet tekinteni, amivel a szervezetet támogatja. 

 
4.5. ábra. A hagyományos terméket megújító GIS haszna 

A GIS új információs terméket állít elő, u-gyan--a-zon információs terméket jelenleg nem használják, akkor az 

ár megállapításához meg kell vizs-gálni, hogy a felhasználó mennyit hajlandó fizetni az adott információs 

termékért vagy szolgáltatásért. A felhasználó maximálisan annyit fizet, amennyi hasznot nyer az információból, 

általában persze nyereséget vár. Vizsgáljuk meg tehát azt a feladatot, melyhez az információ szükségeltetik, a 

dön-tés-ben rejlő kockázatot, azt, hogy mennyiben csökkentené ezt a kockázatot a megszerzett infor-máció, a 

gyors és meglapozott döntések eredményezte piaci előnyöket stb. A kockázat csökkenése például 

összehasonlítható valamilyen kockázati biztosítás fizetésével, így a piaci ár megbecsülhető. 
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4.6. ábra. A térinformatikai rendszer elengedhetetlen a szolgáltató szektorban (Forrás: www.geometria.hu) 

A GIS gazdasági aspektusait részletesebben tárgyaljuk az 1.6. fejezetben. 

3.2. 4.3.2 Műszaki megvalósíthatóság 

A műszaki megvalósíthatóság ugyancsak bonyolult kérdés, a megvalósíthatóság sok tényezőtől függ. A 

legnagyobb jelentőségűek azok a kritériumok, melyek alapján kiválaszthatjuk a rendszer alapvető fontosságú 

alkalmazásaira legmeg-fele-lőbb technológiát. Ezek a kritériumok a korábban említett stratégiák elemzésének 

eredményeként alakulnak ki, miután részleteiben megértettük a támogatandó üzleti funkciókat, és azok 

bonyolultsági szintjét. Természetesen az alapvető funkciók meg-való-sítása, mint az adatlekérdezés vagy 

megjelenítés, messze nem olyan bonyolult, mint például a komplex dön-téshozás. 

Stratégiai elképzelések hiányában kialakított döntési kritériumok mellett, igen nagy annak a va-ló-színűsége, 

hogy "technológia-függők" leszünk. Más szóval, a megoldásokhoz keressük a meg-ol-dan-dó problémát. Ebben 

az esetben a műszaki megvalósíthatóság megszűnik kérdésnek len-ni. A helyes technológia mindig 

rendelkezésre áll, mert ekkor azt, hogy mi a "helyes" az dönti el, hogy mi kapható. A mű--szaki 

megvalósíthatóságot megalapozottan, széles látókörrel, rendszerezett módon kell áttekinteni, hogy ne váljunk a 

technológia rabjává. 

 
4.7. ábra. Ne váljunk a technológia rabjává! 

A műszaki megvalósíthatóság értékelésénél fontos szempont a rendszer bonyolultsága illetve könnyű 

kezelhetősége a végfelhasználó feladatai szempontjából, a felhasználónak nyújtandó oktatás mélysége és ideje, a 

GIS hatékony használatához szükséges műszaki támogatás összege stb. A GIS bonyolult műszaki meg-oldásait 

úgy is lehet kezelni, hogy elrejtjük azokat a felhasználó elől, és egy-sze-rűen használható felhasználói 

felületeket (interfészeket) alakítunk ki. A gép-ember kapcsolatban a kezelő és a szá-mítógép közötti optimális 

megosztásra kell törekedni. Minél több a felhasználó elől el-rejtett számítógépes feladat, annál egyszerűbb a 

számítógép használata. A fel-használóbarát megoldás általában magasabb szoftverfejlesztési, de alacsonyabb 

betanítási és működtetési költ-ségeket jelent. 

A GIS projektek tapasztalatai azt mutatják, hogy jelentős csökkentés érhető el a képzettségi követel-mé-nyek és 

a betanítás terén, ha a szoftvert a specifikus munkafunkciókhoz igazítjuk és ha-tékony felhasználói 

interfészekkel látjuk el. Természetesen ez általában magasabb alkalmazásfejlesztési költ-ségekkel jár. 
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A műszaki megvalósíthatóságot tovább bonyolítja az, hogy a GIS megvalósítása viszonylag hosszú időt igényel, 

és működése idején is a technológia gyors változása jellemző. Ha csak azt vásároljuk meg, ami az egyes 

alkalmazásokhoz az adott időszakban szükséges, akkor a szervezet hasznot húzhat az in---formáció-

technológiában tett gyors haladásból. Ennek vannak előnyei, de kockázatai is. A kockázat az, hogy a GIS nem 

képes az új technológia azonnali és meg-felelő integrálására. A kockázat kezelhető a technológiai stratégia 

gondos kialakításával, rugalmas rendszer archi-tektúra definiálásával, a főbb tech-no-lógiai irányzatok 

figyelembe vételével, és szorosan ragaszkodva az ipari szabványokhoz. 

3.3. 4.3.3 Intézményi megvalósíthatóság 

Az intézményi megvalósíthatóság arra vonatkozik, hogy vajon a szervezet akar-e és képes-e vál-toztatni, 

esetenként a tágabb környezet vagy az irányító hatóság hagyományos elvárásai ellenében dolgozni. Minthogy a 

GIS alkalmazások a szervezet üzleti és ezen belül az informatikai stratégiájába kell illeszkedjenek, sok 

szervezeti egységgel lesznek kapcsolatban, nagy jelentősége van az intézményi megvalósíthatóságnak. A 

műszaki megvalósíthatóságnak fel kell sorakoznia a szervezet képességeihez és azon akaratához, hogy egy nagy 

projek-tet a könnyen átlát-ha-tó tervezési távlatokon túl is támogasson. A költségvetésnek és a vezetői 

támogatásnak meg kell lennie a minden szükséges szinten, mert a technológia be-szer-zése pedig több pénzügyi 

évre elnyúlhat, az adatbázis feltöltése, a személyzet betanítása évekig elhúzódhat, a rendszer haszna pedig csak 

ezek után jelentkezik teljes egészében. 

