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Rapport nr. FEL-91-A286

Tit Plan van aanpak 'Inventarisacie van functionele gebruikerseisen voor ccii

Geografisch Informatie Systeem'

Auteur(s) Ir. M.R. Woestenburg

Instituut Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO

Datum 7 november 1991

HDO-opdrachtnummer A91 KL680

Nr in IWP'91 704.1

Samenvatting (ongerubriceerd)

Dit document bevat het werkplan voor de opdracht A91 KL680, gewijd aan het onderzock naar het Digitaal

Gcografisch Informatie Systeem (DGIS) ten behocve van de ondersteuning van de commandovoering van de

Landmacht. Het onderzoek volgt een tweetal lijnen, te weten een lijn die uitgaat van de toepassing van een

commercieci GIS en een lijn die uitgaat van cen research GIS. Gebaseerd op GIS-behoeften van de KL

zullen elementaire militaire eisen worden geirnplemerneerd op ddn of beide 015 systemen. De studie zal

worden afgesloten met een beoiordeling van de voor- en nadelen van het commercidIe GIS vergeleken met

het research GIS.

Het werkplan bevat gedetailleerde informnatie over de doeistelling, werkplanning, tijdsindeling en

projectorganisatie.
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Report no. FEL-91-A286

Title Plan of action 'Survey of functional requirements for a Geographical Information

System'

Author(s) M.R. Woestenburg

Institute TNO Physics and Electronics Laboratory

Date 7 November 1991

NDRO no. A91KL680

No in pow '91 704.1

Abstract (unclassified)

This document outlines the action plan for assignment A91KL680, aimed at research on the Digital

Geographical Information System (DGIS) which supports command and control within the Royal Army. The
research follows two directions. One direction is based on the application of a commercial GIS. The other

direction is based on the application of a research GIS. Based on GIS requirements from the users,
implementation of those requirements will take place on the most appropriate GIS or on both systems. The

study will be concluded with a comparison of both systems.

The action plan contains detailed information about the purpose, workpackages, schedules and project

organisation.
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1. Inleiding

In september 1991 heeft de Koninklijke Landmacht (KL) bij het FEL-TNO een opdracht geplaatst

met als doel bet inventariseren van functionele gebruikerseisen voor een Digitaal Geografisch

Informatie Systeem (DOIS). Parallel is een opdracht bij bet IZF-TNO geplaatst die in aanvulling

hierop een studie verricht naar de mens-machine aspecten van GIS systemen.

Dit document bevat bet werkplan voor de opdracht A91KL680, gewijd aan het onderzoek naar

functionele gebruikerseisen voor rnilitaire GIS systemen. Doelstellingen van dit document zijn:

H -et beschnijven van de door het FEL-TNO voorgestelde aanpak van het project, voor wat

betreft de fasering, de op te leveren resultaten en de projectplanning.

* Het synchroniseren van de KL aktiviteiten m.b.t. het project.

* Het afstemmen van de verantwoordelijkheden en verwachte bijdragen van de diverse

participanten in het project, zowel van KL-zijde als van de zijde van het FEL-TNO.

In de volgende hoofdstukken (2 t/rn 5) worden achtereenvolgens de probleemstelling, doelstelling.

projectorganisatie en projectplanning nader uitgewerkt. Hoofdstuk 6 is gewijd aan kwaliteitszorg.

Opmerkingen over capaciteit zijn opgenomen in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 bevat enige

opmerkingen omtrent de financiering van bet onderzoek. Hoofdstuk 9 bevat een globale

tijdsplanning. In bijiage A is een overzicht van de werkpakketten opgenomen voor de diverse

deelaktiviteiten.
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2. Probleemstelling

De C2-1iLosotie van de KI geeft aan dat toekomstige systemen voor een groot dccl zullen worden
gerealiseerd op basis van cen Digitaal Geografisch Informatie Systeemn (DGIS). Bovenop dit GIS
zijn dan de functionele applicaties gerealiseerd. Integratie van functionele applicaties en een GIS
is benodigd gezien de intensieve gegevensuitwisseling tussen de functionele applicaties en het
onderliggende GIS. In de naaste toekomst zullen de G2-functie (inlichtingenverweilcing) en de

G3-functie (operatien) worden ondersteund met behuip van geautomatiseerde systemen. Binnen
deze systemen zal GIS-technologie aanwezig zijn.

