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A kutatás-fejlesztési feladat célja, várható eredményei és az eredmények hasznosulása a projekt befejezése után
A megoldandó probléma leírása
A konzorcium vezetését adó szervezet keretében egyedül álló módon, az önszerveződés kézzel fogható bizonyítékaként működik a Koordinátor által 1998. szeptembere óta üzemeltetett szerver, mely időközben számos szolgáltatásnak biztosít helyet. Ezen szolgáltatások két közös jellemzője, hogy 
	a kapcsolódó folyamatokra, intézményekre, szervezeti egységekre jellemző forrás, szaktudás és stratégiai célok hiányában nem, vagy csak megkésve jöhettek volna létre, noha 
	így önszerveződő módon, a mindenkori felhasználók valós igényei által életre keltve, a LOG-statisztikák alapján bizonyítottan hasznos segítséget nyújtanak a mindennapi munkához.

Az önszerveződő szolgáltatások célcsoportjai:
	hallgatói közösségek (dolgozatok, feladatok, hírek online elérése)

oktatók-kutatók-tanácsadók (dokumentumok, hírek, adatok)
szakmai szervezetek (hírek, dokumentumok)
szakmai közvélemény aktív magja (online szaklap, digitális szakkönyvtár)
bizottságok (hírek, adatok)
szervezeti egységek (hírek, katalógusok)
nemzetközi partnerek (hírek, dokumentumok)
Az önszerveződés tipikus jegye, hogy a szűkös források mellett csak a mindenkor legszükségesebb technológiai megoldás, s a legminimálisabb élőmunka befektetés mellett működhetnek az érintett szolgáltatások.
A pályázat célja és feladata tehát, hogy az egyszeri támogatás segítségével a technológiai környezetet úgy alakítsuk ki és át, hogy az élőmunka hatékonysága a támogatást követő időszakban magasabb legyen, mint előtte, így biztosítva a tartós továbbélését a már kialakult és az új keretrendszerben felmerülő szolgáltatásoknak.
Az új technológiai keretrendszer a folyamatok egyedisége és sokszínűsége révén nem előre gyártott szoftveres támogatás (pl. portálfejlesztő) beszerzését és adaptálását, hanem a mindenkori feladatoknak megfelelő, egyedi fejlesztéssel kialakított keretrendszerek megalkotását igényli, melyek a jelenlegi, sok manuális beavatkozást és ellenőrzést igénylő megoldásokat automatizálják, ezzel csökkentve a továbbra is önszerveződő formában működtetendő szolgáltatások terheit.
A jelenlegi szolgáltatások számos apróbb modulja mellett (melyeket a munkaterv a projekteredmények áttekintő táblázatában egyedileg is felsorol) két súlyponti kérdés is felmerül, melyek egyben a konzorcium kialakítását indokolták. Ez a két prioritást élvező terület az online adatszolgáltatás és az online elemzés területe.
Mindkét kiemelt terület a döntéstámogatás témaköréhez kapcsolódik, melyek a Koordinátor alapkutatási, alkalmazott kutatási tevékenységét adják. A mesterséges intelligencia alapú előrejelző, hatékonyság-elemző, hasonlóság-elemző algoritmusok egy részét már piaci partnerek is átvették (vö. referenciák). A Koordinátor algoritmusai kutatási körülmények között – előrejelzési pontosság tekintetében – legyőzték már neves világcégek piaci megoldásait. Az elemző algoritmusok természetesen csak megfelelő alapadatok mellett értékesülnek, ezért a konzisztens alapadatok biztosítása a hazai adatszolgáltatási rendszerek kiforratlansága miatt, szinte minden gazdaságelemző projekt alapfeladataként definiálható.
A konzorcium megalakítását az indokolja, hogy az idő rövidsége miatt a támogatásként igényelhető források terhére sem lenne kifejleszthető egy online adatszolgáltató keretrendszer, melyet a konzorciumi tag a továbbfejlesztés, referencia-értékű tesztelés reményében alapként biztosít a konzorcium számára.
	A projekt alapvető tudományos és műszaki célkitűzései

Az ITEM 2a projekt tudományos célkitűzései közül a konzorcium által felvázolt feladatok az alábbiakat elégítik ki.
Az Internet, mint hatékonyságnövelő eszköz és kommunikációs médium felhasználása érdekében az internetes közösségek együttműködését elemezni kell, a hírek keletkezésének, áramlásának, értelmezésének, ill. a technológiai rendszer hozzáférési jogosultsági kockázatainak és előnyeinek szempontjából, mely egyben a csoporttevékenység tér, idő és tevékenységbeli struktúrájának optimalizálásához vezet. Ezen feladatok lényegében kivitelezési kockázat nélkül megoldhatók a jelenleg is létező, stabil folyamatok tükrében.
Az önszervező online szolgáltatások automatikusan vezetnek tematikus informatikai rendszerek megalkotásához, folyamatos üzemben tartásához. Jelen konzorcium keretében a tematikus informatikai rendszerek alábbi fajtái kerülnek optimalizálásra: 
	hírügynökségi funkciók, 

katalógusfunkciók, 
dokumentummenedzsment-funkciók, 
metaadat- és tényadat szolgáltatási funkciók, 
	online tudástranszfer funkciók (online elemző algoritmusok kiajánlása).

A Koordinátor eddigi tevékenysége keretében kidolgozott algoritmusok szorosan kapcsolódnak a mesterséges intelligenciákhoz, melyek célja a konkrét elemzési pontenciál mellett az e-learning effektusok biztosítása, online szakértői rendszerbe ágyazva a navigációs és didaktikai elemeket: 
	hasonlóság alapú idősor-elemzések (előrejelzések érdekében), 

tőzsdei autonóm adaptív ágensek (szakértői rendszerek: (előrejelzések érdekében), 
kombinatorika elvű matematikai-statisztikai eljárások (előrejelzések érdekében), 
induktív szakértői rendszerek és neurális hálózatok (előrejelzések érdekében), 
	web-képes hatékonyságelemzések, benchmarking-elemzések (objektum-összehasonlítás érdekében), 

részleges célirányosságot biztosító Monte-Carlo-eljárások (optimalizálás, tervezés érdekében).
A jelenlegi önszerveződés és technológiai szint a LOG-elemzéseken keresztül biztosítja az önszerveződő közösségek számára annak lehetőségét, hogy saját maguk számára az önmonitorozás révén cselekvési programokat, akcióterveket dolgozzanak ki, melyek az önszerveződő szolgáltatások racionális fejlesztési pontjait adták, adják. A pályázat keretében a LOG-elemzés automatizálása és parametrizálása fontos részfeladatként jelentkezik.
A meglévő struktúrák elemzése és hatékonyságnövelő továbbfejlesztése mellett a mesterséges intelligencia alapú online elemzési potenciál egyedi, újszerű kommunikációs és alkalmazási problémaként definiálható, mely úgy didaktikailag és ergonómiailag (problémadefiniálás online támogatása), mint gazdasági értelemben (online elemzések hasznosulásának hatékonysága) kihívást jelent.