Az intézményi megvalósíthatóság, sokkal inkább, mint a műszaki, szorosan kötődik a rendszer működési 

területéhez. Nézzünk át néhány újabb tényezőt, amelyeket meg kell vizsgálni az intézményi megvalósítha-tóság 

értékelésénél! 

A GIS többcélú vagy specifikus igényeket elégít ki? 

Egy olyan rendszer specifikálása, megtervezése és megvalósítása, melyet egyetlen szerve-ze-ti funkció 

támogatására szántak, sokkal egyszerűbb, mint amelyet több, komplex funkció ellátására. Azonban ha ez a 

specifikus megvalósítás függ a szervezet egyéb egységeitől szár-ma-zó adatoktól, vagy ha a szervezet más 

egységei más GIS alkalmazásában érdekeltek, akkor a specifikus GIS könnyen elbukhat. Általában tanácsos a 

GIS szakaszos bevezetése, elérve így a specifikus rendszer egyszerűségéből származó előnyöket, miközben a 

többcélú (hosszú távú) megoldásra is megszerezzük az intézményi támogatást. 

A GIS a termelés automatizálására vagy a szolgáltatási funkciók támogatására készül? 

Az automatizált termelési folyamatok (pl. távérzékelési adatok osztályozása) vagy a térképek automatizált 

előállítása számítógép-vezérelt rajzgépek segítsé-gével viszonylag egyszerű rendszereket igényel. Ez a 

technológia nem alkalmas olyan szolgáltatási funkciók támoga-tására, ahol komplex adatelemzési, információ 

megjelenítési és modellezési feladatokat kell ellátni. 

Kinek készül a számítógépes rendszer, és milyen típusú számítógépre van szükség? 

Ha a rendszert a tervezés és vezetői döntéshozás támogatására használják, akkor a rendszer je-len-tősen 

bonyolultabb lesz annál, mintha rutin feladatokat végeztetnének vele. Általános tanács, hogy a projekt szerény, 

jól meghatározott működési területtel induljon, és adjon időt, amíg a szervezet megtanulja a GIS használatot és a 

GIS techno-ló--giát. 

4. 4.4 A GIS hatásai 

Elsőként megnézzük, hogy a GIS milyen hatásokat vált ki az egyénekben, szervezetekben, majd megvizsgáljuk 

a környezet technológiai változásainak azon trendjeit, melyek visszahatnak a GI rendszerre. 

Miért fontos a térinformatika? 

• A GIS jelentősége a térbeli elemzésekben, hasonló a távcső és a mikroszkóp jelentőségéhez. 

• A GIS katalizátor szerepet játszhat a regionális-tematikus illetve a társadalom-természeti földrajzi kategóriák 

újraegyesítésében, melyek régóta sújtják a földrajztudományt és egyéb térbeli információkat használó 

tudományokat. 
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• A GIS egyetlen rendszerbe integrálja a térbeli és a leíró adatokat, alkalmas keretet biztosít a földrajzi adatok 

elemzéséhez. A GIS lehetővé teszi különféle adatok (tulajdon, adózás, közmű) integrált elérését földrajzi 

helyzetük révén. 

• A térképek és egyéb térbeli adatok digitális formába alakításával a GIS lehetőséget nyújt a földrajzi ismeretek 

újszerű elemzésére és megjelenítésére. 

• A GIS kapcsolatokat teremt a földrajzi környezeten alapuló tevékenységek között. Az adatokat térben 

szemlélve gyakran kapunk új szempontokat, magyarázatokat, ezek a kapcsolatok gyakran felismerhetetlenek 

GIS nélkül, bár alapvető fontosságúak lehetnek a folyamatok és erőforrások megértésében és kezelésében. 

Miért aktuális a térinformatika? 

• A számítástechnika új eredményei iránt igen nagy az érdeklődés. 

• A GIS magas műszaki színvonalú, közérthető megjelenést kölcsönöz a földrajzi információknak. 

• A térképek vonzereje erősödik azáltal, hogy számítógépen jelennek meg. 

• A GIS fontos eszköz a környezet megértésében és alakításában. 

A GIS alkalmazása az élet különféle területein megváltoztatja a térbeli adatok gyűjtésének, táro-lásának vagy 

felhasználásának módját. Ennek hatása nemcsak a GIS közvetlen személyzeténél vagy az érintett szervezeteknél 

jelentkezik, hanem a tágabb környezetben is. E hatások pozitív és negatív oldalait tárgyaljuk ebben a fejezetben. 

4.1. 4.4.1 A GIS és az egyén 

A GIS hatással van az emberekre nemcsak műszaki értelemben, hanem azért is, mert meg-vál-toz-tatja 

társadalmi kapcsolataikat és normáikat is. Néhol a személyzet negatív hozzáállása volt tapasz-tal-ható azokban a 

szervezetekben, amelyek bevezették a GIS technológiát. Ezek gyakran a továbbképzési követelményekkel 

függnek össze, amennyiben a személyzettől a szakmai képzettséget egyre inkább megkövetelik. A GIS 

bevezetésének pozitív eredménye, pl. a személyzet végzettségének növekedése, az adatgyűjtésre és 

megjelenítésre fordított idő csökkenése, egyszerűbb kommunikáció más szakemberekkel vagy szakterületekkel. 

A GIS lehetővé teszi az állampolgárok számára (pl. az állami szektorhoz tartozó szervezeteknél), hogy jobb, 

gyorsabb és részletesebb információt kapjanak. Azonban meg kell jegyez-ni, hogy ez nem következik be 

automatikusan, ehhez változtatni kell a személyzet hozzáállásán és a munka-fo-lya-matok eljárásain. Másrészt a 

GIS bevezetése az állami szektorban azt követeli a köztisztviselőtől, hogy tanuljon többet arról, hogy az 

információ milyen módosított úton jut el hozzá, illetve az ügyfelekhez. 

