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1. WPROWADZENIE 

1.1. Podstawowe pojęcia 

Informatyczny system zarządzania miejską siecią wodociągową jest przed
stawicielem klasy zintegrowanych inteligentnych systemów wspomagania 
decyzji. Ten system oprócz tradycyjnych elementów takich jak bazy danych 
wykorzystuje systemy ekspertowe i metody sztucznej inteligencji. 

Istotną rolę w tych systemach jako systemach informacyjnych pełni 
pojęcie informacji. 

Pojęcie informacji i jej wykorzystanie w systemach informacyjnych 
w pewien sposób uznano za rzecz oczywistą. Informacja pod wieloma 
względami jest traktowana jako zasób, który emanuje z rozwoju skompute
ryzowanych systemów informacyjnych (Beynon-Davies, 2004; www.ploug.; 
Roszkowski, 2004 ). Informacja jest przetworzoną daną w takiej formie, któ
ra może być użyta do podjęcia decyzji . Jest ona ujęta w kontekście. Na przy
kład Wojtek ma 11 lat. Informacja wywodzi się z pamiętanej danej przez 
przestawienie, selekcję, łączenie, sumowanie lub przekształcanie innych 
operacji na danych. Na przykład, jeśli my prosto wydrukujemy pamiętane 
jednostki w bazie danych mamy wydruk danych w postaci tabelki. Jeśli my 
wydrukujemy sformatowany raport pokazujący dane w postaci pomagającej 
w podjęciu decyzji mamy informacje. 

W początkowym okresie programy nie były projektowane - za dobry 
uznawano program produkujący poprawne wyniki, abstrahując od możliwo
ści jego późniejszej rozbudowy. Projektowanie stało się potrzebne dla du
żych systemów, dla których niezawodność była czynnikiem kluczowym. 
Starannie zaprojektowany system jest bardziej odporny na błędy i bardziej 
niezawodny. Samo projektowanie ewoluowało równolegle do języków 
i metod programowania. Z punktu widzenia teorii istnieją różne modele 
cyklu życia oprogramowania, w których projektowanie ma ściśle określone 
miejsce. Natomiast w praktyce bywa różnie. Wiele osób niechętnie projektu
je lub nie robi tego wcale zdając się na improwizację . Często zdarza się , 
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że projekt, co prawda istnieje, ale realizacja przebiega osobnym torem, ma
jąc z nim mało punktów stycznych. 

Czynnikiem kluczowym jest czas, często przedkłada się szybkie uzy
skanie rezultatu nad staranne projektowanie. Można zapytać, czym jest ów 
proces projektowania, jak również, co projektujemy. Można, co oczywiste, 
projektować sam produkt, czyli system informatyczny, można również pro
jektować, co już nieco mniej oczywiste, proces produkcji tego systemu lub 
pewną technologię. Można projektować równolegle produkt i proces jego 
produkcji. Generalnie, projektować można wszystko, co ma związek z sys
temem informatycznym (Nunamaker i in., 1991). Można przyjąć, że projek
towanie jest iteracyjnym procesem, który służy zbudowaniu pewnego mode
lu lub opisu systemu informatycznego, ułatwiającego wykonanie tego sys
temu (Beynon-Davies, 2004) . 

Samo pojęcie systemu może być zdefiniowane jako spójny zbiór nie
zależnych składowych, które istnieją w jakimś celu, mają pewną stabilność 
i mogą być przydatne przy ich łącznym rozpatrywaniu. Systemy są zwykle 
przedstawiane za pomocą modelu wejście - proces - wyjście istniejącego 

w danym otoczeniu. Otoczenie systemu może być zdefiniowane jako 
wszystko to, co znajduje się poza systemem, co ma wpływ na sposób działa
nia systemu. Wejściami do systemu są zasoby, które system pozyskuje ze 
swojego otoczenia lub z innych systemów. Wyjściami z systemu jest to, co 
system dostarcza do otoczenia lub innych systemów. Większość organizacji 
są to systemy otwarte, mające związki ze swoim otoczeniem i innymi syste
mami. 

Pojęcie systemu znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach tak róż
nych jak fizyka, biologia i elektronika. Klasa systemów, w których zwykle 
znajduje zastosowanie informatyka, jest traktowana jako systemy związane z 
działalnością człowieka. Systemy takie mają dodatkowy składnik dodany do 
opisanego powyżej modelu wejście - proces - wyjście : składnikiem tym są 
ludzie. Systemy związane z działalnością ludzi składają się z ludzi, konwen
cji i wytworów pracy przeznaczonych do zaspokajania potrzeb ludzkich. 
Każdy system związany z działalnością człowieka zawiera system informa
cyJny. 

Stamper trafnie czyni następujące rozróżnienie między trzema pozio
mami systemu informacyjnego w ramach organizacji. Możemy wyróżnić 
formalne, nieformalne i techniczne systemy informacyjne. Stamper 
(1973) definiuje różnice między tymi trzema poziomami w sposób następu
Jący: 
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"Aby zrozumieć organizację, musimy poznać trzy warstwy, na których 
jest przekazywana kultura i określane zachowanie. Odpowiadają one pozio
mowi formalnemu, nieformalnemu i technicznemu. Na poziomie formalnym 
znajdują się jawne nakazy dotyczące zachowania, które mogą stanowić 
część szerszej kultury, w ramach której dana organizacja funkcjonuje; mogą 
być one wyrażone za pomocą zasad, regulaminów i oficjalnej struktury wła
dzy. Na poziomie nieformalnym organizacja stopniowo rozwija zbiór wzor
ców zachowań, które nie zostaną nigdy sformułowane, ale powinny być 
poznane przez nowych pracowników. Kultura nieformalna ma duże znacze
nie dla efektywności danej organizacji; z pewnych względów może pomóc, 
z innych przeszkodzić w osiągnięciu celów organizacji. Na poziomie tech
nicznym organizacja musi być opisana w kategoriach przepływu komunika
tów o wykonanych transakcjach, zrealizowanych planach, zbadanych pro
blemach oraz w kategoriach działań związanych z przetwarzaniem danych 
niezbędnych do realizacji zadań organizacji." 