A pályázat súlypontját adó adatszolgáltatási és elemzési témakörkidolgozásához kapcsolódó legfontosabb tudományos célkitűzések: 
	a rendelkezésre álló adatok minőségellenőrzése és konvertálása a megfelelő adatbázis-struktúrába, 

a megfelelő algoritmusok kiválasztása és adaptálása, 
az online működéshez szükséges eljárások kidolgozása. 
A célok eléréséhez két alapfeltételnek kell teljesülnie: 
	a gazdasági adatok online keresőjének és az online matematikai-statisztikai adatelemzőnek gyorsan, hatékonyan és felhasználóbarát módon kell működnie, és 

az adatbázisban nagymennyiségű, intenzíven növekvő rekordnak kell rendelkezésre állni, melyek mennyisége és minősége megfelel a szakmai elvárásoknak.
Ez utóbbi szemléltetésére jelezzük, hogy az adatbázisban milyen adatokat kívánunk szerepeltetni (illetve milyen adatok találhatók már most is az adatbázisokban). A végleges változatban a változók száma több ezer, a rekordok száma több millió.
A főbb témacsoportok: 
	Különbözõ bázisú (település, gazdaság, személy, térség) adatbázisok egységes kezelésének és elemzésének lehetõsége az objektum-orientált megközelítés és a "context free" jellegű kombinatorikai alapú elemzés összekapcsolásával.
	Speciális elemzési és lekérdezési modulok kifejlesztése tematikus (társadalmi, gazdasági, mezõgazdasági-meteorológia, demográfiai, szociális stb.) és regionális metszetben.

Modell felállítása a fenti folyamatokra, mely segítségével elõrejelzés készíthetõ a térségekben, s hatásvizsgálatokra is alkalmas.
Stratégiai cél: egy, az oktatásban és a kutatásban használható verzió párhuzamos kifejlesztése.
Műszaki célok
Cél: alapvetően ingyenes és nyílt forráskódú technológiákra alapozva fejleszteni a szükséges, egyedi megoldásokat (PostGreSQL-adatbázisok, HTML-form-ok, PHP algoritmusok), hiszen csak ezek fenntartása biztosítható tartósan, a támogatás nélküli időszakban is.
A megoldások üzembiztonságát és a széleskörű hozzáférhetőséget biztosítandó, minden adatbázis és algoritmus úgy kerül kialakításra, hogy az a Koordinátor és a Tag szerverén egyaránt (nem feltétlenül azonos komfort mellett) futtatható legyen.
Az önszerveződő közösségek egy része nem tud hatékony Internet-kapcsolatot fenntartani, ezért bizonyos szolgáltatások (digitális könyvtár, dokumentum-mendzsment, adatbázisok) CD-változatban is publikálandók. A Koordinátor már eddig is 7 (részben jelentős IT-cégek által szponzorált) CD-t adott ki saját ISSN szám mellett, több mint 2.000 példányban.
A pályázat keretében a Koordinátor és a Tag saját (részben még garanciális) hadverkapacitással és szakértelemmel rendelkezik, melyek tartósan biztosítják a pályázat keretében kialakuló szolgáltatások működését. 
Külön fejlesztést igényel a LOG-elemzés testre szabott rendszerének kialakítása, mely alapvető eszköze az önellenőrzésnek, a hatékony és célszerű működtetésnek. A Koordinátor elmúlt 51. havi log-elemzése a mellékletben található. Eddig mindösszesen több, mint 550 ezer visit jutott a ma már több, mint 10 ezer file-ra.
A fokozatosan bővülő, s alapvetően ingyenes, közhasznú, s hozzáférés szempontjából nem korlátozott szolgáltatások jogosultsági rendszerének menedzselését és a biztonságos kommunikáció (pl. hír, adatfeltöltés, SSL) általánossá válását átfogó jelleggel ki kell dolgozni.

A projekt társadalmi céljai
A pályázat társadalmi, közösségi szempontból célul tűzi ki az eddig kialakult szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó célcsoportok magasabb technológiai szintű, de a továbbiakban támogatás nélkül is fenntartható szolgáltatási keretrendszerének (adatbázisok, form-ok, jogosultsági rendszerek, ergonómiai fejlesztések, desing finomítása) kialakítása.
Az érintett célcsoportok alapvetően a Koordinátor oktatási, kutatási és szaktanácsadási (közhasznú) tevékenységéből vezethetők le (hallgatók, oktatók-kutatók, szakmai közvélemény).
Az önszerveződés szükségszerűségét az magyarázza, hogy a kialakult szolgáltatások (digitális könyvtár, kézi indexálású könyvtári katalógusok, hír-oldalak, adatbázisok, távoktatást, e-learning-et lehetővé tevő tartalmi, módszertani minták, komplex hipertextes navigációk, online lexikonok, feladatgyűjtemények) az érintett szervezetek, szervezeti egységek szokásos (az IT-forradalom előtti SZMSZ-ekben körülírt) kötelezettségei között nem szerepel, noha az élet kikényszeríti a modern eszközök, s ezeket kiszolgálni képes informális közösségek létrejöttét.
A súlyponti modulok (adatszolgáltatás, online algoritmus fejlesztés) társadalmi aspektusai az alábbiak.
A probléma abból fakad, hogy a kiterjedt statisztikai- és felmérési adatgyűjtő rendszerek működése és a minden korábbinál dinamikusabban növekvő számítástechnikai lehetőségek ellenére: 
	a statisztikai-, felmérési és technikai adatok hozzáférhetősége jelenleg nehézkes, 

az adattárolási rendszerek sajátosságai miatt - a számszerű adatokban is tükröződő - jelenségek közötti összefüggések feltárásának költségei rendkívül magasak és 
	a piacon található statisztikai elemző programok 
	használata általában komoly szaktudást igényel, 
	csak “off-line” működnek és 
	drágák.

A probléma fennállásának okai igen szerteágazók: 
	a valamilyen módon hozzáférhető adatbázisok adatminősége sok esetben kérdéses, elsősorban az adatok pontosságát és az adatbázis belső konzisztenciáját illetően;

a statisztikai adatgyűjtő rendszerek egy része nagy létszámú, nehezen mozduló intézmény, ezért a technológiai fejlődés kínálta lehetőségeket is lassabban használják ki; 
	az üzleti szféra más utakon gyűjtött információkat eddig, és nem gondoltak az ebben rejlő profit lehetőségekre, és 

a számítástechnika csak az utóbbi években jutott arra a szintre, hogy hatékonyan lehessen matematikai elemzőt “online” működtetni.
A probléma súlya nem szembetűnő első látásra. Nem kell azonban mélyebb elemzést végezni ahhoz, hogy kiderüljön: 
	az adatokhoz való gyors hozzáférés összességében mennyivel hatékonyabbá teszi a munkát, 

az összefüggések feltárása mennyivel eredményesebbé teszi a döntési folyamatokat, és
az információkhoz való hozzáférés mennyivel nyíltabbá teszi a társadalmat, illetve 
	az elemzési eszközök és lehetőségek bővítésével tágabb kör juthat olcsóbban az igényelt tudáshoz.