A GIS használatának talán a legjelentősebb hatása az, hogy lehetőséget nyújt a térbeli adatok széleskörű 

publikálásához. Ez sajnos megnöveli annak veszélyét, hogy személyiségi jogokat sértő in-formációt tesznek 

közzé. Ezt a tényezőt is komolyan számításba kell venni. 

4.2. 4.4.2 A GIS és a szervezetek 

A GIS szervezetbe való bevezetésének számos olyan pozitív hatását sorolhatjuk fel, melyek töké-letesebb térbeli 

döntéshozáshoz vezetnek. Növekszik a térbeli ada-tok felhasználása iránti elkötelezettség. Új módszerek 

alkalmazhatók az elemzésekhez és irányításhoz. Lehetővé válik különféle adatbázisok egyesítése. A GIS 

egyszerűsíti a kommunikációt a különböző csoportok és részlegek között. Az automatizált munkafolyamat 

következtében minimalizálni lehet az adminiszt-ratív hibákat. 

A GIS projektek célja egy szervezetben főként az, hogy fokozza a szervezet haté-kony--ságát, és támogassa 

céljait a minőségi termelésben. Veszélyes lenne azt mondani, hogy a GIS se-gíti a személyzet létszámának 

csökkentését stb. A tapasztalat azt mutatja, hogy a GI igény gyor-sab-ban növekszik egy szervezetben, mint 

ahogyan a technológia csökkenti a létszámot. Ugyan-olyan számú személyzet több és jobb földrajzi információt 

állít elő, és az igényeket jobban kielégítő munkát végez. 

De természetesen negatív hatások is lehetségesek. A szervezet struktúrájában történő válto-zások bizonyos 

körülmények között, különösen egy-egy személy esetén negatívnak tekinthetők. A GIS bevezetése gyakran 

vezet megnövekedett igényekhez az adatgyűj-tés-ben vagy a megjelenítésben. 



 Szervezeti és üzleti szempontok  

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A GIS alkalmazása az élet különféle területein megváltoztatja a térbeli adatok gyűjtésének, táro-lásának vagy 

felhasználásának módját. Ennek hatása nemcsak a GIS közvetlen személyzeténél vagy az érintett szervezeteknél 

jelentkezik, hanem a tágabb környezetben is. 

5. 4.5 Rendszertervezési és kiválasztási módszerek 

Miután a modul előző részében meghatároztuk a szervezeti követel-mé-nyeket, ez a fejezet megközelítési mód-

sze-reket ad ahhoz, hogyan értékeljük a rendszereket, és szempontokat ad egy konkrét rendszer kiválasztása 

érdekében. A fejezet röviden foglalkozik a GIS alkalmazás kifejlesztésének alapelveivel is. 

5.1. 4.5.1 A GIS értékelésének fázisai 

Van néhány egyszerű szempont, melyeket célszerű figyelembe venni a GIS értékelésénél: 

• Ha a rendelkezésre álló pénzösszeg csak arra elegendő, hogy hardvert és szoftvert szerez-zünk be, akkor újra 

kell gondolnunk a projekt céljait, mert a beta-nításra, adatokra, fenntartásra és műszaki tanácsra stb. is 

költenünk kell! 

• Ha nagyobb rendszert építünk, akkor az valószínűleg csak 3-5 év múlva hoz komolyabb hasznot. Bont--suk 

fázisokra a projektet, és bizonyítsuk, hogy már az első időszakban is jelentkeznek mérhető eredmények. 

• A GIS megvalósítási szakaszában szakképzett és motivált személyzetre van szükség. Bizo-nyos esetekben a 

régi és az új rendszert párhuzamosan kell futtatni, ami további extrakiadásokat jelent. 

A GIS kiválasztásának és kiértékelésének főbb szakaszai a következők: 

1. Tervezés 

2. Döntés 

3. Installálás 

4. Működési fázis 

5.1.1. Tervezési fázis 

A tervezési fázis egy szakértői csapat felállításával kezdődik, mely 4-6 főből áll, akik hozzák a szer-vezettel és 

az adott feladattal kapcsolatos szaktudásukat. A legtöbb esetben ők nem GIS szakértők, hanem az eljárás során 

szerzik meg szakértelmüket, szükséges azonban egy-két GIS tapasztalattal rendelkező szakember bevonása is, 

akik segítségével költséges hibákat kerülhetünk el. Ha még nem készült el, akkor a szakértői csoport készítsen 

tanulmányt a szükségletekről és a meg-való-sítha-tó-ságról. 

E tanulmány eredménye képezi a rendszerek előértékelésének alapját. A piacon lévő GIS termékek száma 

jelentős; az előértékeléssel szelektálni kell, elfogadható számra csökkenteni a kívánatos rendszereket. A reálisan 

meg-valósítható rendszerek előválogatását gyakran végre lehet hajtani a publikált szóróanyagok alap-ján. Ezek 

az anyagok beszerezhetők a szoftver kereskedőknél, kereskedelmi lapoknál, független piac-kutató intézeteknél, 

egyetemi intézeteknél vagy tanácsadóknál. Az előértékelésnél figyelembe veendő kritériumok a hardver, a 

szoftver, az operációs rendszer, az adatbázisok választéka, a telje-sítmény, a szállító és a funkcionalitás, amint 

ez a GIS tervdokumentumban szerepel (ld. a 1.2. fejezet). 

A tervezési fázis utolsó állomása a benchmark teszt (teljesítményteszt) megtervezése. A teljesít-ményteszt egy 

pártatlan mechanizmus, amellyel lemérhető a szállító által javasolt megoldás alkalmas-sá-ga és hatékonysága a 

vásárló alkalmazásának tükrében és környezetében. Az értéke-lési eljárásban a benchmark az egyik 

legfontosabb lépés, mely egyrészt kiválasztja a megvalósítandó megoldást, és eldönti a termékek megvalósít-

ható-ságát és teljesítményét. 