Ważnym punktem w tej definicji jest to, że komputeryzacja obejmuje 
zwykle tylko część formalnych systemów informacyjnych organizacji. 
Zwróćmy również uwagę, że rozróżnienie między technicznym, formalnym 
i nieformalnym systemami informacyjnymi jest przydatne ze względów 
poznawczych. W praktyce często trudno jest określić to rozróżnienie. 

Formalne systemy informacyjne występują głównie w biurokratycz
nej postaci organizacji. Biurokracja jest formą organizacji, w której działanie 
ludzi jest silnie uregulowane. Spisane są zasady działania, kontrola jest wy
konywana za pomocą formalnej hierarchii, komunikacja ma kierunek pio
nowy, tzn. informacje są przekazywane w górę od podwładnych do przeło
żonych, a decyzje wędrują w kierunku przeciwnym. Wiele organizacji 
z sektora publicznego jest zwykle uważanych za archetyp biurokracji, cho
ciaż biurokracja miewa również przewagę w sektorze prywatnym. 

Rozpatrzmy również znaczenie technicznego systemu informacyj

nego. Przez techniczny system informacyjny rozumie się zwykle reprezenta
cję pewnej części formalnego systemu informacyjnego przy użyciu techno
logii informatycznej. Pojęcie technologia informatyczna jest zwykle używa
ne do opisu sprzętu i oprogramowania, wspierającego prace związane z in
formacjami, tzn. komputery, sieci komunikacyjne, systemy operacyjne, sys
temu zarządzania bazą danych itp. Techniczny system informacyjny zwykle 
nie będzie mógł być skonstruowany dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięte 
porozumienie dotyczące działania człowieka i to działanie nie zostanie sfor
malizowane przez jego określenie i/lub udokumentowanie. Często przy opra
cowywaniu systemów informacyjnych uzyskanie i utrzymanie tego porozu
mienia jest trudne (www.ploug.org.pl). 
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Nieformalny system informacyjny może być rozpatrywany jako 
zbiór oczekiwań dotyczących sposobu komunikowania się ludzi w pewnych 
okolicznościach. Oczekiwania te z natury nie są nigdy spisywane czy forma
lizowane. Ludzie uczą się określonych sposobów działania w procesie socja
lizacji w organizacji. Oczekiwania te są tylko wskazówkami dla działań. 
Ludzie są zdolni przystosować swoje zachowanie do zmieniających się oko
liczności. Zasadnicze znaczenie nieformalnych systemów informacyjnych 
polega na tym, że mogą być one silniejsze niż systemy informacyjne ustalo
ne na gruncie formalnym, a zwłaszcza technicznym. Nieformalny system 
informacyjny, z samej natury, będzie prawdopodobnie bardziej zdolny do 
przystosowania się do zmian w otoczeniu zewnętrznym organizacji. 

Pojęcie analiza systemowa jest zwykle używane do opisania procesu 
analizowania różnych aspektów formalnych systemów informacyjnych. 
Analiza systemowa jest prekursorem projektowania systemów, które z kolei 
stanowi działanie poświęcone opracowaniu planu dla pewnego systemu in
formacyjnego. Typowy scenariusz polega na wejściu analityków systemo
wych do organizacji i udokumentowaniu całości lub części działań biurokra
tycznych, które w niej występują. Tego rodzaju analizę systemową można 
nazwać formalną lub „twardą" analizą systemową. Podobnie jak rozróżnia
my formalny i nieformalny system informacyjny, możemy wyróżnić formal
ną i nieformalną analizę systemową. Formalna lub "twarda" (hard) anali
za systemowa jest to proces badania i dokumentowania formalnych syste
mów informacyjnych organizacji. Nieformalna lub "miękka" (soft) anali
za systemowa jest procesem badania i dokumentowania nieformalnych sys
temów informacyjnych organizacji. Nieformalna analiza systemowa jest 
bliska idei analizy przedsiębiorstwa: analizowaniu wszystkich celów i po
trzeb organizacji i określeniu miejsca tej organizacji w otoczeniu (Checkland 
i Scholes, 1990). Znaczenie analizy organizacji dla prac związanych z sys
temem informacyjnym polega głównie na identyfikacji właściwego miejsca 
systemu informacyjnego w ramach organizacji. 

W analizie systemowej, jeśli system dotychczas nie istnieje, a ma być 
zbudowany i należy tak zaprojektować jego strukturę, aby system z określo
nym prawdopodobieństwem wykazywał pożądane zachowania (optymalne 
funkcjonowanie). 

Analiza systemowa to nowoczesny sposób projektowania systemów 
informatycznych, pozwalająca na wprowadzenie optymalnych rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych, wspomagających zarządzanie firmą. 

Celem analizy systemowej jest stworzenie nowego modelu logicznego 
projektowanego systemu zarządzania, na podstawie którego opracowywany 
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jest model fizyczny. Model logiczny to zbiór informacji określający zacho
wanie się systemu. Model fizyczny to propozycja konkretnej realizacji (im
plementacji) modelu logicznego, czyli projekt techniczny oprogramowania 
i rozwiązań sprzętowych. 

Analiza systemowa wykorzystuje metodologię CASE, czyli wspo
maganego komputerowo projektowania oprogramowania. Stworzenie nowe
go modelu logicznego danego systemu wymaga poznania aktualnego mode
lu fizycznego, czyli obecnego sposobu zarządzania firmą (zautomatyzowa
nego lub nie). Aktualny model fizyczny jest rozpoznawany we wstępnym 
etapie prac, głównie poprzez wywiady z osobami realizującymi funkcje sys
temu. Na bazie zebranych informacji jest tworzony aktualny model logiczny 
tego systemu. 

