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Проведено аналiз розвитку настiльних ГIС, зроблена оцiнка переваг i недолiкiв вiдкритого ПЗ ГIС та вказанi
моделi проникнення на ринок вiдкритого ПЗ ГIС.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТЫХ НАСТОЛЬНЫХ ГИС, Зацерковный В.И., Сывык Д.О., Бабич А.А. — Проведен
анализ развития настольных ГИС, произведена оценка преимуществ и недостатков открытого ПО ГИС и
указаны модели проникновения на рынок открытого ПО ГИС.

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF OPEN SOURCE INITIATIVE GIS, by Zatserkovniy V.I., Syvik D.O., Babich A.A.
— The analysis of desktop GIS development is conducted, the evaluation of advantages and disadvantages of open
GIS software and indicated models of penetration into market of open GIS software.
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1.ВСТУП

Незважаючи на велике розмаїття програмного забезпечення (ПЗ), що пропонується ринком геопроду-
ктiв, на сьогоднi не iснує стандартизованої ГIС, яка б враховувала всi потреби користувача. Iнформацiя,
що накопичується, дуже часто не може бути порiвняною, є рiзнорiдною та розмежованою; в деяких
регiонах використовуються несертифiкованi програмнi засоби, багато iнформацiї дублюється. Крiм того,
лiцензiйне ПЗ не є дешевим, що аж нiяк не сприяє його широкому впровадженню.

2.ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Створення повноцiнної ГIС як свiдчить досвiд, можливе тiльки на основi програмного забезпечення,
спецiально спроектованого для задач управлiння територiями. Тобто повинен бути сформований ком-
плекс програмних засобiв, який би забезпечував ефективне збереження великих об’ємiв просторових
даних, органiзацiю вiддаленого доступу до централiзованого або розподiленого сховища даних в режи-
мi клiєнт-сервер, набiр клiєнтських додаткiв рiзної функцiональностi, зручний настроюваний iнтерфейс
користувача, можливiсть створення спецiалiзованих додаткiв тощо.

Перспективним у цьому напрямку бачиться впровадження вiдкритих настiльних ГIС — Open Source
Initiative (OSI). Основними особливостями вiдкритого програмного забезпечення (ПЗ) згiдно з визначе-
нням органiзацiї Open Source Initiative, є вiльне поширення, доступний вихiдний код, дозвiл на модифi-
кацiю цього вихiдного коду [1].

Ключову роль в розвитку вiдкритого ПЗ зазвичай вiдiграють спiвтовариства розробникiв, що форму-
ються навколо окремих програмних продуктiв.

Сьогоднi вiльне ПЗ стало символом iнновацiй i прогресу. Вiльне використання, змiна i розповсю-
дження ПЗ i його вихiдних кодiв гарантоване пiдтримкою вiльного обмiну iдеями мiж користувачами i
розробниками. Для ПЗ ГIС це означає послiдовний мiжнародний розвиток з орiєнтуванням на вiдповiдi
запитам користувачiв в короткий час.

3.ОЦIНКА ПЕРЕВАГ I НЕДОЛIКIВ ВIДКРИТОГО ПЗ ГIС

Безкоштовнiсть лiцензiї — найбiльш привабливий параметр вiдкритого ПЗ ГIС. Проте вiдкритiсть
не обов’язково є синонiмом безкоштовностi. Перший пункт визначення вiдкритого ПЗ стверджує, що
спосiб розповсюдження ПЗ: платний або безплатний — вибiр його авторiв [7]. Незважаючи на це, сього-
днi майже все вiдкрите ПЗ ГIС поширюється повнiстю безкоштовно. Винятковим прикладом виключення
є наприклад розширення ZigGIS, яке дозволяє працювати з базами даних PostGIS в ArcGIS Desktop.
Вихiдний код цього ПЗ поширюється вiльно для персонального використання i навчання, ПЗ готове до
використання i комерцiйного використання, вимагає купiвлi лiцензiї.

Незважаючи на значнi розбiжностi мiж цiною на лiцензiї на комерцiйне i вiдкрите ПЗ необхiдно
враховувати, що загальна цiна виробництва i володiння вiдкритого ПЗ тем не менш не є нульовою. Без-
вiдносно типу ПЗ, в цiну необхiдно включать витрати на встановлення, технiчну пiдтримку, навчання
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й iншi пов’язанi витрати. Перевага вiдкритого ПЗ полягає в вiдсутностi рiзницi мiж цiною виробни-
цтва i цiною використання. В той час як цiна виробництва вiдкритого ПЗ формується за схожими з
пропрiєтарними законами, формування цiни для користувача принципово рiзне (рис. 1).