A benchmark céljai: 

• alternatív megoldások objektív összehasonlítása, 

• a funkcionális és teljesítményspecifikációk illeszkedésének ellenőrzése, 
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• a forrásfelhasználás meghatározása, 

• a személyzet motiválása és elkötelezése, 

• a felhasználó GIS technológiára adott válaszának kiértékelése, 

• tapasztalatnyerés a vezető GIS technológiákról. 

A benchmark megtervezésénél a szakértői csapat kiválasztja a kritériumokat, melyek alapján érté-kelhetők azok 

a rendszerek, amelyek túljutottak az előértékelési fázison, és kiválasztja e kritériu-mok mérésének, tesztelésének 

módját. 

5.1.2. Döntési fázis 

A döntési fázis két lépésből áll: 

1. Döntés a projekt megindításáról a megvalósíthatósági tanulmány és az általános gazdaságossági számítások 

alapján. A projektben az előrelépéshez csak általános költséginformáció szükséges, és annak bizto-sí-tása, 

hogy legalább egy kereskedő szállítani tudja a technológiát. 

2. Döntés a specifikus rendszer tárgyában, hogy mit és kitől vásárolunk. A megvalósítást végző cég kiválasztása 

a beszerzés elfogadott szabályai szerint, jellemzően tenderfelhívással, és a legjobb ajánlat ésszerű, pártatlan 

bírálatával történik. A kiválasztási eljárás költségei elég magasak, és nagyon aján-lott, hogy kereskedőktől 

független GIS szakértőket hívjunk meg tanácsadóként. A benchmark alkalmas a rendszer általános 

felmérésére, annak megállapítására, hogy a rend-szer képes-e teljesíteni a követelményeket. A benchmark 

nagyon hasznos, mert nemcsak a rendszer olyan tulajdonságait hangsúlyozza, amelyek könnyen mérhetők pl. 

az egyes funkciók válaszidői, de gyakran olyanokra is, amelyek kevésbé kapcsolódnak a napi műveletekhez, 

mint pl. a felhasználói inter-fész minősége, vagy a rendszer megtanulhatóságának egyszerűsége, amit sokkal 

nehezebb fel-mérni. 

5.1.3. Installálás 

Miután a döntés megszületett, kezdődhet a megvalósítás. GIS testre szabása a felhasználónál egy évig vagy még 

tovább is eltarthat. A rendszer üzembe helyezésével a fejlesztési fázis látszólag véget ér, de továbbra is 

figyelemmel kell kísér-ni a piacot, mert egy-két éven belül további berendezésekre lesz szükség; újabb 

feladatokat kell végrehajtani stb. Az installációs fázis magába foglalja nemcsak a hardver és szoftver 

installálását, de a kezelők és felhasználók betanítását, az esetleges további szoftverfejlesztést stb. Az oktatás és 

kikép-zés hosszabb időt, akár fél évet is igénybe vehet. 

Miután a rendszerkonfigurációt installálták, elindulhat a kísérleti projekt (pilot project) a szállító támogatásával. 

A kísérleti projekt egy jellemző mintaterületen teszteli az adatgyűjtési technológiákat, a felhasználói felületet, a 

kapott eredmények megbízhatóságát, a válaszidőket stb. A kísérleti projekt segít a rendszer hangolásában. A 

kísérleti projekt még hónapokig futhat, mielőtt a termelés megkezdődik. A ter-me-lés illetve éles üzem akkor 

kezdődhet, ha a kísérleti projekt teljes mértékben igazolja az elvárásokat. 

5.1.4. Működési fázis, bővítés, frissítés 

A rendszer üzembe helyezése után, már egy-két éven belül szükség lehet a hardver és szoftver bővítésére és 

frissítésére. Szükség le-het további hardverbeszerzésre, több berendezésre, több vagy jobb munkaállomásra. A 

szál-lító általános szo-kás szerint elvégzi a szoftver frissítését és vizsgálatát évente egyszer vagy kétszer. 

Rendszerint kiegészítő modulokat is lehet vásárolni az újabb alkalmazások kiszolgálásához. 

Fontos a személyzet folyamatos oktatása és továbbképzése. A tapasztalt személyzet egy része elhagyja a céget, 

az új személyzetet is-mét be kell tanítani. 

Az adatok naprakészen (élőn-)tartása és ellenőrzése a felhasználó feladata. Az adatok képezik a GIS 

legértékesebb részét, ezért azokat aktualizálni kell, naprakész állapotban kell tartani. A növekvő vevőkörrel 

további adatcsere-modulokra lehet szükség. 

5.1.5. A GIS ciklus felújítása 
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Néhány év után új GIS fejlesztési ciklus indulhat. A GIS felújítására szükség lehet bármikor, ha nagyobb 

változás történik a termelési eljárásban, a szervezetben, vagy annak munkafolyama-tai-ban. Ez akkor is 

szükséges, ha valamelyik műszaki berendezés elavul. A GIS fejlesztési eljárás ugyanolyan lépésekben történik, 

mint említettük, de most már nagyobb tudás és tapasztalatok birtokában. 

5.2. 4.5.2 Alternatív eljárások 

Számos oka lehet annak, hogy az előzőekben említett fázisokat esetleg lerövidítjük, vagy más sor-rendet állítunk 

fel. A legfontosabb okok pl. a korlátozott költségvetés és lehetőségek, a szűkös erőforrások és szakismeret stb. 

A következőkben három alternatívát mutatunk be röviden. 

5.2.1. Kísérleti projektek 

Egy vagy több (stratégiába illeszkedő) kísérleti projektre alapozva elindíthatjuk a fejlesztést. A kockázat így 

csökken, de több időbe kerül. A kísérleti projekt során a szervezet kellő GIS tapasztalatot szerezhet. Ez a 

megközelítés olyan szervezeteknek ajánlott, amelyek csekély GIS tapasztalattal rendelkeznek. E megoldás 

szorosan kapcsolódhat a fázisokra bontott megközelítéshez, minthogy a kísérleti projekt úgy is tekinthető, mint 

egy nagyobb projekt első lépése, amelyet a továbbiakban a szerzett tapasztalatok alapján adaptálnak. 