Voorbeelden van in ontwikkeling zijnde en geplande C3-systemen welke van dit concept uitgaan

zijn:
* Gevechtsinlichtingensysteem t.b.v. bet ANl Source Information Centre van de sectie G2;
* System control en management systeem t.b.v. de bedrijfsvoering van ZODIAC;

* Commandopost informatiesysteem t.b.v. de ondersteuning van bet bvt (beoordeling van
de toestand) proces binnen de grote staven (G3);

* Systemen voor de Genie, Artillerie, Verkeer en vervoer, etc.;

* Bednijfsvoeringssystemen zoals personeelsaanvulling en logistieke systemen.

Commercidle (civ iee) GIS systemen zijn niet bedoeld voor militair gebruik. De kern van GIS
systemen is voor zowel civiel als militair gebruik geschikt. De noodzakelijke en specifieke
applicatie-modules voor militaire toepassingen zijn echter veel minder ver ontwikkeld als voor
civiele roepassingen. Civiele modules worden veelal gebruikt voor ondersteuning van
nutsbedrijven en kadastrale roepassingen. Dit soont toepassingen is over bet algemeen miet

tijdkritisch en gebruikt andere soorten informatie. De navolgende opsomming van tekortkomingen

is representatief voor de hedenidaagse GIS systemen:

* Ruimtelijke inforniatie en C2 informatie (bijvoorbeeld de lokatie, type en sterkte van

eigen en vijandelijke eenheden) is veelal gescheiden opgeslagen met ale

consistentieproblemen van dien.

* De onderliggende database ondersteunt veelal geen geografische datatypen (punt. Iijn,

gebied). Dir moet dan worden geamuleerd met alle nadelen van dien (consistentie,

performance, etcetera).

* Typische GIS queries zoals geef cen list van alle heuvels binnen het aangegeven gebied

met bomen maar wnder bebouwang die mirttens 10 meter boven het maaiveld uitsteken'
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zijn nauwelijks efficidnt uitvoerbaar op ecri commceicel GIS systeem, zeker als het

antwoord in enige seconden verwacht wordt.
* Responstijdproblemen zijn vaak te wijten aan bet niet of slecln kunnen gebruiken en

implementeren van (meerdimensionale) indexen.

Ontwikkeling van een specifiek GIS voor militair gebruik is ongewenst om redenen van

ontwikkelrisico, kosten, uitwisselbaarheid en onderhoud. Gebruik van een comniercieei GIS voor
militaire toepassingen is dus uitgangspunt. Wel kan dit commercidle GIS worden aangepast voor

militair gebruik.

Probleemstelling binnen deze studie is de vraag of cen commercieei GIS aangepast kan worden
voor militair gebruik en wat deze aanpassingen inhouden qua inspanning. Tevens kan dan worden

bepaald welke aanpassingen redelijkerwijs flier binnen de huidige generarie GIS systemen kunnen
worden geimplemenreerd.
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3. Doelstelling

Naar aanleiding van de in hoofdstuk 2 geschetste probleemstelling kan bet doel van bet project
worden geformuleerd als bet onderzoeken of en met welke inspanning elementaire militaire GIS
eisen kurmen worden gefmplementeerd op een commercieel GIS systeem. Van de eisen die niet
kunnen worden geftplementeerd op het commerciele systeem dient te worden nagegaan wat
hiervan de (wellicht gemeenschappelijke) oorzaken zijn en of de eisen met redelijke inspanning
implementeerbaar zijn op een research GIS systeem. Door implementatie op of bet commercidle

015 systeem en/of op bet research GIS systeem uit te voeren kan een set van functionele en
technische eisen worden opgesteld die kan dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling c.q.

verwerving van de volgende generatie GIS systemen voor militair gebruik.
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4. Projectorganisatie

In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie beschreven zoals die van toepassing is op de opdracht

A91 I,680. De volgende instanties/afdelingen zijn bij bet project betrokken:

Commando Verbindingen Koninkiike Landmacht (CVKL)

Sectie Command & Control.