Elhanyagolásának negatív következményei ugyanarra a szálra fűzhetők fel: egyrészt megnyilvánulnak a probléma fenti bemutatásakor jelzett nem kívánt sajátosságok (pl. az adathoz jutás és az összefüggések feltárása költséges), másrészt lényegesen nehézkesebben lehetne az éppen szükséges adathoz (pl. az EU információkhoz) hozzáférni. Ezen felül az országon belüli tervezések, vizsgálódások és döntés előkészületek – a szükségletekhez képest – lelassulnának.
A projekt fontos társadalmi célja a fent vázolt probléma megszüntetése egy jól működő rendszer segítségével. A felhasználók a társadalom különféle csoportjait képviselik. Olyanokra is számít a projekt, akik korábban egyáltalán nem fordultak az ilyen típusú információk felé.
Kiemelt társadalmi célnak tekintjük a rendszer "e-tanulást" segítő Internetes felületét, amely a legkülönbözőbb szakterületek mélyebb megismeréséhez nyújt segítséget.
Az oktatás reformja (probléma-orientált képzés előtérbe kerülése) nem csak az oktatási koncepciók szintjén, hanem az ezek megvalósulását támogató IT-megoldások esetében is K+F probléma. A Koordinátor már eddig is erőteljesen támaszkodott a távoktatási, e-learning effektusokra (CD, online könyvtár, mintafeladatok online katalogizálása).
A projekt gazdasági céljai, a várható eredmények hasznosulása 
Az önszerveződő, kisebb volumenű modulok esetében a gazdasági hasznosság a hatékonyabb működtetést lehetővé tevő, a pályázat keretében optimalizált keretrendszer által kiváltott intenzívebb felhasználásban, ill. a manuális kiszolgálás részleges kiváltása során felszabaduló emberi erőforrások továbbfejlesztésre fordításában mutatható ki. 
A projekt súlyponti feladatainak gazdasági célja kettős: Egyrészt a szolgáltatást igénybevevő hallgatók, szakemberek és bármely információigénylő számára az adatelérés és elemzés (training: probléma-felismerés) hatékonyságának javulása, másrészt az üzemeltetők számára az alapszolgáltatáshoz (ingyenes statisztikai információk az Internetről) kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. automatikus jelentés-készítő) egy része bevételt is biztosít.
	A projekt innovatív elemei, a várt közhasznú eredmények gyarkorlati alkalmazásának terve

A projekt innovatív elemei:
	mesterséges intelligencia-alapú, saját fejlesztésű algoritmusok közhasznú kialakítása;
	az e-content esetében hatékony munkaszervezést támogató adatbázis-szerkezet, jogosultsági rendszer kialakítása;

dokumentum-katalógusok index-rendszerének, thesaurusának fejlesztése;
	hipertextes struktúrák, szakértői rendszerek az e-learning támogatására.


A várható eredmények hasznosulása célcsoportonként valamelyest különböző. A hatás mind rövid, mind hosszabb távon jelentkezik, bár nem ugyanolyan tartalommal. Rövidtávon a különféle szakmai körökből és az oktatás oldaláról a LOG-statisztikán keresztül is kimutathatóan elvárható egy intenzívebb szolgáltatás-felhasználás (több hír, több dokumentum, több visit, mely egyre színvonalasabb új dokumentumot indukál). Hosszabb távon – a nyilvánosság egy sajátságos formája lévén – még ennél is széles körből lesznek felhasználók. Így például különféle részterületek (mind tartalmi, mind regionális értelemben) műszaki, gazdasági döntéshozói, kutatók, beruházók stb., mely az önszerveződés sajátos anyagi bázisát pályázatok nélkül is részben, vagy teljesen biztosíthatja. Itt ügyelni kell arra (mint eddig is), hogy az akadémiai hálózaton csak közhasznú szolgáltatások helyezhetők el. Azonban a CD-n és az outsourcing keretében duplikált szerveren is, igény esetén, a szolgáltatás azonnal kiajánlható.


Az eredmények fő hasznosítói
Az eredmények fő hasznosítói a bevezetésben megjelölt célcsoportok (zárójelben megadva a LOG-statisztikák és CRM tapasztalatok alapján realizált/kalkulált létszámadatok): 
	hallgatói közösségek (évente mintegy 500 fő);
	oktatók és kutatók (mintegy 1.000 fő), valamint tanácsadók (több mint 100 fő); 
	szakmai szervezetek (több mint 100);

szakmai közvélemény aktív magja (hazai és nemzetközi);
egyetemi bizottságok és szervezeti egységek (több mint 100); 
nemzetközi partnerek (több mint 10). 
A fontosabb hasznosítási területek a következők:
	Az államigazgatási kör: feladatai végrehajtásának elemzésére, illetve rövid-, közép- és hosszú távú tervek készítésére.
	Non-profit kör: az évente végző több ezer hallgató elemzési és tervezési feladatok eszközrendszerének és e folyamatok mechanizmusának elsajátítására, a civil szervezetek tervezési folyamatainak támogatására.
	Vállalkozói kör: A kis-, közép- és nagyvállalatok beruházási döntésének előkészítésére, illetve rövid-, közép- és hosszú távú üzleti tervek készítésére.

A projekt megvalósulása többek között kedvező hatással lehet a kistérségek EU-s pályázati számának növekedéséhez, mert elõsegíti a sikeres pályázatok generálását kistérségi szinten, így hozzájárul az EU elõcsatlakozási fejlesztési források kistérségi szinten való megjelenéséhez.
A klasszikus területfejlesztési/vidékfejlesztési célok mellett az ezekkel szervesen összekapcsolódó szaktanácsadási, vállalkozásfejlesztési feladatok is jól támogathatók egy integrált adat- és elemzőrendszer kidolgozásával. 
A rendszer további potenciális lehetőségei:
	gyorsinformációk a média számára;

oktatási háttérforrás tanárok, diákok számára; 
	az egyes önszerveződő csoportok Interneten való megjelenésének biztosítása;
	a csoportok számára fontos hírek áramoltatása.

A piaci lehetőségek
Mivel a pályázat lényege az önszerveződő e-content szolgáltatások katalizálása, így a pályázat alapvetően nem bevétel-orientált, vagyis bevételek nélkül is, az eddigi esetleges források és az önszerveződő csoportok szellemi és humán tőkéje terhére a szolgáltatás fenntartása magától értetődő.
A szolgáltatás üzemeltetői az alábbi területekről számítanak bevételekre, melyeket reális lehetőségként értékelnek és a folyamatos fejlesztés forrásának tekintenek nem akadémiai hálózatra duplikált szervert kialakítva:
	A portál fizetős szolgáltatásai, pl. jelentéskészítő, az ügyfél saját adatainak feltölthetősége és együttes elemzése az adatbázis adataival, az elemző program „advanced” funkciói, stb.