5.2.2. Tapasztalatokra épülő megközelítés 

E megközelítésben megkísérelhető a GIS kiválasztása benchmark nélkül. Az összes kiértékelési fázis többé-

kevésbé papíralapú tanulmányokra épül. Feláll a GIS csapat, és megkezdődik a stra-tégiai tanulmány készítése, 

jellemzően külső GIS szakértők és tanácsadók bevonásával. A rendszerek előérté-kelése piacfelméréssel és a 

szakirodalom tanulmányozásával történik. Információt kérnek néhány szállítótól, akik megmaradtak az 

előértékelés után. A felhasználói (működési) köve-tel-mé-nyek elem-zé-se a meglévő GIS know-how alapján 

történik. A tender során rendszert kivá-lasztják és installálják. Kísérleti projektet kezdenek, benchmarkot szer-

veznek a funkciók bemuta-tására. Mindez rendszerint hosszú időt vesz igénybe, mert ebben a meg-közelítésben 

a cég először szerez tapasztalatot a konkrét rendszerről. Ha a kísérleti projekt sikeresen le-fut, az üzemeltetés 

ezu-tán megkezdődhet. Jelentős kockázat az, hogy a kiválasztott szállító nem tudja teljesíteni a benchmarkot, és 

az eljárást újra kell kezdeni. Bár ma már ez a kockázat kicsi, mert a GIS rendszerek funkciói között a különbség 

csekély. 

5.2.3. Projekt-orientált megközelítés 

A legrövidebb kiértékelési eljárás, amely a cégre nehezedő külső nyomás hatására megy végbe. Például ha 

elveszne egy munka, mert nem tudják GIS technológiával teljesíteni a feladatot. Ez az eljá-rás akkor működik 

jól, ha a vállalatnál már ismerik a GIS technológiát és a piacot is. Kis számú szállító előértékelését végzik el. A 

működési követelményeket kifejezetten a projektre vonat-ko-zólag szabják meg. De mégis nagyon gondosan 

kell elkészíteni a felhasználói köve-tel-mények elemzését, hogy megismerjék és elemezzék az igényt. A tender 

alapján kiválasztják a rendszert, meg-kezdődik az installálás, és azonnal indul az éles üzem. A kockázat az, 

hogy a kivá-lasztott GIS csak egy specifikus projekt számára hasznos. 

5.3. 4.5.3 A GIS alkalmazások fejlesztése 

Ha a szervezet kiválasztotta és installálta a kereskedelmi GIS szoftvert, akkor kezdődhet az alkalmazások -

fejlesztése. Amint láttuk, bizonyos esetekben egy (kísérleti) alkalmazás vagy a kísérleti projekt lehet, hogy az 

értékelési eljárás része. 

Az alkalmazás fejlesztése nem a GIS szoftver átírását jelenti, hanem a szoftver testre szabását, hogy megfeleljen 

a specifikus igényeknek. Az alkalmazások lehetnek egysze-rűek, mint pl. egy utasítás sorozat, amelyeket 

felhasználói csoport vagy egyén céljai szá-mára kialakítanak, és amelyek makróként futnak az alkalmazás 

indításánál; de lehetnek egészen bonyo-lult lekér-dezések vagy elemzések is, amelyek fedvényeket választanak 

ki, azonosítják az attribútum-adatok alapján a keresett objektumokat, övezeteket szerkesztenek, átlapolási 

műveleteket haj-ta-nak végre, és egy tematikus térképet adnak eredményül. Az alkalmazástól minden esetben 

elvárják, hogy a fel-használó utasításait használható, megbízható termékké alakítsa. 

A szervezetek tipikusan három GIS alkalmazásfejlesztési eljárást követnek: 

1. a szervezeten belül fejlesztik tovább a GIS szoftvert, 
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2. egy külső GIS szoftvercégtől alkalmazói felületet rendelnek, vagy 

3. a GIS szoftvert házon belül használják a testre szabás alap-ja--ként. 

E megközelítések erősségeit és gyengeségeit vizsgáljuk a továbbiakban. 

5.3.1. GIS alkalmazás továbbfejlesztése házon belül 

A GIS szoftver házon belüli továbbépítésének elsődleges előnye egyetlen szóban összefog-lal-ható: 

"rugalmasság". Mivel a szervezet a saját személyzetét használja, az sokkal jobban irányítható, hogy milyen 

funkcionalitást szállítsanak, és mikor. Azonban ez a rugalmasság pénzbe kerül. A GIS szoftvernek meg-vannak 

a maga specialitásai, amelyekkel más típusú alkalma-zá-soknál nem lehet talál-kozni. A szervezetnek tehát 

szüksége van olyan szakemberekre, akik értenek a felhasználói interfész kialakításához, grafikai szak-

emberekre, adatbázis-szakértőkre és a szoftverek hangolásához értőkre. Általában a személyzet nem ren-del-

kezik ilyen szaktudással. Van-e a szervezetnek ideje és pénze a képzésükre, betanításukra? Ha ilyen szak-

emberek nem állnak rendelkezésre, ez jelentősen elnyújthatja a projekt ha-tár-idejét; és az is lehet, hogy emiatt 

egyáltalán nem tudják beindítani a projektet. 

5.3.2. Interfész kiépítése külső GIS cég bevonásával 

Ez a megoldás lehetővé teszi a szer-vezet számára, hogy egy testre szabott rendszert sokkal gyorsabban 

létrehozzon, mintha maga fejleszti ki azt a házon belül az alapoktól, saját fejlesztőivel. Valószínű, hogy ez az 

alkalmazás sokkal professzionálisabb funkciókkal rendelkezik, mint amilyet valaha is kaphattak volna a házon 

belül vég-zett fejlesztés eredményeként. Valószínű az is, hogy így gyorsabban készül el az alkalma-zás, mintha 

teljesen saját maguk építették volna. Bár vannak problémák ezzel a megközelítéssel is. A külső GIS cég jól 

ismeri a GIS rendszert, de nem ismeri a szervezet feladatait, és így nem a leghatékonyabb módon való-sítja meg 

a GIS funkciókat. Ha a külső cég GIS fejlesztése egy adott időben rendelkezik is a szükséges funkciókkal, de ha 

a követelmények módosulnak, vagy igény merül fel új funk-ció hozzáadására a későbbiekben, a szervezet 

kiszolgáltatott a külső cégnek. 