Składowe modelu logicznego: 

• Model środowiskowy (otoczenia, environmental model) określa
jący położenie systemu w otoczeniu obiektów zewnętrznych 

i dzielący „świat" na część nadzorowaną przez system oraz na 
część pozajego kontrolą(środowisko). W skład modelu wchodzą: 

o Diagram kontekstowy, określający powiązania systemu 
z obiektami zewnętrznymi oraz przepływy między syste
mem a tymi obiektami, 

o Lista funkcji systemu, precyzująca zadania realizowane 
przez system. 

• model funkcjonalny (behavioral model) precyzujący wymagane 
zachowanie wewnątrz systemu, by spełnić wymagania stawiane 
przez otoczenie systemu (środowisko). Model funkcjonalny składa 
się z: 

o serii diagramów przepływu informacji (DataFlow Dia
gram - DFD) 

o diagramów relacji między obiektami (Entity-Relationship 
Diagram - ERO) 

o słownika obiektów (Data Dictionary) i specyfikacji proce-
sów, które określają wewnętrzną strukturę systemu. 

Modele funkcjonalny i środowiskowy stanowią podstawę do opracowania 
implementacji systemu, pozwalając na właściwe określenie rodzaju opro
gramowania, które powinno być wdrożone oraz platformy sprzętowej, która 
pozwoli na efektywne korzystanie z oprogramowania. Wybór optymalnego 
rozwiązania, czyli takiego, które w sposób zadowalający i najtańszy spełni 
wymagania, jest możliwy dopiero po analizie wspomnianych modeli syste-
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mu. Dotyczy to zarówno wyboru rodzaju połączeń sygnałowych, serwera 
plików, systemu operacyjnego, terminali jak i interlace'u użytkownika. 

Model funkcjonowania firmy i przepływu w niej dokumentów można 
wprowadzać różnie, częściowo w komputerowych bazach danych, częścio
wo za pomocą środków tradycyjnych. Ważne, by analiza była pełna, by "po
stawić wszystkie pytania", by zrozumieć, jak funkcjonuje firma. W gruncie 
rzeczy chodzi o to, by tworzony system informatyczny spełniał oczekiwania 
użytkownika. Zbyt wiele stworzono systemów, które poszły na półkę, bo 
swego czasu nie postawiono właściwych pytań, źle opisano zdarzenia za
chodzące w modelowanej rzeczywistości, nie zrozumiano relacji między 
nimi. Zbyt wiele też było przypadków, gdy eksploatacja systemu informa
tycznego była serią niekończących się frustrujących zmian, z tychże powo
dów (Robertson J., Robertson S., 1999). Słowo "Pełna" odnosi się do dwóch 
rzeczy: po pierwsze, do faktu, że w podejściu Robertsonów integruje się 

modele procesów i danych. Nikt przed Robertsonami nie zrobił tego w takim 
stopniu - dane i procesy wydawały się światami na tyle obcymi, by modelo
wać je oddzielnie. I po drugie, ważniejsze: Robertsonowie włączyli modele 
odpowiedzi na zdarzenia do całego procesu analizy i potraktowali je jako 
główny klucz do uzyskania wymaganego zachowania systemu. Pojęcie ana
lizy zdarzeń nie jest wynalazkiem Robertsonów (pisali o nim m.in . 
S. McMenamin i J. Palmer, na których autorzy zresztą się powołują), ale 
Robertsonowie poszli tu dalej od poprzedników, włączając analizę zdarzeń 
do samej metody analizy systemowej. 

Metody analizy systemowej są szczególnie przydatne przy analizie 
i rozwiązywaniu problemów charakteryzujących się dużą złożonością i nie
pewnością. 

Zgodnie z zasadami analizy systemowej trudności wynikające ze zło
żoności przezwyciężane są przez budowę odpowiedniego modelu badanego 
systemu, w którym wyróżniamy kluczowe dla danego zadania elementy 
i powiązania między nimi. W zależności od zadania, wspomniany model 
tworzony jest jako statyczny model strukturalno - logiczny lub model 
dynamiczny - symulacyjny lub optymalizacyjny. Opracowany model jest 
podstawą do poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań w warunkach 
niepewności. Sytuacja niepewności występuje wtedy, gdy nie można 

w sposób jednoznaczny i wiarygodny określić przyszłych zmian otoczenia 
badanego systemu (przedsiębiorstwa, holdingu, gospodarki krajowej itp.). 
Zgodnie z zasadami analizy systemowej, niepewność przezwyciężana jest 
poprzez stosowanie analizy scenariuszowej. Polega ona na opracowaniu 
kilku różnych scenariuszy zmian otoczenia i badaniu skutków alternatyw
nych rozwiązań w różnych możliwych przyszłych sytuacjach, opisanych 
tymi scenariuszami. Dzięki temu podejściu można wypracować rozwiązania, 
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których wrażliwość na niekorzystne zmiany otoczenia pozostaje pod kontro
lą. W tym należy również zastosować oszacowanie ryzyka (Hryniewicz, 
Nahorski, 2007). 

Złożoność organizacyjna przedsiębiorstw funkcjonujących w obecnej 
sytuacji gospodarczej wymusza konieczność przetwarzania ogromnej liczby 
danych w celu podjęcia trafnych decyzji. Opierając się na tezie Johna Zach
mana, autora koncepcyjnej siatki analitycznej system informacyjny nie jest 
po to, aby wspierać lub usprawniać działania przedsiębiorstwa. System in
formacyjny, bez znaczenia czy skomputeryzowany czy nie, jest przedsię
biorstwem. Zdefiniowanie systemu gromadzenia, przechowywania oraz 
przetwarzania informacji, zgodnie z siatką Zachmana, stanowi pełen opis 
funkcjonowania firmy lub instytucji w realiach gospodarczych XXI wieku. 
Funkcjonując w warunkach wolnej konkurencji przedsiębiorstwo jest zmu
szane do ciągłego usprawniania i modyfikowania swojego działania. Po
mocna w tym procesie okazuje się informatyka jako narzędzie do budowy 
automatycznych systemów informacyjnych. Inaczej mówiąc informatyka 
to nowoczesna metoda budowy konkurencyjnych przedsiębiorstw rynko
wych. 