Kutatási megrendelések, adatgyűjtések egyedi megrendelésre, kiterjedtebb, analitikus kutatások.
	A szoftver moduljainak értékesítése licence formájában, akár szervezeten belüli célokra, akár más regionális online felhasználók számára.
	Adatbázis-hosting: egyes szervezetek saját adatbázisainak „outsourcing” jellegű karbantartása és megjelenítése az Interneten.
	Egyedi megrendelésben végzett adatbázis-összekapcsolások: online és off-line egyaránt (ez tulajdonképpen szoftverfejlesztés).

A portál non-profit részének szponzorálásai.
A versenytársak és a konkurens termékek
Az önszerveződés egyfajta kötéltánc a szűkös lehetőségek és a napi kényszerek erőterében. A Koordinátor eddigi tevékenysége bár önmagában egyedi, mégis mintaként szolgál számos egyéb önszerveződő online közösség számára, ill. ez fordítva is igaz.
A tervezett súlyponti szolgáltatás Magyarországon egyedi. Ez a rendszer négy jellemzőjének együttes előfordulásával magyarázható:
	azonnali online adatelérés,

különféle szakterületek adatai egy adatbázisban,
	a statisztikai adatokat kereső és megjelenítő programhoz egy online elemző is tartozik,
	az adatszolgáltatás ingyenes.

A ma adatszolgáltatással, dokumentum-menedzsmenttel foglalkozó szervezetek jellemzően nem tekintik valódi feladatuknak a szaktanácsadás, közművelődés, történeti célú archiválás érdekében naponta felmerülő hírek, adatok, dokumentumok szabályozott rendben és modern technológiai alapokon, vagyis komplex módon való szolgáltatását.
A pályázatok keretében képződő adatvagyonoknak, a kutatók és egyetemi hallgatók által előállított értékes dokumentumoknak csak névleg van gazdája, de a megfelelő szervezet (önszerveződés) és a szükséges technológia hiányában ezek a szellemi tőkék elvesznek a minden napok számára.
Másrészt online statisztikai adatszolgáltatás természetesen létezik. Azonban mindegyik adatszolgáltató – eltekintve néhány nagy nemzeti / nemzetközi szervezettől (pl. World Bank, OECD, Eurostat, CIA) – pénzért, s még így is kimutathatóan hibásan kínálja szolgáltatásait, így is többségében korlátozott funkciókkal. Az Interneten elérhető adatok elsősorban szakterületi adatbázisok és látszólag gyors elérhetőségük mellett sok esetben nem felhasználó-barát módon jelennek meg. Az adatszolgáltatók általában a legfrissebb adatokat jelenítik meg, az idősorok viszont gyakran hiányoznak. Elemző szoftver ezekhez sem tartozik és a különféle szakterületek együttes elemzésének előnyei (pl. rejtett kapcsolatok feltárásának lehetősége) sem élvezhetők.
Különféle területek adatai egy adatbázisban gyakorlatilag csak CD-ROM-okon található (pl. nemzeti statisztikai kiadványok). Hátrány, hogy nagyon szűk a felhasználók köre és elemző program nincs hozzá. Természetesen ez sem ingyenes.
Az Interneten található elemző programok nagyon kevés funkcióval rendelkeznek és adatbázisok nem kapcsolódnak hozzájuk.
A fejlesztés megvalósulását követő működés
A továbbélés garanciája a Koordinátor által irányított szolgáltatás-csomag és keretrendszer 51 havi dinamikus, kizárólag az önszerveződést szem előtt tartó, s csak egyedi és esetleges forrásokat bevonni tudó léte. A referenciák között az eddigi külső források által is támogatott modulok kerültek kiemelésre. A hírügynökségi, adatszolgáltatási, elektronikus könyvtár és -katalógus fejlesztési, online szakértői rendszer, távoktatási, navigációs modulok kizárólag önszerveződő jelleggel működnek több mint négy éve.
A fejlesztés megvalósulását követően a szolgáltatás folyamatosan tehát az eddiginél hatékonyabban és színvonalasabban működő- és fejlődőképes lesz. A pályázat nélkül azonban a jelenlegi, egyedi és részmegoldások egymás mellett élése a kaotikus jelleget növeli, a rendelkezésre álló adat- és dokumentumvagyonnal való okszerű gazdálkodást nehezíti, hosszabb távon ellehetetleníti. Éppen ennek megelőzésére került kidolgozásra jelen pályázat.
A projekt innovatív elemei
A projekt több innovatív elemet is tartalmaz. Nagyobb részük szemléletbeli és szervezési, más részük technológiai-alkalmazási.
Szemléleti oldalról a szolgáltatás létrehozásában fontosnak érezzük, hogy fő hangsúlyt kapjon az adatminőség (pontosság, konzisztencia, stb.), illetve az egyes közösségekben létrejövő, a valamely szakmai szegmens számára hasznosítható dokumentumok (pl. értékes egyetemi hallgatói egyéni feladatok, szak-, diploma-, TDK-dolgozatok) hozzáférhetősége online módon biztosítható legyen. Emellett a projekt törekszik a statisztikai és felmérési adatokhoz való demokratikus hozzáférés terjesztéséhez, az oktatás és a kutatás támogatásához. Ezt például a projekt e-tanulást segítő moduljai is mutatják.
Szervezési szempontból a létrejövő szolgáltatás lényegi eleme, hogy a különböző közösségek számára biztosíthassa a tevékenységüket megkönnyítő hírek, dokumentumok, katalógusok onlinem ódon való elérését. Ezen kívül előrelépés, hogy több adat-tulajdonos és adatgyűjtő szervezet bekapcsolódásával, együttműködésével történik a fejlesztés.
Technológiai szempontból újításnak számít a szolgáltatás egyediségét biztosító – feljebb kifejtett – négy szempont (online adatelérés stb.) együttes érvényesülése. További nóvum a különféle adatformátumokat és adatbázis- szerkezeteket összekapcsoló off-line adatgyűjtő és adatintegráló szoftver.
Felmerülhet a kérdés, hogy az adat-tulajdonos cégek átadják-e információikat a projekt céljaira. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy a projekt egyrészt szabadon hozzáférhető információkat közöl rendszerezetten, másrészt az adat-tulajdonos szervezeteket hozzásegíti ahhoz hogy adataikat nyilvánosságra hozzák, akár profit-szerzési célzattal. Ez utóbbit előfizetéses megoldással lehet egyszerűen megoldani. A projekt jól működő „partnerségi” modellje a garancia erre.
Gyakori kérdés a projekttel kapcsolatban az adatok megbízhatósága. Az információk minőségéről a projekt többféle úton gondoskodik. Ezek az alábbiak:
	folyamatos szakértői konzultáció az adatgyűjtés és adatbevitel során;
	automatikus adatellenőrzés; plauzibilitás és konzisztencia-vizsgálatok nem csak a saját hatáskörben kidolgozott szekunder (származtatott) adatokon,
	vitás esetekben (amikor különböző források ugyanarra az információra különböző értékeket adnak) mind a kettő, vagy több adat elérhető és a felhasználó dönti el, hogy melyiket használja.