CVKI Sectie Command & Control treedt op als vertegenwoordiger van de

Begeleidingsgroep C2-Onderzoek (BC2O) in de subwerkgroep Command and

Control Digitale Geogratische Infonnatie Systemen (C2DGIS).

Begeleidingsgroep C2-onderzoek

Subwerkgroep C2DGIS

De voorzitter van de swg C2DGIS treedt op als projectbegeleider.

MILGEO
MILGEO is verantwoordelijk voor de produktie van geografische data.

EELTNO
Divisie Systeemontwikkeling en Informatietechnologie.

De interne FEL-ThO projectorganisatie bestaat uit 4 medewerkers

(projectleider/medewerkers) uit de groepen 2-1 (Command and Control
Informatiesystemen / Kennissystemen) en 2-6 (Systeem- en Software-

technologie).

H-et FEL-TNO rapporteert aan dc voorzitter van de subwerkgroep C2DGIS.

Het FEL-TNO verkrijgt kennis en documentatie van de subweikgroep C 2DGIS.

Tussen- en eindresultaten worden verstrekt aan en vex1kregen van IZF-TNO. Tevens zal

regelmatig projectoverleg plaatsvinden tussen betrokken medewerkers van FEL-TNO en IZF-

TNO.

FEL-TNO zal assistentie krijgen van de leverancier van bet commercidle GIS, UNISYS. Deze

assistentie zal in de vonn van consultancy, ondetlioud, functionele aanpassingen en cursussen

gegeven worden. Hietoc zal bet betrokken personeel van UNISYS van te voren worden
Igescreend'. Personeel van UNISYS krijgt geen toegang tot documentatie van de knjgsmacht.

foegang tot FEL-TNO documentatie zal eerst dan worden verleend na toestemnming van de

opdrachtgever.
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FEL-TNO heeft gekozen voor een comrnercieel GIS van de firma UNISYS om een aantal

redenen:

H -et commercidle GIS (Advanced Relational Geographical Information System, ARGIS)

wordt door UNISYS reeds ingezet in militaire projecten.
* Functionele veranderingen in ARGIS kunnen warden doorgevoerd in het GIS-centrum

van UNISYS in Amsterdam (Europees centrum voor GIS van UNISYS).
* Gunstige prijs-prestatie verhouding van het produkt.

* ARGIS draait op commerciele hardware (SUN) en gebruikt een commerciele relationele
database (ORACLE).
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Figuur 4. 1: Projectorganisabe.
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5. Werkplanning

5. 1 Uitgangspunten

Er zal op basis van reeds bestaande documentatie, op basis van literatuur, op basis van interviews

en op basis van prototyping een inventarisatie worden gemaakt van alle functionele eisen die aan

een GIS worden gesteld voor militair gebruik. Hierbij zal aandacht worden besteed aan eisen

m.b.t. het wijzigen van GIS-bestanden (bijv. genie-toepassingen) en m.b.t. het gebruiken van GIS-

bestanden in relatie tot andere gegevens (bijv. terrei n- anal yse).

Het anderzoek zal gefaseerd worden uitgevaerd. Per fase zal worden gerapporteerd aan de

opdrachtgever. Binnen de fases Milen werkzaaniheden worden gecoordineerd met bet IZF-TNO.
Dit geidt met name voor het interviewen van KL-deskundigen (de schaarse tijd moet efficitnt

warden gebruikt) en het ontwikkelen van bet GIS-systeem op basis van het research GIS

(coordinatie programmeerwerkzaamheden).

In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de inhoudelijke aspecten van de opdracht c.q.

de op te leveren mijipalen. Tevens zijn paragrafen gewijd aan de rapportering en aan de

verwachte inbreng van de KL tijdens de opdracht. In bijlage A is een overzicht van de

werkpakketten opgenomen van de diverse aktiviteiten. Oak zijn bier per aktiviteit de doorlooptijd

en plaatsing (in tijd) t.o.v. andere aktiviteiten gespecificeerd.