5.3.3. GIS keretrendszer felhasználása a fejlesztéshez 

Ez a megoldás felhasználja GIS szoftver által képviselt GIS szakértelmet, és lehetővé teszi az alkalmazás 

specifikus üzleti célokra történő szabását. A GIS szoftverben már elkészült a nehezen programozható munkák 

legnagyobb része. Ez olyan alapot nyújt a speciális alkalmazáshoz, amely potenciálisan tartalmazza az összes 

GIS funkciót, és lehetővé teszi, hogy a GIS professzionalitást átszabhassuk az alkalmazás üzleti-specifikus 

igényeinek megfelelően. A megoldás kihasználja az objektum-ori--en--tált programozás erejének összes előnyét 

az újrafelhasználás maximalizálásával és a vál-to-zások kedvezőtlen hatásainak minimalizálásával. A szervezet 

áttételesen haszonnal alkalmazza valaki más GIS tudását, mialatt saját üzleti szakembereit, saját céljaira 

foglalkoztatja. 

5.4. 4.5.4 Az alkalmazás kialakításának lépései 

Tekintet nélkül a kiválasztott megközelítésre, az alkalmazásfejlesztésben a következő lépéseket kell megtenni: 

• az adatforrások előkészítése, 

• adatok és folyamatok modellezése, 

• tesztelés. 

5.4.1. Az adatforrások előkészítése 

Az adott területre már általában vannak kész adatok/anyagok. Első lépésként elemezzük, milyen tí-pusú adatok 

állnak rendelkezésre a szervezetnél vagy azon kívül, amelyek kapcso-lódnak a bennünket foglalkoztató 

alkalmazáshoz. A források lehetnek térképek, képek, táblázatok, irattárak, ki-ad-vá-nyok, jelentések, szenzoros 

adatok stb. Terepi vagy irodai kutatással elősegíthetjük a leltár elké-szí-té-sét: Mi van meg az adott területen? 

Hogyan érhetők el a létező adatok, digitális vagy analóg for-má-ban? Miket kell előállítani? 

Adatértékelő ívet készíthetünk az adatokról szóló összes információ (metaadat) összegyűjtésével. Amikor csak 

lehetséges, az analóg rend-szert át kell alakítani digitális formára a GIS installálási eljárása folyamán. Ez nagy 
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elő-nyök-kel jár az információáramlást, a kommunikációs rendszer munkaterheit és az adat-kiválasztási eljárást 

illetően. 

Az adatelőkészítés szakaszában a következő fontos szempontokat kell megjegyezni: 

• Vizsgáljuk meg, kaphatunk-e adatot valaki mástól. Kerüljük el a saját adatgyűjtést, amikor csak lehet, de 

ügyeljünk az adatok elvárt minőségére. 

• Készítsünk adatainkhoz kiértékelő ívet, és gondosan mérlegeljük őket az adatminőség szem-pontjából. Ehhez 

szükség lehet az adatok egy részének terepi ellenőrzésére is. 

• Legyenek az adatforrások a kezünkben, illetve a számítógépünkön, mielőtt a projekt-ben dol-gozni kezdünk, 

másként időt vesztünk. 

• Ha külső forrásból kérünk adatokat, intézkedjünk az adatok további frissítéséről és rend-sze-res kar-

bantartásáról. 

• Meg kell vizsgálnunk a jogi kérdéseket, mint pl. a szellemi termék tulajdonjoga vagy a sze-mélyi adatok 

védelme. 

5.4.2. Adatok és eljárások modellezése 

Az adatmodell a valóság elvont képe, amely csak azokat a tulajdonságokat tartalmazza, melyek az adott 

alkalmazással kapcsolatosak. Az adatmodellezés során törekedni kell az adatok olyan módon való 

strukturálására, ami lehetővé teszi azok sokoldalú felhasználását. Az adatmodellt a specifikus rendszertől 

függetlenül kell megvalósítani. 

Az információmodellezés célja a szervezeten belüli munkafolyamatok elemzése, és a munkafo-lyamat GIS által 

történő támogatási lehetőségeinek és módjának megállapítása. Meg kell határozni az el-járásokat, amelyek az 

adatgyűjtéstől a tároláson és feldolgozáson keresztül az eredményekhez vezetnek. Ezzel azonosíthatjuk a 

szervezetnek a folyamatban résztvevő egységeit és kapcsolataikat. 

Az adatok időről-időre változnak. A változás ritmusa – milyen gyakran és milyen fontos válto-zások történnek – 

erősen függ az alkalmazás típusától. Elemezni kell a frissítés gyakorisá-gát, és javasolni a legmegfelelőbb 

frissítési eljárást. Előfordulhat, hogy az adatok nem teljesek, és csak nagyon hosszú idő után válnak teljessé, 

vagy csak más részlegektől kapott kiegészítő adatokkal válhat teljessé. A mo-dellnek elég rugalmasnak kell 

lennie e problémák kezeléséhez. Esetenként előzetes, közelítő megoldások válhatnak szük-ségessé. Egyes 

esetekben előfordulhat, hogy az új adatok gyűjtése olcsóbb, mint a meglévők fris-sí-tése, a rendszeres 

karbantartás. 

Általában az alkalmazás karbantartási költségeinek nagy részét az adatkarbantartás teszi ki. Ehhez gondos 

tervezésre van szükség már a kezdetektől. A legfontosabb szabály igen egyszerű: csak olyan adatokat tároljunk, 

amelyeket valóban használunk az alkalmazásokhoz. A használaton kívüli adatok igen gyorsan avulnak; ha 

később használni akarjuk őket, nem lesznek a kívánt minőségűek, és valószínűleg új adatgyűjtésre lesz szükség. 