Czym zatem jest system informatyczny (SI)? Jest to wielopozio
mowa struktura pozwalająca użytkownikowi danego systemu na przetwarza
nie określonych informacji wejściowych na pożądane informacje wyjściowe 
za pomocą odpowiednich procedur i modelu. Inaczej mówiąc system infor
macyjny (ang. Management lnformation System, Information System) jest to 
informatyczny system zarządzania gromadzący, organizujący i udostępniają
cy olbrzymie zasoby informacji, działający z wykorzystaniem sieci kompu
terowych, pomagający w podejmowaniu decyzji lub podejmujący je (w sy
tuacjach przewidzianych) w zastępstwie człowieka. Na podstawie powyż
szego można konkludować, że jakość systemu informatycznego decyduje 
o jakości procesu zarządzania. Przed tak sformułowanym systemem infor
matycznym stawianych jest szereg wymagań m.in.: dostępność, aktualność, 
rzetelność, porównywalność, przetwarzalność, wydajność, kompletność, 

niezawodność, bezpieczeństwo, poufność i inne (Peffers i in., 2006). 

Przedsiębiorstwa od długiego już czasu inwestują w automatyzowanie 
wykonywania czynności związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem 
danych, w celu obniżenia kosztów i przyspieszenia tych operacji. Poważną 
przeszkodą w tym działaniu jest jednak bardzo wysoki koszt automatycz
nych systemów informatycznych oraz wysoka pracochłonność przy ich two
rzeniu i wdrażaniu do użytku. Efektem tego jest wybiórcze stosowanie in
formatyki w przedsiębiorstwach, gdzie automatyzacji podlegają tylko czyn
ności najbardziej pracochłonne i zarazem najprostsze do realizacji. Ma to na 
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celu minimalizowanie kosztów oraz maksymalizowanie efektów stosowania 
technologii informatycznej. 

Systemy informatyczne pierwotnie powstawały wewnątrz firm, dla 
których były budowane. Rozwojem oprogramowania zajmowały się ich 
własne służby informatyczne. Wraz ze wzrostem automatycznych systemów 
informatycznych wyspecjalizowały się firmy zajmujące się budową dostęp
nych „od ręki" systemów. 

Podstawowym zadaniem rozwiązań informatycznych w zakresie 
wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem jest zapewnienie dostępu do 
wysokiej jakości informacji umożliwiających podejmowanie trafnych decy
zji. Systemy informatyczne dynamicznie rozwijają się od połowy XX wieku. 
Jest to proces wieloetapowy wynikający z faktu, iż początki rozwoju syste
mów informatycznych związane były ze wspomaganiem poszczególnych 
działów firmy. Odrębnie rozwijały się informatyczne systemy wspierania 
księgowości i finansów, a odrębną drogą rozwijały się systemy wspomaga
nia zarządzania produkcją. Obecnie takie „rozdwojenie" nie ma już miejsca 
z racji ewolucji systemów informatycznych do poziomu programów wspie
rających kompleksowe zarządzanie organizacją (Gregg i in., 2001, Hevner 
i in., 2004). Zaznaczyć należy, że w dotychczasowym rozwoju zastosowań 
systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania w przed
siębiorstwie można wskazać kilka ich głównych generacji. Ewolucja syste
mów objęła jak dotychczas następujące etapy (rys. 1.1) (Adamczewski, 
2004): 

- systemy ewidencyjno - transakcyjne - SET (TPS - Transaction Pro
cessing Systems), których głównym zadaniem jest przetwarzanie dużej 
liczby danych źródłowych. Znajdują one zastosowanie w księgowości, 
systemach płac, gospodarce magazynowej, specyfikacji wyrobów - pro
dukcji. 

- systemy informacyjno - decyzyjne - SID (MIS - Management lnforma
tion Systems), których głównym zadaniem jest poprawa sprawności za
rządzania na poziomie operacyjno - taktycznym. Wspomagają kontrolę 
sterowania i koordynowania w krótkich okresach. Znajdują zastosowanie 
w sterowaniu produkcją, prognozie sprzedaży, monitońngu. 

- systemy wspomagania decyzji SWD (DSS - Decision Support Systems). 
Są to narzędzia zarządzania na szczeblu strategicznym. Umożliwiają od
powiedzi na pytania typu, co powinienem wiedzieć, jaka jest obecna sy
tuacja, co na nią wpływa, co mogę zrobić itd. Systemy te są wykorzysty-
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wane przy prognozowaniu długoterminowym, optymalizacji wielkości 
produkcji, wariantowaniu, zarządzaniu miejską siecią wodociągową. 

- systemy eksperckie - SE (ES - Expert Systems), umożliwiają wybór naj
lepszego rozwiązania określonego problemu. Oczekuje się od nich traf
nych ekspertyz, przeprowadzania odpowiednich analiz, udzielania wyja
śnień i porad oraz uzasadnień. Systemy te są wykorzystywane przy dia
gnozowaniu, planowaniu strategicznym oraz weryfikacji koncepcji stra
tegicznych. 

- systemy informowania kierownictwa SIK (EIS - Executive lnformation 
Systems) , są one utożsamiane niekiedy z systemami wspomagania kie
rownictwa - SWK (ESS - Executive Support Systems). 

- systemy sztucznej inteligencji - SSI (AIS - Artifical Intelligence Sys
tems), rozumiane są często jako systemy sieci neuronowych SSN (ANN -
Artifical Neuron Networks). 

- zintegrowane systemy informatyczne ZSI (IMIS - Integrated Manage
ment Information Systems). 

Stopień integracji 

SIO 

SET 

1960 1970 1980 1990 2000 

Rysunek 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania 

Aby zrozumieć istotę zintegrowanych systemów informatycznych ZSI 
należy wcześniej przeanalizować pojęcie zintegrowanego zarządzania . 