	A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység a szellemi tulajdon védelme szempontjából

A szolgáltatások zöme nem érinti a szellemi tulajdon védelmének kérdését, hiszen a Koordinátor és a Tag egyaránt működteti az adatvagyont és az algoritmusokat, melyek alapvetően közhasznúak, tehát ingyenesek. A bevételt termelő szolgáltatásigénylés esetére a pályázat elnyerésekor a konzorcium kidolgozza a felosztásra vonatkozó elveit. A szolgáltatások közvetlen vagy továbbfejlesztés utáni ellenszolgáltatás keretében való továbbadása csak a konzorciumi tagok egyetértése mellett valósulhat meg.

A projekt irányítása
A projekt irányításának módja.
Az önszerveződő modulok esetében a fejlesztés lényege az eddigi és előrelátható szolgáltatások áttekintése, az így specifikált keretrendszer optimális technológiai kiszolgálása. Ebből következően a konzorcium Koordinátora és az önszerveződésben érintettek képviselője egyedi megállapodások keretében rögzíti az optimalizálandó specifikációt és az újszerű megoldás tartós működtetésének feltételeit. Ugyan ezen delegáltak végzik el a szigorú tesztelést a prototyping elven, azaz lépésről lépésre a célhoz közeledő módon megalkotott megoldások esetében. A teljesítések a fázisoknak és arányoknak megfelelően dokumentálhatók. Az első fázisban a mindenkori váz, a másodikban ennek feltöltése, míg a harmadikban a tesztelés, dokumentálás kerül előtérbe. Mindvégig fontos szempont a PR feladatok ellátása, vagyis a szolgáltatások folyamatos üzemelése melletti publikálás, demoanyag készítés.
Szervezeti felépítés
file_0.png


file_1.wmf


A projekt a két, egymást feltételező súlyponti modul esetében az alábbi feladatok és szervezeti egységek szerint épül fel.

A) Projekt manager team
A projekt menedzser teamben mindkét konzorciumi tag egy-egy főt delegál. Ez a team felelős a projekt vállalásainak teljesítéséért és a teljes pénzügyi menedzselését. A projekt koordinátor a szerepét az előírásoknak megfelelően tölti be.
B) PR és kapcsolatépítő team
Ebbe mind a három konzorciumi tag több munkatársat delegál, akik részben folyamatosan, részben ad-hoc végzik ezt a munkát. PR feladatot külső megbízásban is végeztet a projekt. A PR teamet az 1. sz. konzorciumi tag képviselője irányítja. A team vezetője felelős a projekt külső kapcsolatainak építéséért.
C) “Offline adatgyűjtő és adatintegrátor” program fejlesztő teamje
Az offline adatgyűjtő és adatintegrátor program rendszer- és a programfejlesztés szakértést az 1. és 2. sz. konzorciumi tag, részben külső megbízottal együtt közösen végez. Ennek a teamnek a vezetője a 2. sz konzorciumi tág által kinevezett személy. A szoftverek elkészüléséért és minőségéért a 2. sz. konzorciumi tag felelős.
D) “Online adatmegjelenítő és adatelemző” program fejlesztő teamje
Az online adatmegjelenítő és adatelemző program rendszer- és a programfejlesztését szakértést az 1. és 2. sz konzorciumi tag, részben külső megbízottal együtt közösen végzi. Ennek a teamnek a vezetője az 1. sz konzorciumi tag által kiválasztott személy. A szoftverek elkészüléséért és minőségéért a 1. sz. konzorciumi tag felelős.
E). Az adatok és eljárások szakértői teamje
A team felelős a szolgáltatásba integrált adatbázisok tartalmának és az alkalmazott algoritmusoknak az elvárható szakmai színvonalnak való megfeleléséért.
F) Adatbeviteli team
Ez a csoport végzi az adatgyűjtési, adatbeviteli és szakmai ellenőrzési feladatokat. A munkában az 1. és 3. sz. konzorciumi tag-szervezet részt vesz. Ennek a teamnek a vezetője a 3. sz. konzorciumi tag-szervezet munkatársa.
Együttműködés
A projekten belül az információcsere rendszeres team-megbeszéléseken és belső dokumentációs rendszer kialakításával történik. A döntéshozatali módszerek jellegét az adott probléma határozza meg. Az együttműködést az 1. sz. konzorciumi tag koordinálja. 
	A tervezett minőségirányítási intézkedések.

A szolgáltatás minőségi színvonalát a folyamatos szakmai, szakértői felügyelet biztosítja. Emellett a szoftvert és az adatbázist a felhasználók folyamatosan tesztelik. A visszajelzések alapján a javítások azonnal elvégezhetők. Ugyanez vonatkozik az adatok minőségére is. Irányelvként az EUROSTAT szempontjait érvényesítjük.
További minőségi garancia, hogy a 2. számú konzorciumi tag ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik.
	A jogszabályok és szabványok alkalmazása.

Jogszabályok a szoftver termékekkel kapcsolatban. A tervezett fejlesztési tevékenységre a szoftver termékek jogi védelme vonatkozik.
Jogszabályok a közzétett adatokkal kapcsolatban. Az adatbázisban tárolt és közzétett adatokkal kapcsolatban egyetlen, de igen lényeges kérdést a statisztikai adatokhoz kapcsolódó copyright-ot kell tisztázni. Az adatok copyright szempontjából négy csoportját különböztetjük meg:
	A kiadó deklarálja, hogy megengedi a további felhasználást, csak előírja, hogy a forrást a felhasználó jelölje meg. (most már a KSH Évkönyv is ilyen) Ezen kiadványok adatait felvesszük az adatbázisba.
	Az Interneten számos olyan publikáció van, amelyik megengedi az adatok további használatát. Ezen kiadványok adatait felvesszük az adatbázisba.

A copyright által védett statisztikai kiadványokból csak néhány kiemelt, fontos adatot veszünk fel az adatbázisba. Ezáltal nem sértjük a copyright-ot, mivel a kiadványt nem másoljuk le, csak egyes adatait használjuk fel és úgy hivatkozunk a forrásra, ahogy tudományos publikációkban szokás.
	Nem publikus adatokat jelszóval védve, csak az adatok tulajdonosa által megengedett módon teszünk elérhetővé.

(Mindez egyébként egy nagyon szigorú megközelítés részünkről, hiszen a copyright sohasem a publikált adatokra, hanem a publikált kiadványra (könyvre, CD-Rom-ra) vonatkozik. Ezek másolása tilos és nem az adatoké.)
Az adatvédelemmel kapcsolatban a lehető legjobb költség / biztonság mutatóval rendelkező eljárást használjuk adatbázisunk védelmére.