Tijdens de uitvoering van bet onderzoek zal met bet IZF-TNO worden samengewerkt. Activiteiten

zMien warden gesyncbroniseerd en (tussen-) resultaten zullen worden uitgewisseld. 00k de

interviews met deskundigen zullen zo mogelijk gecombineerd worden uitgevoerd.

5.2 Analyse

De analysefase is bedoeld am op basis van Iiteratuur, reeds uitgevoerde studies binnen de

krijgsmacht en op basis van interviews met toekomstige gebruikers binnen ILK vast te stellen

welke elementaire militaire GIS-eisen bestaan. Als uitgangspunt wordt gekozen voor voorstellen

zoals weergegeven in bet (NATO) terrain analysis' binnen de context van Command and Control.

Keuze van en toegang tot toekomstige gebruikers; wordt gecoo5rdineerd door de projectbegeleider.
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5.3 Ontwerp en implementatie demonstrator

De ontwerpfase en de implementatiefase zullen evolutionair (incrementeel) worden doorlopen.

Clusters van elementaire militaire GIS eisen zui~en worden gefmnplementeerd op een commercieel

en/of een research GIS (afhankelijk van de benodigde inspanning zullen niet alle eisen worden

gefmplementeerd). Deze keuze zal worden gemaakt in overleg met MILGEO en de C2DGIS in

verband met de prioriteiten van eisen en de benodigde dataproduktie.

Gebruikers zullen de mogelijkheid hebben om tussenhijds de resultaten te evalueren. Hierdoor

wordt de gebruiker betrokken bij het gehele ontwikkelingstraject waardoor de gebruiker de

mogelijkheid krijgt om eisen bij te stellen op basis van ervaring met de demonstrator. De

bijgestelde eisen worden vervolgens gelimplementeerd.

Implementatie van GIS Pisen op het research GIS zal volledig door FEL-TNO plaatsvinden.

Implementatie van G15 eisen op het commercid1e G15 zal door FEL-TNO plaatsvinden. Waar

benodigd zal FEL-TNO worden ondersteund door personeel van de leverancier van het

cormcrcielc GlS.

5.4 Evaluatie

In de eindevaluatie zal binnen een realistisch scenario (bijv. binnen de wargame omngeving van het

FEL-TNO) de effectiviteit van een militair G15 worden onderzocht. Getracht zal worden omn de

conclusies van de evaluatic ook kwantitatief te onderbouwen, bijvoorbeeld door het bepalen van

de tijd die men nodig heeft voor het nemen van bepaalde beslissingen in cen situatie met en in een

situatie zonder 015. Evaluatie binnen een 'life omgeving is waarschijnlijk niet mogelijk omdat in

dat geval het gchele relevante operatiegebied in het GIS moet zijn opgenomen (dit stuit op

technische bezwaren).

5.5 Rapportering

De rapportering zal geschieden d.m.v. een plan van aanpak voor de opdracht (dit document), per

deelai',tiviteit een versiag waarin de resultaten van een aktiviteit vermeld zijn en een (afsluitend)

document waarin de resultaten van de deelaktiviteiten zijn verwerkt.

Deze documenten markeren de diverse mijipalen (afsluitpunten) van aktiviteiten aan FEL-TNO

zijde.
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5.6 Inbreng krijgsmacht

Tijdens de in dit hoofdstuk genoemde door het FEL-TNO uit te voeren aktiviteiten is het de taak

van de KL, gecotirdineerd door de projectbegeleider, te zorgen voor bet aanleveren van de digitale
kaartinformatie (DIGEST uitwisselingsformaat), de kennis en informatie benodigd voor

uitvoering van de genoemde aktiviteiten. Namens de KL zullen MILGEO en C2D3GIS zorg
dragen voor de informnate omtrent de case (NATO) 'terrain analysis'. C2DGIS zal hierin

participeren voor wat betreft pnioriteiten en de relatie tussen de case en Command and Control.

Tussen de KL en deskundigen van FEL-TNO dient overleg plaats te vinden welke digitale

kaartinformatie ter beschikking gesteld zal worden. Tevens dient de validatie van de door het
FEL-TNO opgeleverde resultaten door de KL te worden geco~lrdineerd (i.c. de projectbegeleider)

en uitgevoerd.