Na czym zatem polega zintegrowane zarządzanie? Jest to proces, który trak
tuje przedsiębiorstwo jako spójną całość nie wyodrębniając jego różnorod-
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nych funkcji. Stanowi ono nowy sposób funkcjonowania firmy dzięki zasto
sowaniu pojęcia systemu oraz społecznych właściwości i relacji. Takie trak
towanie zarządzania stwarza nowe możliwości rozwiązywania problemów 
na styku przedsiębiorstwo - otoczenie oraz nowe perspektywy badania tych 
relacji. 

Obecne rozumowanie w kategoriach zintegrowanego zarządzania jest 
jedynie bazą pod dalszy rozwój tej dziedziny organizowania przedsiębior
stwa (Adamczewski, 2004). Przyszłe zarządzanie strategiczne będzie bez 
wątpienia bardziej systemowe, multikierunkowe a jednocześnie bardziej 
integrujące podstawowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw takie jak: 
technologia, produkcja, marketing, ekologia itd. Zakładać także należy, że 
zarządzanie strategiczne przyjmie w odniesieniu do wielu firm charakter 
międzynarodowy wywołując tym samym konflikty wynikające z różnie po
jętych interesów narodowych. Zintegrowane zarządzanie w przyszłości nie
wątpliwe wymagać będzie określenia nowych jego funkcji i stworzenia glo
balnego partnerstwa strategicznego. 

Pojawienie się koncepcji relacyjnych systemów zarządzania bazami 
danych oraz opracowanie standardów zarządzania przedsiębiorstwami 

umożliwiły powstanie nowej generacji systemów informatycznych zarzą
dzania, zwanych zintegrowanymi. 

Mówiąc o zintegrowanych systemach informatycznych należy je ro
zumieć jako modułowo zorganizowane systemy informatyczne, obsługujące 
wszelkie sfery działalności przedsiębiorstwa począwszy od marketingu 
i zaopatrzenia poprzez technologiczne przygotowanie produkcji, jej stero
wanie aż po dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, finanse i gospo
darkę zasobami ludzkimi. Struktura zintegrowanego systemu może być trój
stopniowa. Może ona obejmować np .: strukturę funkcjonalną, informacyjno 
- przestrzenną oraz techniczną (rys. 1.2). Taka budowa systemu pozostawia 
możliwość wyboru przez potencjalnego użytkownika dowolnych elementów 
aplikacji najbardziej mu przydatnych. 

Systemy zintegrowane wykorzystują paradygmat wspólnej bazy da
nych, jako podstawowego medium zapewniającego spójną pracę wielu mo
dułów użytkowych, realizujących różne procesy. Obecnie wytwarzane są 
one przez wyspecjalizowane firmy software' owe i mają na celu komplekso
wą informatyzację całego przedsiębiorstwa. Najczęściej implementowaną 

funkcjonalnością systemów zintegrowanych jest całościowa obsługa zagad
nień finansów, księgowości, logistyki i kadr oraz produkcji. Jest to funkcjo
nalność podstawowa dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw rynkowych, 
będących końcowymi nabywcami takich systemów. W dalszej kolejności 
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systemy informatyczne rozwijane są w kierunku dziedzin specyficznych dla 
konkretnych segmentów rynku (bankowości, ubezpieczeń, produkcji prze
mysłowej, telekomunikacji). Wynika to z realiów działania firm oferujących 
rozwiązania zintegrowane. Firmy te odnoszą sukces rynkowy wtedy, gdy ich 
oferta skierowana jest do możliwie szerokiego kręgu odbiorców. Dlatego 
najlepiej i najwcześniej opracowywane są moduły najczęściej używane. 

Ta sytuacja umożliwia funkcjonowanie na rynku wielu firmom oferującym 
systemy wyspecjalizowane - na przykład systemy billingowe dla firm tele
komunikacyjnych. 

Bazy 
danych 

raporty ~ 
Portale 
Moduły i Zasoby 
Funkcje wykresy sprz'i;lOWI)· 

programowe 

1.estawienia 

~ 
Hurtownie 

danych 

Struktura Struktura Struktura 
funkcjonalna informacyjno-przestrzenna techniczna 

Rysunek 1.2. Przykładowa struktura ZSI 

Takie dedykowane rozwiązania mają wysokie parametry użytkowe, 
wynikające z ilości czasu, wiedzy i środków, jakie są w stanie przeznaczyć 
na ich rozwój firmy autorskie. Są częściej wybierane przez końcowych użyt
kowników niż analogiczne rozwiązania będące elementarni systemów zinte
growanych. 
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Rysunek 1.3. Integracja systemu informatycznego - podejście modułowe 

Istnieją dwa podejścia do zintegrowanego systemu informatycznego. 
Jedno z nich (quasi- zintegrowane) bazuje na rozpatrywaniu ZSI jako syste
mu niezależnych modułów obsługujących poszczególne działy organizacyj
ne przedsiębiorstwa (rys. 1.3). W takim rozwiązaniu poszczególne moduły 
zaspokajają potrzeby odpowiednich komórek organizacyjnych w firmie. 
Integracja systemu jest, zatem pozorna, ogranicza się jedynie do wymiany 
danych pomiędzy poszczególnymi modułami dzięki zastosowaniu specjal
nych programów komunikacyjnych (interfejsy). Drugi przypadek (rys. 1.4) 
obrazuje zintegrowany proces, w którym wszystkie moduły informatyczne 
pracują na jeden cel, zgodnie ze zdefiniowanymi rolami, jakie mają w tym 
celu spełniać. Celem tym jest jakość obsługi klienta i bieżące kalkulowanie 
ponoszonych kosztów jego obsługi. 
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Rysunek 1.4. Integracja systemu informatycznego - podejście zintegrowane 
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Idąc dalej należy rozróżnić inteligentne zintegrowane systemy wspo
magania decyzji (ISWD). ISWD to systemy, które łączą w sobie możliwości 
gromadzenia i przetwarzania dużej ilości danych, wykorzystywania różno
rodnych modeli i inteligentnego posługiwania się zgromadzonymi danymi 
oraz wiedzą. Nieodłączną częścią systemu wspomagania decyzji jest moduł 
oparty o elementy sztucznej inteligencji (patrz Zieliński, 2000). Dzięki nie
mu, jest możliwa analiza danych i wyciąganie wniosków w sposób bliski 
sposobowi myślenia człowieka - przy wykorzystaniu danych niepewnych 
bądź rozmytych, analogii i metod uczenia się. Inteligentne systemy wspo
magania decyzji znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach 
życia, szczególnie w rozwiązywaniu problemów, dla których nie istnieją 