Гарним прикладом цiнової розбiжностi в конкретному випадку є проект впровадження вiдкритої
ГIС QGIS в урядi кантона Солотурн (Швейцарiя). За попереднiми розрахунками, економiя тiльки на
лiцензiях склала 150–200 тис. дол. США. Однак реалiзаторам проекту довелося витратити досить значнi
кошти (30 тис. дол. США) на доробку програмного продукту [2].

Незалежнiсть вiд розробника. Вiдкритi ГIС, як i вiдкрите ПЗ вiдбивають сучасну тенденцiю змен-
шення залежностi користувача програмного забезпечення вiд розробника (так званий vendor lock-in).
Очевидно, що ця проблема вiдносна, оскiльки тривалий досвiд використання ПЗ, вiдкритого або за-
критого, тим або iншим чином приводить до вибудовування навколо нього технологiчної лiнiйки, цiна
переходу з якої може виявитися бiльшою, нiж освоєння нового ПЗ. Однак в умовах вiдкритостi кори-
стувачу вiдкритого ПЗ ГIС гарантована можливiсть внесення необхiдних йому змiн самостiйно.

Минулi i сучаснi вiдмови ESRI вiд пiдтримки певних мов програмування (VBA, VB6 для ArcGIS
9.4) i програмних пакетiв цiлком (ArcView GIS 3.x) рацiональнi з точки зору виробника, цей хiд дозво-
ляє сконцентрувати зусилля на бiльш перспективних напрямках розвитку. Однак цi кроки викликають
невдоволення користувачiв продуктiв, якi встигли на момент припинення їх використання тiсно iнтегру-
вати їх в свої технологiчнi лiнiйки i вiдпрацювати їх пiдтримку в рамках своїх органiзацiй. Найчастiше
користувачi бувають зацiкавленi не стiльки в новому ПЗ, а в продовженнi пiдтримки старого. Вiдкри-
тiсть ПЗ ГIС в даному випадку дає солiднi гарантiї продовження пiдтримки програмного продукту, в
тому числi самим користувачем.

Модель розробки. Вiдкритiсть робить розробку ГIС бiльш ефективною, головним чином за рахунок
високої модульностi. Розробка також сильно полегшується за рахунок використання готових програмних
компонент, якi активно використовуються в розробцi вiдкритих ГIС. Для iнтерфейсу часто використо-
вується Qt, можливiсть роботи з численними векторними i растровими форматами — GDAL/OGR, гео-
метричнi операцiї, зазвичай, реалiзованi на базi бiблiотеки GEOS/GeoTools, останнiй час видiляються
в окремi проекти iншi, менш комплекснi компоненти, необхiднi в ГIС, такi як, наприклад, розстановка
пiдписiв (PAL), проекцiйнi перетворення (Proj.4), високоякiсний рендерiнг (AGG) тощо [3].

Подiбна модульнiсть дозволяє сфокусуватися на бiльш ефективнiй реалiзацiї певної пiдмножини фун-
кцiональностi i уникнути неминучого в випадку закритої моделi розробки дублювання зусиль. Завдяки
тому, що розробка ведеться “на виду”, проектiв, що дублюють один одного, практично не виникає.
Класичним доказом ефективностi такого пiдходу є бiблiотека абстракцiї GDAL/OGR [4], що використо-
вується для роботи з бiльше чим 100 растровими i 30 векторними форматами, не тiльки практично у всiх
вiдкритих ГIС, а також у пропрiєтарних рiшеннях, таких як, наприклад, ArcGIS (модуль Interoperability)
i Google Earth. Однак складнiсть лiцензiйної ситуацiї, коли рiзнi компоненти використовують рiзнi, часто
конфлiктуючi мiж собою лiцензiї, може ускладнити розвиток й розповсюдження програмного продукту.

Рис. 1. Концептуальне порiвняння процесу формування цiни продукту для користувача i виробника [5]
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Одним з позитивних ефектiв використання тулкiтiв Qt i Java є в цiлому краща кросс-платформенiсть
вiдкритих ГIС, здатних, на вiдмiну вiд багатьох пропрiєтарних рiшень, працювати пiд Windows, Mac
OS, Linux. Проте, це є не обов’язково вiрним для окремих представникiв вiдкритих ГIС.