A projekt munkaterve
A kiinduló helyzet, a rendelkezésre álló erőforrások, az előmunkálatok
Kiinduló helyzet
A Koordinátor tevékenysége keretében adott 1998. szeptembere óta egy szerver, melyhez számos egyedi intézkedéssel támogatott és kizárólag saját erőt, önszerveződést felhasználó szolgáltatás kapcsolódik. Az eddigi visitek száma az elmúlt 51 hónapban meghaladja az 550 ezret. A célcsoportot egyetemi hallgatók, oktatók, kutatók, szakmai és civilszervezetek jelentik. A szolgáltatások kiterjednek az alábbi területekre: adatszolgáltatás, hírügynökség, digitális könyvtári katalógus, URL-katalógusok, digitális könyvtár, egyéb dokumentumok menedzsmentje, online újság, szerverkeresés. 
A konzorciumi tag esetében rendelkezésre áll egy online gazdasági adatbázis (1.7 millió rekordot tartalmaz 1.100 változóval) a megfelelő kiszolgáló felülettel, offline adatellenőrzési megoldásokkal, a működtetés szervezeti rendszerével.

Erőforrások
A Koordinátor rendelkezik egy, még garanciális, nagy kapacitású IBM szerverrel, a szükséges üzemeltetési és fejlesztési szakértelemmel és a működtetéshez minimálisan szükséges állandó dologi kerettel, saját ISSN számmal az Internetes szaklap esetében, jelentős online (százezer rekord) és offline (több millió rekord) adatvagyonnal, saját fejlesztésű mesterséges intelligencia-alapú algoritmusokkal, kialakult szervezeti és működési renddel a kapcsolódó önszerveződő csoportosulások kapcsán.
A Tag rendelkezik egy, a saját fejlesztéseit stabilan futtatni képes szerverrel és a további feladatokhoz elvárható megfelelő szellemi kapacitásokkal, jelentős adatvagyonnal (1,7 millió rekord).

Előmunkálatok
A konzorciumi megállapodást megelőzően a Koordinátor és a Tag egyeztették a pályázati célok realizálásának feltételeit. A felvették a kapcsolatot támogató nyilatkozatot adó szervezettel. A Koordinátor folyamatosan követi az önszerveződő csoportok részcéljait, a felmerülő feladatokat és a LOG-statisztikákat. Ennek alapján az eddigi fejlesztések keretbe foglalása, racionalizálása indokolt. Ezen fejlesztés fedezetét csak külső forrás bevonása mellett lehet biztosítani.

	A kutatás-fejlesztési tevékenység részletes leírása, a célok elérése érdekében végzendő 

Fejlesztési tevékenység
A fejlesztés három munkaszakaszból áll. Ezek a munkaszakaszok a tevékenység jellege alapján egymásra épülnek. A három munkaszakasz a következő:
	Prototípusok (adatbázis-szerkezet, felületek, jogosultságok optimalizálása, régi és új rendszer konszolidálása) kialakítása minden modulra, részleges adatfeltöltés mellett.

Adatfeltöltések befejezése, algoritmusok fejlesztése, folyamatos tesztelés és PR tevékenység.
	Dokumentálás, többnyelvűség részleges biztosítása, CD-változatok kialakítása.

A súlyponti feladatok (adatbázis-építés és algoritmus fejlesztés) mintegy 60 %-ot tesznek ki a teljes projektből, míg a fennmaradó modulok 1-1%-ot jelentenek (összesen 26%). A harmadik fázisra 14%-nyi feladat marad.
Az egyes fázisok szervesen épülnek egymásra, ágyazódnak egymásba. A korábbi szolgáltatások mindaddig változatlanul futnak, míg az új prototípusok (új felületek, adatbázisok, algoritmusok) el nem készülnek, s ezt követi majd a régi adatok átemelése, ill. az új működés tesztelése, szervezése. A PR feladatok minden nap jelentkeznek, hiszen az új felületekhez kapcsolódó reklámérték és a háttérben kialakított help- és dokumentumrendszer folyamatos beépülést biztosít a keresőszolgáltatásokon keresztül a közvéleménybe. Emellett a közvetlenül érintettek a szokásos csatornákon kapják a szükséges információkat.
A feladatokat alapvetően a konzorcium tagjai végzik, ill. a kevésbé kreatív feladatok alvállalkozóknak kerülnek kiadásra. Minthogy a konzorcium maximálisan igyekszik felmutatni az eddigi előéletén keresztül az önfejlesztő működés garanciáit, így a szakértelem rendelkezésre állása magától értetődő.
A konzorcium Koordinátora egyetlen eszköz (adatmentő eszköz) beszerzését tervezi a harmadik fázis kapcsán, hiszen az eredmények biztonságos megtartása alapvető cél. Azonban a szoftveres tükrözéseken keresztül ma is magas biztonsági szinten üzemel a garanciális szerver. A fejlesztés alapvetően kreativitás- és élőmunka-igényes folyamat.

Kockázati tényezők
Mivel a cél úgy online, mint részleges CD-alapú megoldás kialakítása, így a létrejövő szolgáltatások felhasználását lényegében semmi nem korlátozza.
A konzorcium célja, hogy minden új adatbázis és algoritmus a Koordinátor és a Tag szerverén futtatható legyen. Így az online szolgáltatás biztonsága magas szinten adott lesz.
Valós kockázatként lényegében sem technológiai sem egyéb kérdés nem merül fel, hiszen az elmúlt évek stabil működése, az önszerveződés magától értetődő volta garancia a további működésre, mely azonban a pályázati forrás nélkül lényegesen kaotikusabb, labilisabb lesz, mint az optimalizált szolgáltatások esetében.
Ha a társadalmi változások kiszámíthatatlansága kockázati tényezőként említhető, akkor ezen pályázat esetében is igaz, hogy az előre nem látható igényeket az optimalizálásnál nem lehet figyelembe venni, de éppen az elmúlt 4 év jelezte, hogy ezen ad hoc kérdések a sajátos önszerveződő folyamatokon keresztül kezelhetők. Így a fejlesztés alatt felmerülő új feladatok egy részét, csak a kiérlelés után, egy későbbi pályázat keretében lehet és célszerű optimalizálni.
Előre nem látható események (pl. határidőcsúszás, fontos személyek váratlan kiesése) esetére biztonságot nyújt az eddigi (ilyen esetekkel már szembekerült, s ezeket sikeresen kezelő) önszerveződő erő.
A projekt eredményessége a modulonkénti újrastrukturálások számában és a kapcsolódó adatmennyiségeken keresztül kézzel foghatóan nyomon követhető. A kisebb volumenű, de nagy számú modul esetében minden egyes szolgáltatáshoz új felület, új adatbázis és lekérdező algoritmusok kerülnek kialakítása), míg a súlyponti kérdést jelentő gazdasági adatok adatbázisának fejlesztése és az elemző algoritmusok kidolgozása rekordszámmal és forráskóddal dokumentálható. Az új adatrekordok száma meg kell, hogy haladja a jelenlegi rekordmennyiséget. Az új algoritmusok száma minimálisan 5.
	A projekt feladatainak időbeli ütemezése és a megvalósítási folyamat bemutatása

A projekt időtartama 11 hónap. Az ütemezést és a megvalósítási folyamatot alapvetően meghatározza, hogy (1) a projekt nem nulláról indul, hanem egy alapszinten meglévő eszköz továbbfejlesztéséről van szó, (2) az eredmények kezdettől fogva a felhasználók rendelkezésére állnak, és (3) az egyes lépések, feladatok és részeredmények összekapcsolódása nem szekvenciális.
Ez a sajátosság mind a feladatok időbeli ütemezésén, mind a megvalósítási folyamaton tükröződik.
A feladatok időbeli ütemezése
A feladatok végrehajtása gyakorlatilag a projekt elejétől a végéig folyamatosan és párhuzamosan történik. Az egyes programok és programrészletek elkészülte a munkafolyamatokat (pl. adatintegráció) gyorsítja vagy minőségét javítja.
A munkaszakaszok időbeli ütemezését az alábbi ábra mutatja.