rozwiązania algorytmiczne. ISWD są nowoczesnymi narzędziami informa
tycznymi, które dostarczają menedżerom wiarygodnych informacji, zarówno 
na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Użytkownicy systemu 
otrzymują instrumenty, które w krótkim czasie pomagają przekształcić dane 
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rozproszone w różnorodnych systemach informatycznych przedsiębiorstwa 
w spójne informacje. Systemy tej klasy umożliwiają monitorowanie wskaź
ników historycznych, wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i szans 
rozwoju, a także prognozowanie możliwych scenariuszy biznesowych. 
Zgodnie z definicją, inteligentny system wspomagania decyzji cechuje umie
jętność uczenia się i adaptacji do potrzeb uczestników procesu decyzyjnego. 
Do technik wykorzystywanych w ISWD między innymi można zaliczyć: 
systemy ekspertowe z bazą wiedzy oraz systemy inteligentne (uczenie ma
szynowe - metoda indukcji drzew decyzyjnych). System tego typu można 
zastosować do rozwiązania problemów związanych z siecią wodociągową. 

1.2. Proces projektowania systemu informatycznego 

Projektowanie może być w najprostszych przypadkach zupełnie nieformalne 
lub mocno sformalizowane w przypadkach, gdy od działania systemu zależy 
życie ludzkie. Projektowanie można, więc rozumieć jako proces, który prze
kształca wymagania użytkownika w opis systemu. Stopień sformalizowania 
procesu projektowania jest w zasadzie adekwatny do stopnia sformalizowa
nia samego projektu. 

Wymagania stawiane 
systemowi 

informatycznemu ______. Projektowanie ______. Opis systemu 
lub procesowi 
jego produkcji 

I --

Wytworzenie: Produkt: 
- systemu - system 
- biblioteki - biblioteka 
- procesu produkcji - proces produkcji 
- narzędzia - narzędzie 

Rysunek 1.5. Projektowanie jako proces 

Na rysunku 1.5 przedstawiono proces projektowania systemu informatycz
nego, który na podstawie wymagań stawianych systemowi tworzy pewien 
opis sposobu konstrukcji systemu. Ten ostatni służy wytworzeniu systemu 
lub alternatywnie wytworzeniu innego procesu służącego do wytworzenia 
systemu lub narzędzia (grupy narzędzi) służącego do automatycznego gene
rowania systemów w oparciu o ich specyfikację. Prezentowany opis nie od-
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zwierciedla cyklu życia oprogramowania, służy natomiast umiejscowieniu 
projektowania. 

W szeroko rozumianym projektowaniu systemów informatycznych 
można wyróżnić następujące grupy osób pracujących w projekcie: odbiorcy 
systemu, analitycy, eksperci, projektanci, programiści, testerzy oraz doku
mentaliści. 

Odbiorcy systemu to albo firma lub firmy zamawiające duży system, albo 
klienci kupujący system sprzedawany „z półki". 

Analitycy to osoby odpowiedzialne za stworzenie specyfikacji wymagań 
systemu. Specyfikacja wymagań zawiera zazwyczaj opis rzeczywistości, 
słownik systemu i przypadki użycia systemu. 

Eksperci z dziedziny, w jakiej powstaje system, są pomocni przy rozstrzy
ganiu sytuacji wątpliwych. Współpracują oni z projektantami, programistami 
i testerami. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale dobór odpowiednich, 
zaangażowanych we współpracę specjalistów dziedzinowych może stanowić 
o sukcesie projektu programistycznego. 

Projektanci wytwarzają mniej lub bardziej sformalizowany opis systemu, 
który służy następnie programistom kodującym system. 

Testerzy dokonują testów systemu, w celu wykrycia błędów w systemie. 
Same błędy semantyczne powinny być wykrywane przez doświadczonych 
programistów podczas analizy statycznej kodu. Warto wspomnieć, że siła tej 
ostatniej jest często ignorowana. Jeszcze częściej pomija się ją w ogóle, 
przechodząc od razu do testów. Trzeba zauważyć, że niektóre błędy prowa
dzą do błędnych wykonań w bardzo specyficznych sytuacjach, są więc bar
dzo trudne do wykrycia drogą samego testowania. Analiza statyczna, czyli 
uważne czytanie i analizowanie kodu, najlepiej w postaci wydruku jest bar
dzo mocnym narzędziem. 

Dokumentaliści tworzą dokumentację techniczną sytemu, jak również reda
gują systemy pomocy lub dokumentację dla użytkownika. Trzeba pamiętać, 
że w dłuższej perspektywie skład zespołu realizującego projekt lub/i wytwa
rzającego produkt zmienia się. Właściwie prowadzona dokumentacja ma 
zasadnicze znaczenie dla wdrożenia nowych członków zespołu w realizowa
ne zadanie. To samo dotyczy komentarzy w kodzie. Oczywiście, jeżeli do
kumentaliści nie są informatykami, konieczna jest ich współpraca z projek
tantami lub/i programistami. 

Warto wspomnieć, że często jedna osoba jest odpowiedzialna za dany 
podsystem na każdym etapie: od sformułowania wymagań, poprzez projek
towanie, programowanie aż po testowanie. Jest to jednak szczególny przy-
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padek, w którym analityk, projektant, programista i tester jest tą samą osobą. 
Sytuacja taka sprzyja brakowi odpowiedniej dokumentacji technicznej, 
zwłaszcza zawierającej szczegółowy opis przyjętego rozwiązania. 