De KL, als Single Service Manager (coordinatie burn MILOLJ), zal ook het oveileg met de

overige krijgsmachidelen, die Koninlijke Luchtmacht (KLu) en de Koninklijke Marine (KM),

cooriineren in verband met de bruikbaarheid van de resultaten in projecten van de KLu en de

KM.
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6. Kwaliteitszorg

Zowel ter bevordering van de systeemkwaliteit en overdraagbaarheid als ter beheersing van het

ontwerp- en ontwikkeltraject zullen algemeen bekende methoden en technieken worden toegepast.

Hierbij zal gebruik worden gemaakt van op het FEL-TNO aanwezige hulpmiddelen.

Voor het analyseren van gegevens en ontwerpen en ontwikkelen van de demonstrators zal gebruik

worden gemaakt van NIAM (Nijssens Informatie Analyse Methode), Yourdon SA (Structured

Analysis) en RDBMS met SQL (Structured Query Language).

Het commerciele GIS systeem zal zijn gebaseerd op ARGIS, een produkt van UNISYS. ARGIS

bestaat uit een ORACLE database met een GIS-shell. De GIS-shell kan door de gebruiker

rechtstreeks worden benaderd, maar kan ook worden gebruikt door applicarie-piogramma's

(embedded GIS-calls). De query-taal is gebaseerd op SQL. Het geheel draait op een SUN
wcrkstation.

Het research GIS systeem zal zijn gebaseerd op POSTGRES, een niet-commercidle nakomeling

van INGRES (POSTGRES is een produkt van Berkeley University, Professor Stonebraker).

POSTGRES kan zowel rechtstreeks als via applicatie-programma's worden benaderd. De query-

taal is gebaseerd op POSTQUEL. Het geheel draait op een SUN werkstation. POSTGRES is

gekozcn omdat dit DBMS vele voordelen biedt als research GIS, met name doordat POSTGRES

gebruik van een multi-dimensionale index toestaat (jets dat in commerciele databases [nog] nmet

tot de mogelijkheden behoort). Meer-dimensionale indexen hebben zeer positieve gevolgen voor

de responstijden van een GIS op vragen van gebruikers. Qok biedt POSTGRES de mogelijkheid

tot opsiag en manipulatie van gestructureerde objecten, zoals punten, lijnen en gebieden, met

bijbehorende (complexe) operaties (object gedridnteerd).

Alle rapporten zullen zijn opgesteld conform de TNO huisstijl en zullen na schniftelijke

goedkeuring door de knijgsmacht (i.c. de projectbegeleider) onder verantwoordelijkheid van het

FEL-TNO worden uitgebracht. De rapporten zullen zijn opgesteld in de Nederlandse tail.
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7. Capaciteit

Voor de uitvoering van deze opdracht zijn in totaal 18 deci-mensjaren (dmj) beschikbaar in 1991
en 21 deci-mensjaren in 1992. Deze capaciteit is opgenomen in bet instituutswerkplan (IWP).
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8. Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit de doelsubsidie. Aanschaf en onderhoud van het

research GIS systeem en aanschaf en onderhoud van het commnercid-1e GIS systeem zal
plaatsvinden door FEL-TNO zonder additionele financid1e consequenties; voor de opdrachtgever.

FEL-TNO zal zonder financiele verplichting digitale kaartinformatie ontvangen van de

opdrachtgever voor een door de opdrachtgever nader te bepalen gebied. FEL-TNO zal deze
kaartinformatie niet voor andere doeleinden gebruiken als voor uitvoering van deze opdracht.
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9. Tijdsplanning

De in hoofdstuk 5 genoemde fasen zullen worden afgesloten met de publicatie van een afsluitend

rapport. De volgende rapporten zullen verschijnen:

* Rapport 'Plan van aanpak': november 1991
* Rapport 'Elementaire militaire GIS eisen': januari 1992

* Rapport 'Basis militair GIS': mei 1992

* Evaluatie/cindrapport december 1992

In bijiage A is de omvang en de tijdsplanning van de diverse (deel-) aktiviteiten gedocumenteerd.