Iнновацiї. Швидкий темп розробки, залучення розробникiв з усього свiту i висока модульнiсть сти-
мулюють iнновацiйний характер вiдкритого ПЗ. Тут впровадження нових, часто ще не повнiстю вiд-
працьованих технологiй, не зустрiчає протидiї, а скорiше вiтається. Так, наприклад, пiдтримка досить
поширених вiдкритих баз просторових даних PostGIS з’явилася в комерцiйному ПЗ ГIС Mapinfo i ArcGIS
порiвняно недавно. Вiдкритi ж ГIС з цими базами даних працюють щонайменше на 3–4 роки ранiше.
Швидке зростання функцiональностi може впливати на надiйнiсть i зручнiсть користування додатком,
але це може бути скомпенсоване додатковим тестуванням широкою спiвдружнiстю користувачiв.

Довгостроковий контроль ситуацiї. Бiльшiсть з перерахованих вище переваг вiдкритого ПЗ ГIС
можуть бути вiднесенi i до пропрiєтарних продуктiв в умовах досконалого вибору. Однак якщо користу-
вач на ринку надовго, повний контроль над продуктом у довгостроковiй перспективi може надати тiльки
вiдкрите ПЗ. Питання, чи потрiбен користувачу цей контроль, користувач повинен вирiшити самостiйно.

Функцiональнiсть i продуктивнiсть. Недостатня функцiональнiсть — ключова проблема вiдкритих
ГIС, що заважає їх масовому впровадженню i обумовлена їх порiвняльною молодiстю i нестачею розро-
бникiв. Прикладами недолiкiв функцiональностi є вiдсутнiсть на сьогоднi вiдкритої реалiзацiї сховища
растрових даних (розробка ведеться для PostGIS — WKTRaster), екзотичнiсть форматiв (ГIС GRASS
найбiльш ефективно працює iз своїм растровим i векторним форматом даних), недостатньо налагодже-
на пiдтримка ОС Windows i ГIС GRASS. Вiдкритi ГIС зазнають певнi складностi в роботi з великими
наборами даних, розширеною символiкою i часто обмеженi в функцiональностi щодо виробництва висо-
коякiсних картографiчних творiв. Хоча деякими вiдкритими ГIС робляться спроби копiювати успiшний
користувацький iнтерфейс (наприклад gvSIG i Arcview GIS), в цiлому в цьому напрямку вони також
перебувають на початку шляху i є дещо складнiшими в освоєннi, чим спецiально, бiльш ретельно вiд-
лагодженi “пiд користувача” пропрiєтарнi рiшення.

Складнiсть лiцензування. Вiдкритiсть коду не означає вiдсутнiсть захисту iнтелектуальної власно-
стi його розробникiв. Вiдкрите ПЗ використовує механiзми, що пiдтримують його вiдкритiсть i в по-
хiдних продуктах. Розробники можуть вибрати стратегiю забезпечення вiдкритостi похiдних продуктiв,
що використовують їх продукт або вiдмовитися вiд вимоги вiдкрити вихiднi коди похiдних продуктiв.

Даний вибiр здiйснюється за допомогою вибору певної лiцензiї, пiд якою розповсюджується продукт.
Цей пункт може стати вадою для органiзацiй, якi отримають комерцiйну вигоду з розповсюдження
самого ПЗ. Так, наприклад, ArcGIS або будь-який пропрiєтарний продукт у бiльшостi випадкiв не
може запозичувати вихiдний код вiдкритого ПЗ ГIС, поширюваного пiд лiцензiєю GPL, оскiльки це
вимагатиме поширення цiєї лiцензiї на продукт, що використовує фрагменти вихiдного коду GPL (так
звану “вiруснiсть” лiцензiї).

Продукти, що використовують лiцензiї типу BSD (наприклад GDAL), накладають менш суворi зо-
бов’язання на виробникiв, що використовують їх код, головним чином обмежуючись вимогою чiткої
вказiвки авторства коду, що, як показує практика, призводить до їх бiльш широкого розповсюдження.
Така “самовiдданiсть”, однак, є скорiше винятком, нiж правилом.

У цiлому, використання вiдкритого коду вимагає попереднього аналiзу лiцензiйної ситуацiї в дода-
тках, що плануються поширювати на комерцiйнiй основi. Однiєю з найбiльш широковiдомих лiцензiй,
пiд якою поширюються вiдкритi ГIС є GNU GPL. Спрощено, GPL надає користувачу такi права, або
“свободи”:

1. свободу запуску програми з будь-якою метою;
2. свободу вивчення того, як працює програма та її модифiкацiї;
3. свободу розповсюдження копiй;
4. свободу удосконалення програми i випуску полiпшень в публiчний доступ.
На практицi це означає, що ви можете:
1. Одержавши (скачавши або купивши) одну копiю дистрибутива, встановити його на будь-яку кiль-

кiсть комп’ютерiв. Ви не зобов’язанi платити лiцензiйнi вiдрахування за кожне робоче мiсце, що важливо
в випадку великих компанiй або учбових закладiв.