Munkaszakaszok
Időbeli megoszlás
1. Prototípus elékszítése











2. Adatfeltöltés











3. Dokumentálás, PR











Hónapok:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A tevékenységek egymástól való függése
A fejlesztési folyamat sajátossága, hogy folyamatos visszajelzés várható a felhasználóktól (tanárok, diákok, kutatók, piaci szereplők). Ennek következtében az igényeknek megfelelően az adatbázisok tartalma módosulhat és az online adatelemző kínált algoritmusai közé fel lehet venni olyanokat, amelyek a felhasználók igényeit tükrözi.

A projekt munkaszakaszainak listája

A projekt munkaszakaszainak listája
A munka-szakasz sorszáma
A munkaszakasz megnevezése
A munkát végzők azonosítója
Ember-hónap
Kezdet (hét)
Idő-tartam (hét)
Az eredmények sorszáma
1.
továbbfejlesztett proto-típusok kialakítása (az eredményeknél feltün-tetett tagolás szerint)
1, 2
6,6
1.
12
1-10
2.
prototípusok folyamatos feltöltése
1, 2
11
13.
20
1-10
3.
dokumentáció, teszte-lés, PR
1, 2
4,4
21.
12
11
Összesen


22








A projekt eredményeinek listája
Ssz.
Cím
Elkészülési idő (hét)
Forma
Jelleg
A nyilvánosságra hozatal módja
Részarány az összteljesítésen belül
1.
Gazdasági adatok online elemzése
47

korlátozottan elérhető
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
60%
Ebből:
1.1
Adatbázis adaptálása, feltöltése
47
adatbázis
korlátozottan elérhető
projekt honlapján
30%
1.2
Online algoritmusok
47
számítógépes program
korlátozottan elérhető
projekt honlapján
25%
1.3
Online szakértői rendszer(ek)
47
számítógépes program
korlátozottan elérhető
projekt honlapján
5%
2.
Tudományos, szakmai, hallgatói, stb. szervezetek honlap-fejlesztése
47

nyilvános
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
6%
Ebből:
2.1
Tudományos Kutatási Bizottság (TKB) honlapja
47
honlap
nyilvános
projekt honlapján
1%
2.2
Magyar Agrárinformatikai Szövetség (MAGISZ) honlapja
47
honlap
nyilvános
projekt honlapján
1%
2.3
Hallgatói szervezetek (pl. AIESEC) híroldalai
47
honlap
nyilvános
projekt honlapján
1%
2.4
TDK-honlap
47
honlap
nyilvános
projekt honlapján
1%
2.5
Gödöllő-Giessen egyetemi partnerkapcsolat honlapja
47
honlap
nyilvános
projekt honlapján
1%
2.6
Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ (VSZK) honlapja
47
honlap
nyilvános
projekt honlapján
1%
3.
Szakmai szempontból értékes hallgatói munkák katalogizálása, felkínálása
47

nyilvános
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
3%
Ebből:
3.1
Szakértői rendszer adatbázis
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
3.2
Pivot-kimutatások adatbázisa
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
3.3
WAM-megoldások adatbázisa
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
4.
Tudományos, szakmai dolgozatok online katalógusának létrehozása (e-könyvtár)
47

nyilvános
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
3%
Ebből:
4.1
Közös dokumentum-menedzsment a dolgozat-adatbázisok összekapcsolása révén – metafelület (a MIAÚ cikkállományának e-könyvtár formájában történő megjelenítésén keresztül)
47
adatbázis és eljárásrend
nyilvános
projekt honlapján
1%
4.2
TDK-dolgozatok adatbázisa
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
4.3
Szak- és diplomadolgozatok adatbázisa
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%


Ssz.
Cím
Elkészülési idő (hét)
Forma
Jelleg
A nyilvánosságra hozatal módja
Részarány az összteljesítésen belül
5.
A KOORDINÁTOR ÁLTAL KÉPVISELT ÖNSZERVEZŐDŐ CSOPORTOK munkáját támogató adatbázisok kialakítása
47

nyilvános
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
5%
Ebből:
5.1
A KOORDINÁTOR ÁLTAL KÉPVISELT ÖNSZERVEZŐDŐ CSOPORTOK nemzetközi projektjeinek adatbázisa
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
5.2
A KOORDINÁTOR ÁLTAL KÉPVISELT ÖNSZERVEZŐDŐ CSOPORTOK rendezvényeinek katalógusa
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
5.3
A KOORDINÁTOR ÁLTAL KÉPVISELT ÖNSZERVEZŐDŐ CSOPORTOK külkapcsolatainak nyilvántartása
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
5.4
A KOORDINÁTOR ÁLTAL KÉPVISELT ÖNSZERVEZŐDŐ CSOPORTOK űrlapjai
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
5.5
A KOORDINÁTOR ÁLTAL KÉPVISELT ÖNSZERVEZŐDŐ CSOPORTOK évkönyve
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
6.
A hallgatói képzést támogató szolgáltatások integrálása
47

vegyes
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
2%
Ebből:
6.1
Jegyadatbázisok (nappalos, levelező, HEM, MGM, SZSZ)
47
adatbázis
korlátozottan elérhető
projekt honlapján
1%
6.2
Naplók (nappalos, levelező, HEM, MGM, SZSZ)
47
adatbázis és megjelenítő felület
nyilvános
projekt honlapján
1%
7.
Szakmai (URL) katalógusok kialakítása
47

nyilvános
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
2%
Ebből:
7.1
Info-Periszkóp (mezőgazdasági külső információs források – elsősorban URL katalógusra alapozva)
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
7.2
URL-ajánló felület
47
számítógépes program
nyilvános
projekt honlapján
1%
8.
Az oktatói-kutatói munkát segítő katalógusok létrehozása
47

nyilvános
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
2%
Ebből:
8.1
A KOORDINÁTOR ÁLTAL KÉPVISELT ÖNSZERVEZŐDŐ CSOPORTOK online publikációs-katalógusa és –adatbázisa
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%
8.2
Oktatói és Kutatói Adatbázis (OKAB)
47
adatbázis
nyilvános
projekt honlapján
1%


