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A feladat - Környezet 

Meta karbantartás 

Regiszterek 

Adatgyűjtés 

szervezés 

Adatelőkészítés 

Adatfeldolgozás 

Tájékoztatás 

Meta adatok 



Feldolgozási 

rendszer 

Tájékoztatási 

adatbázis 

Meta 

Elemző felület 

~1000 MDB 

~400.000 felhasználó / év 

~300 egyidejű felhasználó 

=2,75 fejlesztő 

A feladat 

~10.000 esemény 



A szoftverépítést  

támogató döntés  

mögött álló  

folyamatok 



Testreszabás mértéke Alacsony Magas 

Költség 

Alkalmasság 

Idő 

Dobozos 

szoftver 

Egyedi 

fejlesztés 

Ó mondd, te kit választanál? 



Testreszabás mértéke Alacsony Magas 

Költség 

Alkalmasság 

Idő 

Dobozos 

szoftver 

Egyedi 

fejlesztés 

BI Szektor 2007 



Elemzés 

Összes gyártó 

Funkcionális elemzés 

Hardver erőforrás igények 

Költségek 

Összes megoldás 



Elemzés 

Összes gyártó 

Funkcionális elemzés 

Hardver erőforrás igények 

Költségek 

Összes megoldás 

•Informatikai elvárások 

• Belső elégedettségi  

  felmérés 

• Honlap kérdőív 

• Kiscsoportos beszélgetés 

• Email-es és telefonos  

reklamációk, javaslatok 

• Más nemzeti hivatalok 

 gyakorlata 

• Az elemző felület,  

  mint kritikus pont 

Várható költségek a következő 5 évre 

(liszensz + support + fejlesztés) 



Elvárások az elemző felülettel szemben 

• Nem valódi elemző felület - az adat az érték  

• Izomból lehessen használni 

•„Torrent” oldalként is megállja a helyét 

• Összetett keresések 

• Kapcsolódó információk 

• Max 3 gombnyomás elv 

• Felhasználók megkülönböztetése 

• Verziókezelés 



A döntés 

Gyári JAPI  

megoldás testreszabva 

2147 

Opensource JSP  

megoldás testreszabva 

2063 

Testreszabás mértéke 

Költség 

Alkalmasság 

Idő 



• A költségkeretet nem tudtuk tartani,  

meg kellett növelnünk a szerver kapacitását 

 

• Jelentős határidő csúszás 

 

• Az üzemeltetési költségek várakozás szerint alakultak 

 

• A felhasználói visszajelzések drasztikusan javultak 

 

• Megbízható támogatás (hibajavítás prioritás szerint +  

túl vagyunk egy fejlesztői váltáson is) 

 

• Új fejlesztések iránya, ütemezése, prioritások saját kézben 

Jó döntés volt? 



Jó döntés volt? 









Tapasztalatok az elemzésben 

Az általános rendszer  

dokumentációk  

csak azt mondják el,  

hogy a termék mit tud 

A részletes  

dokumentációk hossza 

simán meghaladja a  

10.000 oldalt 

Ha megkérdezzük, 

 minden 

megoldható 

Lerry Page és  

Sergey Brin  

megérdemelnék  

a Nóbel díjat  



Tapasztalatok a fejlesztésben 

„A legpompásabb haditerv 

 is csak addig működik,  

amíg a valódi  

harci cselekmények  

el nem kezdődnek” 

Lerry Page és  

Sergey Brin  

megérdemelnék  

a Nóbel díjat  

A legjobb párkapcsolatot  

is próbára tesz  

egy építkezés 



Köszönöm a figyelmet! 