Az adatkarbantartás költséges, mivel: 

• nehéz tervezni, és külső események befolyásolják; 

• a karbantartás gyakran olyan hibákat fed fel a meglévő adatokban, amelyeket ki kell küszöbölni; 

• gyakran van szükség terepi ellenőrzésre. 

Mindezekért az adatkarbantartást nehéz automatizálni, és magasan képzett személyzetet igényel. 

5.4.3. Tesztelés 

A termelési eljárás megindítása előtt célszerű tesztprojekteket végrehajtani. Minden GIS projekt kissé el--tér a 

többitől. Így a munkaterhelés és az adatmennyiség előrejelzése nem egyszerű. A teszt-projektek egy új és 

specifikus alkalmazási területen a becsléseket pontosítják, lehetővé teszik a feldolgozáshoz szükséges idő és 

adatmennyiség pontosabb elemzését. Az adatgyűjtés és feldolgozás idején az mérhetjük az ráfordított időt, az 

objektumok szá--má-t, a tárolókapacitás szükségletet stb. A teljes projekt adatmennyiség- és költ-ség-becs-lése 
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ezután extrapolációval történhet. A tesztprojektek sokkal megbízhatóbbá teszik a projekt megvalósítha-tó-ságára 

vonatkozó becslést. 

6. 4.6 A térbeli információ gazdasági oldala 

E fejezet célja a térinformatikai rendszerek megvalósításának és alkalmazásának gazdasági elemzése oly módon, 

hogy megállapítható legyen a GIS beve-zeté-si költsége és a haszna. 

A gazdasági szempontok rendkívül lényegesek a vezetők illetve munkatársak meggyőzésében a GIS projekt 

fontosságával kapcsolatban. Ugyan nagyon érdekes feladat műszaki problémákat megoldani, a szervezeti kér--

dé-sek is izgalmas kihívást jelentenek, de a projekteket azért indítják, mert a szervezet mű-ködését 

tökéletesíteni, nyereségét fokozni akarják. A gazdaságossági elemzés a fő módszer a GIS pro-jekt 

hasznosságának felbecsülésére. 

A GIS projekteket nem szabad megvalósítani, ha azok nem szol----gálják a szervezet általános hasznát. A 

gazdaságossági elemzésben a legnagyobb problémát a teljes szervezetre kiterjedő haszon becslése jelenti. 

Jellemző, hogy a GIS másodlagos előnyei sokkal na-gyobbak, mint az elsődlegesek, amelyek az eredeti 

projekttervben, vagy az ere-deti költség-haszon elemzésben szerepeltek. A következőekben ismertetett 

megközelítés ezt figyelembe veszi, ezzel csök-kenti az említett különbséget, ezzel a GIS költség-hasznon 

elemzését megbízhatóbbá teszi. 

6.1. 4.6.1 A GIS gazdaságossági vizsgálata 

A térinformatikai rendszer megvalósításához alapvetően hardver-, szoftver- és adatberuházásra van szük-ség. 

Ehhez járulnak a személyzettel kapcsolatos beruházások. Rövid távon az adatgyűjtés és adatátalakítás a 

legköltségesebb összetevő, ami a teljes költség 60-80%-a is lehet. A projekt teljes költsége hardver- és 

szoftverköltségek 4-10- szerese, mert az adatokkal való feltöltés igen költséges, a személyzet folyamatos 

szakmai oktatása és képzése szintén fontos. A rendszer beindítása után, annak karbantartására is szükség van, 

ami szintén forrásokat igé-nyel. A GIS bevezetése hosszú távú fizetési elkötelezettséget jelent. 

A GIS rendszer természetesen hasznot hoz, ami a gyorsabban hozzáférhető, és tökéletesebb információ 

eredménye. A adatbázisnak értékesnek kell lennie a felhasználók számára, a feleslegesen gyűjtött vagy 

indokolatlanul pontos adat jelentősen növeli a költsé-ge-ket. A rendszerből származó adat, vagy infor-má--ciós 

termék, csak annyiban értékes, amennyiben felhasználják, és újabb termékeket, szolgáltatásokat, döntéseket 

hoz-nak létre velük a felhasználás során. 

A GIS által szolgáltatott információt gyakran csak az adott szervezeten belül használják fel, a működés tö-

kéletesítésére. De az információ eladható vagy ter-jeszt-hető má-s érdekelt felek számára is. Mindenesetre, az 

információt felhasználják, és ez az információ hasznot eredményez: a döntés gyorsabban meghozható, kevésbé 

kocká-zatos, vagy jobb eredményhez vezet. 

6.2. 4.6.2 A GIS piaca 

A költség-haszon elemzés nagyrészt azon az áron alapul, amit a térbeli információért meg lehet kap-ni. Egy áru 

árát a piaci értéke határozza meg. A térbeli információ piaca nagyon eltér attól a piactól, amelyen a közgazdaság 

elmélete kifejlődött. A sör ára a kínálat és kereslet egyen-súlyának eredménye. De a térképek vagy a kataszteri 

információ nem hasonlítható a sörhöz, nem készülhet párhuzamosan több cégnél, hogy versenyezzen a piacon a 

felhasználókért, ez óriási veszteséget jelentene az adatgyűjtésben! A térképek maguk is nagyon különböznek a 

sörtől. Könnyen másol-hatók és sokszor használhatók! 

Az információk piaca lényegesen eltér más termékek piacától: 

• az információ szinte ingyen sokszorosítható, ezért 

• sok felhasználó használhatja ugyanazon információt (amíg ugyanazt a sört csak egy ember ihatja meg), 

• az információ előállításának kezdetben magas a relatív költsége, de a sokszorosítás csökkenti a relatív 

költségeket, 

• a vevő megveheti az információt, de újra el is adhatja (akár többször is). 
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6.3. 4.6.3 Az ár meghatározása 

Az ár a marketing egyik, de nem az egyetlen fontos kulcseleme. A piaci stratégia figyelembe kell vegye a 

felhasználókat, szükségleteiket, hogy mennyire akarnak és képesek fizetni, a termékről szóló információ 

terjesztési csatornáit, és magának az árunak a terjesztési csatornáit is. A költség-haszon elemzésben szereplő 

árat akkor is értelmezhetjük, ha a GIS olyan információt hoz létre, amely csak a szervezeten belül hasznosítható. 