Ir. J. Bruin .M.R. Woestenburg

Divisichoofd Projecticider
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0000 MILITAIR GIS

DOEL:
Inventarisatie van functionele gebruikerseisen voor een GIS.

BENODIGDHEDEN:

* Commercieel GIS pakket.

* Research GIS/database omngeving.

* Materiaal en interne / externe expertise over militaire 015.

PRODUKTEN:
* Rapport'Plan van aanpak Inventarisatie van functionele gebruikerseisen voor een

Geografisch Informatie Systeem'.

* Rapport'Elementaire militaire GIS eisen'.

* Basis militair 015.

* Demonstrator van bet basis militai 013.

* Rapport 'Basis militair GIS'.

0 Demonstrator militair 015 aan de hand van een specifiek militair voorbeeld.

0 Evaluatie- / eindrapport.

CAPACITEIT:
5460 uur

PLANNING:

Mei 1991 - december 1992
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1000 OPSTELLEN PLAN VAN AANPAK

DOEL:
Het verkrijgen van inzicht in de benodigde werkzamheden en het opsteilen van de

projectplanning (tijd. capaciteit) van het project.

BENODIGDHEDEN:
0 Geen.

PRODUKTEN:
* Rapport Plan van aanpak.

CAPACITEIT:
140 uur

PLANNING:
Augustus 1991 - oktober 1991
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2000 BEPALEN MIUITAIRE GIS EISEN

DOEL:
Het verkrijgen van inzicht in specifieke eisen voor militaire GIS alsmede het rapporteren

van de resultaten.

BENODIGDIIEDEN:
* Materiaal en interne / extemne expertise over rnilitaire GIS.

PRODUKTEN:
* Rapport 'Elementaire militaire GIS eisen'.

CAPACITEIT:
280 uur

PLANNING:

September 1991 - december 1991
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2100 VERZA4MELEN MATERIAAL (LITERA TUUR + INTERVIEW)

DOEL:

Het verzamelen van niateriaal en (inteme /externe) expertise over elementaire specifiek

militaire 015 eisen.

BENODIGDHEDEN:
* Materiaal en inteme / exteme expertise over militaire GIS.

PRODUKTEN:
0 Materia en kennis omtrent elementaire specifiek militaire GIS eisen.

CAPACITEIT:
120 uur

PLANNING:

September 1991 - december 1991

AFHANKELIJKHEID KL:

Toegang tot deskundigen / toekomstige gebruikers
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2200 ANALYSE MILITAIRE GIS EISEN

DOEL:

Het verkrijgen van inzicht in specifieke eisen voor inilitaire GIS.

BENODIGDHEDEN:
* Materiaal en kennis omtrent elementaire specifiek militaire GIS eisen.

PRODUKTEN:

* Iniicht in elementaire specifiek militaire GIS eisen.

CAPACITEIT:

120 uur

PLANNING:

September 1991 - december 1991
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2300 RAPPORTAGE MIUITA IRE GIS E!SEN

DOEL:
Publicatie van het rapport E-lementaire militaire GIS eisen'.

BENODIGDHEDEN:
a Inzicht in elementaire specifiek militaire GIS eisen.

PRODUKTEN:
* Rapport 'Elementaire militaire GIS eisen'.

CAPACITEIT:
40Ouur

PLANNING:
Januari 1992
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3000 ONTWIKKEL BASIS MILITAIR GIS

DOEL:

Het ontwikicelen van een basis militair GIS aismede het demonstreren van de resultaten.

De ontwikkeling volgt twee lijnen, te weten een ontwikkeling op en commercieei GIS en

cen ontwikkeling op een research GIS.

BENODIGDHEDEN:

* Commercieel GIS pakket.

* Research GIS/database omngeving.

PRODUKTEN:

* Basis militair GIS.

* Demonstrator van het basis militair GIS.

* Rapport 'Basis militair GIS'.