2. Одержати доступ до вихiдного коду програми, наприклад, можна безперешкодно ознайомитися з
алгоритмами, що лежать в основi тiєї або iншої просторової операцiї.

3. Модифiкувати вихiдний код i використовувати його для власної мети. Наприклад, у випадку
вiдсутностi необхiдного iнструмента, можна реалiзувати його самостiйно i використовувати в межах
органiзацiї.

Однак GPL позбавляє вас права позбавляти когось вищеперерахованих прав. При передаваннi
будь-кому копiї програми, ви зобов’язанi передати йому всi тi права i обов’язки, якi накладає на вас
ця лiцензiя. Це необхiдно для того, щоб захистити програму, i, вiдповiдно, спiвтовариство вiльного
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програмного забезпечення вiд несумлiнних пiдприємцiв, якi в протилежному випадку могли б викори-
стовувати код програми в своєму закритому продуктi. На практицi це означає, що ви не можете:

1. Розповсюджувати програму без вихiдного коду, якщо ви його змiнили за межами своєї органiза-
цiї. Якщо ви скачали вихiдний код, внесли в нього змiни, пiсля чого вiдкомпiлювали програму, то в
цьому випадку розповсюдження нового бiнарного дистрибутива без одночасного забезпечення доступу
до вихiдних кодiв неприпустиме.

2. Випускати вихiдний код пiд iншими лiцензiями.
Пiдтримка i надiйнiсть в цiлому. Незважаючи на наявнiсть, зазвичай, великих i активних спiвто-

вариств користувачiв, готових допомогти в розв’язку проблем з конкретним продуктом, його учасники
не зобов’язанi надавати цю пiдтримку. Можливостi з пiдтримки корпоративних користувачiв поки що
знаходяться на початкових етапах розвитку, кiлькiсть компанiй, що надають таку пiдтримку незначна.
Важливiсть стабiльного ПЗ ГIС усвiдомлюється його розробниками, якi все частiше починають пiд-
тримувати двi версiї ПЗ, одну — на пiцi можливостей, що включає усi останнi розробки, i другу —
стабiльну, де ведеться бiльш iнтенсивна робота над помилками i обмежене впровадження нових можли-
востей в угоду стабiльностi.

Вбудованiсть в технологiчнi процеси. При всiх своїх перевагах, вiдкрите користувацьке ПЗ ГIС
в цiлому є достатньо молодим напрямком, що визнається як його розробниками, так i користувачами.
На практицi це проявляється в неготовностi органiзацiй переходити на його використання. Прикладiв
успiшного використання вiдкритих ГIС для розв’язку виробничих задач поки що достатньо мало. Як
наслiдок, вiдсутнiсть прикладiв використання вiдкритого ПЗ ГIС в технологiчних процесах призводить
до неохочого впровадженню вiдкритих ГIС через їх “невiдомiсть”. Органiзацiї, головним чином займа-
ють очiкувальну позицiю. Допомогти визначитися з вибором вiдкритої ГIС покликанi проекти, подiбнi
CASCADOSS, що оцiнюють основнi вiдкритi ГIС за бiльше нiж 50 параметрами з точки зору їх мар-
кетингового, економiчного i технологiчного потенцiалу. Однак в умовах швидкого зростання подiбна
iнформацiя швидко застарiває.

4.МОДЕЛI ПРОНИКНЕННЯ НА РИНОК ВIДКРИТОГО ПЗ ГIС

Можна видiлити три моделi, що вiдображають умови проникнення на ринок вiдкритих програмних
продуктiв: модель перезрiлостi, модель орiєнтованостi на стандарти i модель орiєнтованостi на
iнновацiї.