A térbeli információért kérhető optimális ár meghatározása nehéz, mert az információ, mint árucikk nem úgy 

viselkedik, mint a fizikai termékek. A térbeli információ árát számos különféle módon lehet megállapítani. 

Vegyük például a digi-tális térképszelvényt. Az ár megállapítható az előállításnál felmerült költségek alapján, 

ame-lyekhez hozzáadjuk a minimális profitot. Ezt azután el kell osztani a várhatóan értékesíthető térképek 

becsült darabszámával, így megkapjuk a piaci árat. Ha az előállítási költségek és profit együttes összege 60 

millió Ft, és mindössze egy vevővel számolunk, akkor ezt a terméket nehéz lesz eladni. Ha a piac felvesz 3000 

példányt, akkor az ár mindössze 20 000 Ft. Az ármegállapítás során próbáljuk megbecsülni, mit visel el a piac. 

Ha az ár túl magas, a terméket nem lehet eladni, és ha nagyon gyorsan elkelnek a példányok, akkor a 

későbbiekben meg lehet emel-ni az árat. 

Egy másik stratégia az lehetne, hogy megbecsüljük, milyen megtakarítás érhető el a termék hasz-nálatával. Így 

pl. ha a navigációs rendszer használata az autósnak évente 20000 Ft üzemanyag megtakarítást és 80000 Ft 

időmegtakarítást jelent, mivel hatékonyabban választja meg az útvonalait, akkor számára mindenképpen megér 

25000 Ft-ot a rendszeres adatfrissítés, valószínűleg 120000 Ft-ot már nem fizetne érte, hacsak más tényezők 

nem jönnek számításba. 

6.4. 4.6.4 A piac differenciálása 

Eladni a GIS terméket a piacon egyre általánosabbá válik, mert a vevők saját lényegi tevékenységükre kon-

centrál-nak, és a térbeli adatokat, információkat beszerzések, kiszervezések útján intézik. Ez utat nyit egy másik 

termék-érté-kesítési eszköz – a differenciált termékek előállítása – számára. A differenciált termékek 

alapjaikban azonosak, de a vevő igényeire formálva más-más piacokat szolgálnak. 

Ha a különböző felhasználói csoportok ugyanazon adatokat használják, de nagyon eltérő gazda-sági 

jellemzőkkel rendelkeznek, akkor nem a legjobb stratégia mindegyiktől azonos árat kérni. Tegyük fel, hogy el-

adunk egy digitális utcahálózatot, amely tájékozódásra, navigációs célokra alkalmas. Az imént említett példában 

az átlagos autóvezetők megtakarítanak vele évi 100000 Ft-ot üzemanyagban, beszámítva az időmeg-ta-karítást. 

A hivatásos autóvezetők ugyanezzel az eszközzel megtakarítanak évi 10000000 Ft-ot, mert sokkal többet 

vezetnek, a gépkocsinak és a szállítmánynak sokkal nagyobb az értéke. Mi a helyes ár? 

A megoldás a piac differenciálása. Hozzunk létre többféle terméket, amelyek e vevőkör egyedi igényeit 

kiszolgálják, és állapítsunk meg a vevőkörtől függő, különböző árat. Az árképzésben az a ne-héz, hogy a vevő 

tényleg vásárolja meg a drágább, "hivatásos" terméket, és ne az olcsóbb terméket használja. Sikeres példa a 

légitársa-ságok árképzése: ha a szombat éjszakát idegenben tölti, a repülőjegy ára általában jelentősen alacso-

nyabb, de az üzletember, akinek több pénze van, nem akar elvenni egy napot a családjától, így nem hasz-

nálhatja ki az alacsonyabb díjszabást, megveszi a drágább jegyet. 

7. 4.7 Összefoglalás 

Ebben a modulban a GIS bevezetésének stratégiai után foglalkoztunk a GIS bevezetésével járó költségek és a 

tőlük várható haszon kérdésével. Ezt követően vizsgáltuk a GIS és a piac kölcsönhatásait, a GI termékek 

speciális tulajdonságait. 

A modul célja volt szemléltetni, hogy milyen módszerekkel lehet bevezetni a térinformatikai rendszert egy 

szervezetben, és bemutatni a térinformatika megvalósításának üzleti és gazdasági szempontjait. 

A modul megtanulása után Ön képes áttekinteni a GIS szervezetbe való bevezetésének stratégiáit, elmondani a 

térinformatikai projektek gazdaságossági és megvalósíthatósági vizsgálatának lényeges elemeit, elemezni a GIS 

egyénekre és a szervezetekre gyakorolt hatását, és bemutatni a GIS tervezésének módszereit illetve 

kiválasztásának módját. 

Ellenőrző kérdések 
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1. Mit jelent az információközpontú tervezési stratégia? 

2. Milyen elemeket tartalmaz az információközpontú tervezési dokumentum? 

3. Ismertesse a felhasználó-központú tervezés szempontjait! 

4. Milyen gazdaságossági becsléseket végzünk a GIS megvalósításakor? 

5. Ismertesse a GIS megvalósíthatóságának szempontjait és problémáit! 

6. Milyen hatásokat vált ki a GIS az egyénekben és a szervezetekben? 

7. Ismertesse a GIS kiválasztásának és kiértékelésének főbb szakaszait! 

8. Ismertesse a GIS alkalmazásfejlesztési eljárásokat! 

9. Ismertesse a GIS alkalmazások kialakításának lépéseit! 

10. Milyen sajátosságokkal jellemezhető, és hogyan kezelhető a GIS piac? 
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