CAPACITEIT:

2440 uur

PLANNING:

Mci 1991 - mci 1992
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3100 VERWERVING GIS

DOEL:

Het verwerven van een commercieel beschikbaar GIS voor gebruik door FEL-TNO in het

kader van dit project.

BENODIGDHEDEN:
* Commercieel C'IS pakket.

PRODUKTEN:
0 Commercieel beschikbaar GIS pakket voor gebruik door FEL-TNO.

CAPACITEIT:
140 uur

PLANNING:
Mci 1991 - september 1991
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3200 OPZETI'EN GIS OMGEVING

DOEL:
Het installeren van een commercieei beschikbaar GIS pakket voor gebruik door FEL-

TNO en het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden / beperkingen van dit GIS pakket.

Het installeren en gebruiksgereed maken van bet research GIS.

BENODIGDHEDEN:
* Commercieel beschikbaar GIS pakket voor gebruik door FEL-TNO.

* Research GIS/database omgeving.

PRODUKTEN:
* Commercieel beschikbaar GIS pakket, operationeel op het FEL.

* Inzicht in de mogelijkheden / beperkingen van dit GIS pakket.

* Cursuservaring commercieel GIS pakket.

* Research GIS/database omgeving.

CAPACITEIT:
980 uur

PLANNING:
Mei 1991 - november 1991
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3300 UITBOUWEN TOT BASIS MILITAIR GIS

DOEL:
Het uibouwen van het verkregen commercid1e GIS pakket tot een basis militair GIS

aismede het demonstreren van de resultaten. Het uitbouwen van het research GIS tot een

basis militair GIS aismede het demonstreren van de resultaten.

BENODIGDHEDEN:
* Commercieel beschikbaar GIS pakket, operationeel op het FEL.
* Research GIS/database omgeving.

* Inzicht in de mogelijkheden / beperkingen van dit GIS pakket.

* Inzicht in elementaire specifiek militaire GIS cisen.

PRODUJKTEN:
* Basis militair GIS.
* Research GIS/database omgeving.

* Demonstrator van het basis militair GIS (twee lijnen).

* Rapport 'Basis militair GIS'.

CAPACITEIT:
1320 uur

PLANNING:
November 1991 - mei 1992
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3310 SPECIFICATIE /OAT WERP

DOEL:
Het opstellen van functionele specificaties /functioneel ontwerp voor een basis militair

GIS (twee lijnen).

BENODIGDHEDEN:
* Commercieel beschikbaar GIS pakket. operationeel op het FEL.
* Research GIS/database omngeving.

* Inzicht in de mogelijkheden / beperkingen van beide systemen.
* Inzicht in elementaire specifiek militaire GIS eisen.

PRODUKTEN:
* Functioncle specificatie / functioneed ontwerp voor een basis militair GIS (twee lijnen).

CAPACITEIT:
280 uur

PLANNING:

November 1991 -januani 1992
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3320 BO UW BASIS MILITAIR GIS

DOEL:

Het uitbouwen van beide GIS pakketten tot cen basis militair GIS.

I3ENODIGDHEDEN:
" Commercieel beschikbaar GIS pakket, operationeel op het FEL.
* Research GIS/database omngeving.

* Functionele specificatie / functioneel ornwerp voor een basis militair GIS.

PRODUKTEN:
* Basis niilitair GIS (twee lijnen).

CAPACIT EIT:

760 uur

PLANNING:

Januani 1992 - april 1992
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3330 OPZETTEN DEMO BASIS GIS

DOEL:

Het demonstreren van de functionaliteit van het basis militaire GIS.

BENODIGDHEDEN:
* Basis niilitair 015 (twee Iijnen).

PRODUKTEN:
* Demonstrator van het basis militair 015 (twee lhjnen).
* Rapport'Basis militair GIS'.

CAPACITEIT:
280 uur

PLANNING:

April 1992 - mci 1992
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4000 ONTWIKKEL DEMONSTRATOR MILITAIR 015

DOEL:
Het aantonen van de toepasbaarheid van beide ontwikkelde systemnen en voor het

ontwikkelen van specifieke militaire GIS.

BENODIGDHEDEN:
* Beide basis systemen.
* Een aantal potentiele militaire toepassingsgebieden (binnen G2/G3).