Модель перезрiлостi реалiзується в умовах жорстко подiленого ринку. У цих умовах найчастiше
iснує один комерцiйний продукт, що займає основну частку ринку. По мiрi зростання популярностi
цього продукту його концептуальна модель i функцiональнi можливостi починають все бiльше укорiню-
ватися в свiдомостi користувача не як функцiональнiсть конкретного продукту, а як функцiональнiсть
будь-якого програмного продукту даної категорiї. Вiдповiдно, базовою вимогою до розробки нового про-
грамного продукту цього класу є необхiднiсть вiдтворення певного набору функцiй. Однак, як свiдчить
практика, новому комерцiйному продукту, побудованому на цих принципах, дуже складно вiдвоювати
хоча б незначну часку ринку у свого основного конкурента навiть при встановленнi бiльш низьких цiн.
Одним з можливих виходiв у ситуацiї, яка склалася, що вирiшує задачу захоплення частки ринку, є
випуск нового продукту пiд вiдкритою лiцензiєю, оскiльки бiльшiсть користувачiв вiддадуть перевагу
вiдкритому продукту, який можна зiставити за функцiональним можливостями з комерцiйним рiшенням,
проте не потребуючого регулярних лiцензiйних вiдрахувань (прикладом може слугувати Quantum GIS
як альтернатива ArcView).

Модель орiєнтованостi на стандарти реалiзується в умовах наявностi стандартiв, що вiдповiда-
ють за вимоги до програмних продуктiв певного класу. У цьому випадку рiшення вiд рiзних виробникiв
стають сумiсними один з одним, забезпечуючи однаковi умови для конкуренцiї на ринку мiж комерцiй-
ним i вiдкритим ПЗ (наприклад PostGIS, як альтернатива ArcSDE).

I, нарештi, модель орiєнтованостi на iнновацiї реалiзується в умовах, коли на ринку з’являється
новий продукт у якого немає прямого конкурента в комерцiйному секторi. В цьому випадку також його
випуск пiд вiдкритою лiцензiєю має низку переваг (наприклад GRASS).

Рис. 2 iлюструє переваги вiдкритого ПЗ як для компанiй, що займаються його поширенням, так i для
кiнцевих користувачiв.

На рис. 2 представлена крива попиту, що вiдображує потенцiйну кiлькiсть покупцiв, готових придба-
ти рiшення при заданiй цiнi, яка для них складається з вартостi програмного i апаратного забезпечення
плюс вартостi технiчної пiдтримки. При переходi вiд використання закритого ПЗ до вiдкритого, про-
давець IТ-рiшень (системний iнтегратор) має можливiсть знизити його цiну, тим самим збiльшивши
потенцiйну кiлькiсть покупцiв, що в свою чергу забезпечує йому бiльший прибуток. Покупець же за
однакову цiну може дозволити собi купити IТ-рiшення на базi вiдкритого ПЗ, яке вже включає в себе
певний об’єм техпiдтримки, або IТ-рiшення на базi комерцiйного продукту, проте без техпiдтримки.
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Рис. 2. Границi збуту i кiлькiсть потенцiйних покупцiв у випадку використання (a) — пропрiєтарного ПЗ, (б) —
вiдкритого ПЗ [5]

У будь-якiй “здоровiй” економiцi навiть успiшнi вiдкритi програмнi продукти вимагають присутностi
на ринку компанiй, готових надавати технiчну пiдтримку i консультування з питань, пов’язаних з обра-
ними продуктами. Саме на цю необхiднiсть й орiєнтуються компанiї, що заробляють на вiдкритому ПЗ,
основний дохiд яких складає не продаж самого продукту, а продаж послуг з його пiдтримки [6].

5.ВИСНОВОК

Вiдкритi користувацькi ГIС знаходяться на стадiї становлення, проте безумовно заслуговують уваги
й урахування в довгостроковому плануваннi, гарантуючи суттєву економiю на лiцензiях, готовнiсть до
iнновацiй i ефективнiсть розробки за рахунок використання готового програмного коду.

Вiдкритi ГIС не ставлять пiд загрозу iснування iнших, пропрiєтарних програмних продуктiв, проте
забезпечують кращi умови конкуренцiї. Вигода в використаннi такого ПЗ, з одного боку, особливо оче-
видна для невеликих, некомерцiйних i громадських об’єднань i компанiй, для дослiдницьких, державних
й iнших органiзацiй з великою кiлькiстю фiлiалiв, де достатньо обмеженої функцiональностi. З iншо-
го боку, вiдкритi ГIС являють собою новий iнструмент конкурентної боротьби для компанiй, основний
прибуток яких отримується не вiд продажу ПЗ (наприклад, компанiй-iнтеграторiв).

Використання вiдкритих ГIС здатне рiзко зменшити видатки i пiдсилити конкуренцiю. Незважаючи
на це, недолiки, притаманнi вiдкритому ПЗ ГIС, на даний момент перешкоджають негайному його
впровадженню в органiзацiях в якостi основного ПЗ ГIС.
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