Odbiorca lub ekspert 
( dla systemu z półki) 

Analitycy 

Projektanci 

Programiści 

Testerzy 

Odbiorca systemu 

Rysunek 1.6. Zależności pomiędzy osobami w wytwarzaniu oprogramowania 

Na rysunku 1.6 przedstawiono uproszczoną zależność pomiędzy oso
bami uczestniczącymi w przedsięwzięciu informatycznym. Dokładne współ
działanie osób i procesów realizujących przedsięwzięcie zależy od przyjęte
go modelu cyklu życia oprogramowania. Z tego punktu widzenia najistot
niejsi są projektanci i programiści oraz styk ich działalności. Sam proces 
projektowania może być podzielony na: 

modelowanie, 
- właściwe projektowanie. 

Modelując system abstrahujemy od wszelkiego rodzaju rozwiązań 
technicznych skupiając się na jego właściwościach, a nie realizacji. 

1.3. Cykl życia systemu informatycznego 

Cykl życia oprogramowania opisuje historię systemu informatycznego po
cząwszy od jego narodzin aż do wdrożenia i utrzymania. Można przyjąć, że 
opisuje on zależności (czasowe) pomiędzy różnymi aktywnościami podej
mowanymi przy szeroko rozumianym wytwarzaniu oprogramowania. 
Z punktu widzenia projektowania określa on, jak proces projektowania 



Izabela Rojek 23 

współdziała z innymi procesami. Cykl życia wpływa także na wymagania 
stawiane procesowi analizy i projektowania oraz samemu projektowi. 

Pierwszym, w teorii inżynierii oprogramowania cyklem życia opro
gramowania był model kaskadowy (ang. waterfall), w którym kolejne ak
tywności następują po sobie bez możliwości powrotu, co przedstawia rysu
nek 1.7. 

Analiza i określenie wymagań 
(modelowanie) 

Projektowanie 

Oprogramowanie 
(szczegółowy projekt) 

Testowanie 
(poprawienie błędów) 

W drożenie i utrzymanie 

Rysunek 1.7. Model kaskadowy cyklu życia systemu informatycznego 

Model kaskadowy dzieli się na następujące etapy: 
Rezultatem etapu analizy wymagań jest, w klasycznym przypadku, 
dokument określający, co system ma robić z punktu widzenia użyt
kownika - czyli wymagania funkcjonalne. Abstrahuje się od tego, jak 
system ma je realizować. W praktyce określa się jeszcze wymagania 
niefunkcjonalne (np. czas odpowiedzi na żądanie użytkownika, wy
dajność) abstrahując, w dalszym ciągu, od sposobów realizacji tych 
wymagań. Do tego etapu można zaliczyć również stworzenie modelu 
systemu lub/i jego prototypu. W modelu kaskadowym istotne jest to, 
że po wyjściu z fazy analizy, wymagania stawiane systemowi nie mo
gą być już zmienione. 

Na etapie projektowania określa się, mówiąc ogólnie, jak system ma 
realizować wymagania określone na etapie analizy wymagań. Projek
towanie może oczywiście odbywać się na różnych poziomach abs
trakcji - od ogólnego do bardzo szczegółowego, uwzględniającego na
zwy zmiennych w kodzie. W praktyce stosuje się projekty koncepcyj
ne określające istotę rozwiązań. W systemie bankowym mogą to być 
encje wynikające z jego opisu rzeczywistości np. klient, konto, ale nie 
słownik imion zastosowany w rejestrze osób dla zmniejszenia wielko
ści bazy danych. Projekt koncepcyjny jest przydatny zwłaszcza w sy
tuacji, kiedy zrezygnowano z modelowania w poprzednim etapie. 
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Granica pomiędzy modelem a projektem koncepcyjnym jest bardzo 
płynna. Stopień uszczegółowienia projektu zależy również od swobo
dy, jaka ma być pozostawiona programistom. Ze względu na to, że 
model kaskadowy nie pozwala na nawroty, nie poleca się zbytniego 
uszczegóławiania projektu na tym etapie. 

Etap oprogramowania polega na zakodowaniu rozwiązań w języku 
programowania. Jeśli projekt nie jest zbyt szczegółowy, programiści 
uszczegóławiają go, co odpowiada realizacji szczegółowego projektu. 
Uszczegółowiony projekt powinien jednak być udokumentowany. Po
zostawienie go jedynie w umysłach osób go realizujących jest czę
stym i karygodnym błędem. Na etapie oprogramowania może być do
konana integracja podsystemów lub modułów wchodzących w skład 
systemu. Etap ten obejmuje również wstępne testowanie na poziomie 
funkcji lub modułów. Programiści poprawiają zauważone przez siebie 
błędy. 

Na etapie testowania dokonywana jest próbna eksploatacja systemu 
przez testerów znających dziedzinę, w której działa system. Rezulta
tem tego etapu ma być przekształcenie wersji beta systemu w wersję 
dla użytkownika. 

Wdrożenie i utrzymanie obejmuje instalację i konfigurację systemu 
u klienta oraz dostarczenie wparcia technicznego. W produktach 
„z półki" wdrożeniu odpowiadają działania marketingowe zmierzające 
do wprowadzenia produktu na rynek. 

Model kaskadowy nie może być stosowany w praktyce; niemniej sta
nowi on wygodny punkt odniesienia dla dalszych rozważań. Warto zauwa
żyć, że zastosowany w praktyce byłby bardzo wygodny dla projektantów 
i programistów, gwarantuje on, bowiem niezmienność raz określonych wy
magań. Odbiorcy prezentuje się dopiero gotowy produkt (prototyp prezentu
je raczej interfejs użytkownika bez rzeczywistej funkcjonalności, może tę 
funkcjonalność także symulować) . 

Pewną modyfikacją modelu kaskadowego jest wprowadzenie do niego 
nawrotów (model kaskadowy z nawrotami). Możliwość powrotu do po
przedniego etapu powoduje, że model może być zastosowany w praktyce. 
Skutkuje to również tym, że projektanci i programiści tracą gwarancję nie
zmienności wymagań. 