Ssz.
Cím
Elkészülési idő (hét)
Forma
Jelleg
A nyilvánosságra hozatal módja
Részarány az összteljesítésen belül
9.
Online szótárak fejlesztése
47


projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
2%
Ebből:
9.1
Online Gazdasági Informatika Lexikon (OGIL) fejlesztése
47
adatbázis és megjelenítő felület
nyilvános
projekt honlapján
1%
9.2
Online természetvédelmi szótár fejlesztése
47
adatbázis és megjelenítő felület
nyilvános
projekt honlapján
1%
10.
Logstatisztikák elemzése
47

nyilvános
projekt honlapján és PR-jellegű dokumentumokban
1%
11.
A felhasználást támogató megoldások kivitelezése
47

nyilvános
online és CD-n és PR-jellegű dokumentumokban
14%
Ebből:
11.1
Szükség esetén a tematikus magyar nyelvű honlapok (szolgáltatások) angol változatának előállítása
47
honlap
nyilvános
projekt honlapján
2%
11.2
CD-változat kiadása (az Internettel nem rendelkező hallgatók érdekében)
47
CD
nyilvános
CD-n
1%
11.3
Dokumentáció elkészítése
47
dokumentum
nyilvános
online és CD-n
11%




	A munkaszakaszok leírása

Résztvevők azonosítói: 
1 – koordinátor
2 – konzorciumi tag

A munkaszakasz száma: 1.
A munkaszakaszban részt vevők azonosító száma: 1, 2
A munkaszakasz kezdete és vége (év, hó, nap): 2003.03.01. – 2003.05.31.
A munkaszakasz megnevezése: A továbbfejlesztett prototípusok kialakítása
Az elvégzendő munka leírása: A projekt első szakaszának célja, hogy a Koordinátor által az elmúlt évek során működő szolgáltatás, működőképes demo, vagy tervezet formájában létrejött megoldások (súlypontilag gazdasági adatokat tartalmazó adatbázisok és algoritmusok) a Konzorciumi tag által kialakított illetve kialakítandó keretrendszerhez illeszthetők legyenek. 
A bevezető szakasz fontos feladata, hogy lerakja azokat az alapokat (adat- és adatbázis-struktúrák, navigáció, ergonomikus kezelőfelület, stb.), melyekre a várható eredmények között felsorolt szolgáltatások egységes, hosszú távon is életképes csomagja jöjjön létre. 
Az ily módon létrejövő integrált, az egymástól többé-kevésbé függetlenül működő csoportok munkáját támogató szolgáltatás folyamatosan fog fejlődni (funkciók elérhetősége, adatokkal való feltöltöttség), funkcionálisan bővülni. Jelen fázis végére egy funkcióiban közel teljes (illetve minden lényeges funkciót legalább szövegesen bemutató), az adatokkal mintegy 20%-ban feltöltött megoldás jön létre. Ennek érdekében a következő részfeladatok kerülnek definiálásra:
	A Koordinátor részéről:
	Közreműködik a szolgáltatás kereteinek (funkcióinak) kialakításában.

Elvégzi a birtokában lévő adatbázisok minőségellenőrzését.
	A rendelkezésre álló adatvagyont általános formában átadja a Konzorciumi tagnak.

A már kifejlesztett algoritmusokat átadja a Konzorciumi tagnak.
	Közreműködik az adatok frissítési gyakorlatának meghatározásában.
	Végzi a rendszer folyamatos tesztelését.
	A Konzorciumi tag részéről:
	Közreműködik a szolgáltatás kereteinek (funkcióinak) kialakításában.
	Továbbfejleszti a rendelkezésre álló keretrendszert (beleértve pl. az adatok áttöltéséhez szükséges ellenőrző algoritmusokat).
A megkapott adatbázist a keretrendszer logikájának megfelelően konvertálja.
Elvégzi a kapott algoritmusok programozását, úgy hogy a programok a koordinátor szerverén is futtathatók legyenek.
Közreműködik az adatok frissítési gyakorlatának meghatározásában.
Végzi a rendszer folyamatos tesztelését.
A munkaszakasz száma: 2.
A munkaszakaszban részt vevők azonosító száma: 1, 2
A munkaszakasz kezdete és vége (év, hó, nap): 2003.06.01. – 2003.10.31.
A munkaszakasz megnevezése: A prototípusok adatokkal való folyamatos feltöltése
Az elvégzendő munka leírása: A második fázisban kerül sor az eredmények között vázolt szolgáltatás-modulok végleges változatának kialakítására. Ennek során elkészül minden, az előzőekben meghatározott funkció, illetve az adatokkal való feltöltöttség eléri a 100%-ot. Ennek érdekében a feladatok a következők:
	A Koordinátor részéről:
	Közreműködik a szolgáltatás funkcióinak fejlesztésében.

Elvégzi a birtokában lévő adatvagyon minőségellenőrzését.
	A rendelkezésre álló adatvagyont általános formában átadja a Konzorciumi tagnak, saját szerverén lekereshetővé teszi az egytáblás adatbázisokat.

Végzi a rendszer folyamatos tesztelését.
	A Konzorciumi tag részéről:
	Közreműködik a szolgáltatás funkcióinak fejlesztésében.
A megkapott adatbázist a keretrendszer logikájának megfelelően konvertálja.
Közreműködik az adatok frissítési gyakorlatának meghatározásában.
Végzi a rendszer folyamatos tesztelését.



A munkaszakasz száma: 3. 
A munkaszakaszban részt vevők azonosító száma: 1, 2
A munkaszakasz kezdete és vége (év, hó, nap): 2003.11.01. – 2004.01.31.
A munkaszakasz megnevezése: Dokumentáció elkészítése, végső tesztelés, PR-feladatok
Az elvégzendő munka leírása: A záró munkafázisban kerül sor minden egyes szolgáltatás végső tesztjére amellett, hogy a fejlesztésnek ezt megelőző szakaszában is folyamatos volt a készülő produktum működőképességének, célszerűségének, használhatóságának ellenőrzése.
A projekt eredményeként létrejövő megoldást oly módon kívánjuk kialakítani, hogy az túlmutasson a jelen pályázat adta lehetőségeken, és további közösségek elvárásainak is megfelelő, könnyen adaptálható keretrendszer jöjjön létre.
Ennek érdekében fontos, hogy a potenciális alkalmazók kellőképpen megismerhessék a szolgáltatás-csomag kínálta, illetve fejlesztések útján létrehozható lehetőségeket. Ezt a célt a következő lépésekkel kívánjuk megvalósítani:
	Olyan dokumentáció elkészítése, mely – a projekt eredményeinek alátámasztása mellett – tartalmi szempontból kielégíti a jelenlegi és potenciális felhasználók igényeit, így a felhasználói kézikönyv, vagy a Help szerepét is betöltheti.
	A jelenlegi és potenciális felhasználók számára képzés tartása, mellyel bemutatjuk a megoldás szerepét, lehetőségeit munkájuk támogatásában.

Az Internetes kapcsolattal nem rendelkező hallgatók számára statikus CD-változat elkészítése, amely ezen szerepén túlmutatva egyfajta „kedvcsináló” funkciót is betölthet.



21



