PRODUKTEN:
0 Demonstrator militair 015 aan de hand van een specifiek militair voorbeeld (twee lijnen).

CAPACITEIT:
1820 uur

PLANNING:

Mei 1992 - november 1992
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4100 SELECT)E / SPECIFICA TI F APPLICA TJE

DOEL:

Het verkrijgen van specificaties voor cen militaire (voorbeeld) toepassing, aan de hand
waarvan de toepasbaarheid van het basis militaire GIS kan warden gedemonstreerd.

BENODIGDHEDEN:

0 Een aantal potentiele militaire toepassingsgebieden.

PRODUKTEN:

* Specificaties voor een militaire (voorbeeld) toepassing, aan de hand waarvan de

toepasbaarheid van het basis militaire 015 kan warden gedemonstreerd.

CAPACITEIT:

140 uur

PLANNING:

Mci 1992
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4200 FUNC77ONEEL / TECHNISCH ONT WERP

DOEL:
1-l opstellen van een functioneel / technisch ontwerp voor een specifiek militair
(voorbeeld) GIS.

BENODIGDHEDEN:
* Specificaties voor een militaire (voorbeeld) toepassing, aan de hand waarvan de

toepasbaarheid van het basis militaire GIS kan worden gedemonstreerd.

* nzicht in de mogelijkheden / beperkingen van het basis militaire GIS.

PRODUKTEN:
* Functioneel / technisch onzwerp voor een specifiek militair (voorbeeld) GIS.

CAPACITEIT:
420 uur

PLANNING:
Mci 1992 - augustus 1992
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4300 BOUW DEMONSTRATOR

DOEL:
Het bouwen (implementeren) van een demonstrator voor cen specifiek militair GIS.

BENODIGDHEDEN:
* Basis militair GIS (twee lijnen).

* Functioneel / technisch ontwerp voor cen specifiek militair (voorbeeld) GIS.

PRODUKTEN:
* Demonstrator specifiek militair GIS (twee lijnen).

CAPACITEIT:
1120 uur

PLANNING:

Augustus 190n2 november 1992
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4400 OPZETTEN DEMO

DOEL:
Het. opzetten van de evaluatie en het uitvoeren van de evaluatie van het ontwikkelde

specifieke militaire GIS. Demnonstratie van de resultaten op beide systemen.

BENODIGDHEDEN:
* Demonstrator specifiek militair (315 (twee lijnen).

* Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de efficientie van handmatige,

kaartnianipulatie binnen de operationele omgeving.

PRODUKTEN:
* Demonstrator specifiek militair GIS aan de hand van specifieke voorbeeldgegevens (twee

Iijnen).

CAPACITEIT:
140 uur

PLANNING:
November 1992 - december 1992
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5000 OPSTELLEN EVALUA TIE- /EJNDRAPPORT

DOEL:

Het rapporteren van de relevaine opgedane ervaringen tijdens het project.

BENODIGDHEDEN:

* Ervaringen tijdenis het project.

PRODUKTEN:

* Evaluatie- / cindrapport.

CAPACITEIT:

240 uur

PLANNING:

November 1992 - december 1992
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6000 PROJECTMANAGEMEVTr

DOEL:
Het zodanig sturen van het project dat binnen de gestelde tijd en kosten een optimaal

resultaat bereikt wordt met de beschikbare hulpmiddelen.

AKTIVITEITEN:
* Het houden van projectoverleg met de projectbegeleider.

* Het houden van projectoverleg binnen het, FEL-team.

* Het rapporteren van de voortgang aan de projectbegeleider.

* Het rapporteren van de voortgang aan bet management FEL-TNO.

* Het opzetten en instandhouden van een juiste project-infrastructuur (beschikbaarheid

hulpmiddelen etc.).

* Het bewaken van de voortgang van bet project.

* Het bewaken van de kasten van het project.

* Hct bewaken van de kwaliteit van de geleverde produkten (adviezen, rapporten,

demonstrator).

PRODUKTEN:
* Voortgangsrapportages.

CAPACITEIT:
540 uur

PLANNING:

Mei 1991 - december 1992
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