Jeszcze inną modyfikacją modelu kaskadowego jest model przyro
stowy, w którym funkcjonalność systemu dzielona jest na podzbiory. Każdy 
z nich, poczynając od podstawowej funkcjonalności, jest realizowany osob
no zgodnie z modelem kaskadowym lub kaskadowym z nawrotami. W prak-
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tyce jednak realizacja poszczególnych funkcjonalności zazębia się, co zda
niem autora prowadzi do improwizacji lub mówiąc kolokwialnie, do łatania 
systemu. Rozbudowa systemu może być prowadzona jednak inaczej: dla 
całego systemu realizującego pewną podstawową funkcjonalność wykony
wany jest cały cykl związany z modelem kaskadowym (lub kaskadowym 
z nawrotami), po czym system dostarczany jest odbiorcy. Ten ostatni testuje 
go i rozszerza specyfikację o nowe wymagania, które są realizowane w peł
nym cyklu modelu kaskadowego. 

Model oparty o prototypowanie zakłada zebranie wymagań doty
czących sytemu, realizację projektu i implementacji, a następnie zaprezen
towanie wyników użytkownikowi i powrót do punktu określania wymagań. 
Jest to o tyle różne od modelu przyrostowego, że uwaga osób realizujących 
projekt jest bardziej skupiona na realizacji prototypu niż na formalnym pro
wadzeniu projektu. Model ten przedstawiono na rysunku 1.8. 

Model ten może znajdować zastosowanie dla niezbyt dużych i mało 
sformalizowanych projektów systemów, od których nie zależy życie lub 
bezpieczeństwo ludzi lub środków finansowych w banku. Dobrym przykła
dem może być sklep internetowy, program graficzny lub edukacyjny. Nie 
wymaga on dużej wiedzy i umiejętności od projektantów i analityków. Jest 
odporny na błędy na etapie analizy i projektowania. Jest on również przy
datny wtedy, gdy wymagania klienta są niejasno sformułowane. 

Analiza wymagań 

Projektowanie 

Oprogramowanie 

Testowanie przez klienta 

Gotowy produkt 

Rysunek 1.8. Model oparty o prototypowanie cyklu życia 
systemu informatycznego 

Model spiralny zakłada cykliczne przechodzenie przez kolejne fazy 
realizacji projektu, istnieje on jednak w nieco innym wymiarze - nie wyróż
nia, bowiem aktywności takich jak projektowanie, programowanie itp., ale 
cztery cyklicznie powtarzane etapy: 

1. Określanie wymagań i planowanie, 
2. Analiza ryzyka, 
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3. Wytworzenie systemu, 

4. Ocena użytkownika i przejście do punktu 1. 

Każde przejście spirali odpowiada wytworzeniu kompletnego produktu. 
Analiza ryzyka prowadzi do decyzji, czy projekt ma być kontynuowany. 
Warto zauważyć, że model ten jest podobny do prototypowania. W modelu 
tym nawroty występują dopiero w kolejnej iteracji spirali (rys. 1.9). 

Planowanie Analiza ryzyka 

Ocena użytkownika Wytworzenie systemu 

Rysunek 1.9. Model spiralny 

Jako kontrapunkt dla prezentowanych dotąd modeli, zakładających 
mniej lub bardziej staranną i sformalizowaną analizę i projektowanie, należy 
przedstawić model programowania odkrywczego. W modelu tym nie ma 
określenia wymagań, nie ma też projektowania. Buduje się produkt i mody
fikuje, aż uzyska pożądane właściwości. Niestety model ten jest nazbyt czę
sto stosowany. Jego użycie jest bardzo frustrujące dla programistów. 

Innym podejściem jest budowanie systemu z gotowych, przetestowa
nych komponentów, co nie jest typowym budowaniem systemu na pozio
mie programowania, niemniej jednak jest jedną z metod służących do wy
tworzenia systemu. Wymaga analizy a następnie znalezienia (lub zamówie
nia) komponentów realizujących określone funkcje. W podejściu tym nie 
występuje projektowanie. 

Nowościąjest wytwarzanie systemów, oparte o koncepcje rodzin. 
Polega ono na starannej analizie i projektowaniu narzędzi służących do wy
twarzania systemów informatycznych realizujących podobne funkcje - np. 
systemów bankowych. Wraz z narzędziami tworzy się język opisu wymagań 
dla systemu, który ma być wytworzony. Nie jest to jednak projekt, gdyż 
opisuje się, co system ma robić abstrahując od sposobu realizacji wymagań. 
Konkretny system generuje się automatycznie, na podstawie opisu wymagań 
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w tym języku. Wytwarzanie rodzin produktów, o którym już wspomniano 
przy opisie cykli życia oprogramowania, jest podejściem nowym. Podejście 
to jest związane w mniejszym stopniu z projektowaniem, czy analizą wyma
gań w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest to nowy paradygmat wytwa
rzania oprogramowania. Swój początek bierze on z gwałtownych zmian 
potrzeb rynku nastawionego na coraz to nowe produkty z jednej strony, 
a wysoką jakość oprogramowania z drugiej. Jak podano w pracy Weiss'a, 
( 1999; 2000), staranne projektowanie jest wymaganiem stojącym w opozycji 
do szybkiego wytworzenia systemu informatycznego. W podejściu tym nie 
wytwarza się pojedynczego systemu, ale całą ich rodzinę, a raczej narzędzia 
do tworzenia członków tej rodziny. W obrębie wytwarzania narzędzi i języ
ka definicji dla całej rodziny można, więc wyróżnić: 

inżynierów dziedzinowych, 

analityków dziedzinowych, 

projektantów i programistów dziedzinowych. 

Za wytwarzanie konkretnej aplikacji, która jest członkiem rodziny odpowia
da inżynier aplikacyjny, który może mieć dużo mniejsze kwalifikacje niż 
specjaliści dziedzinowi. 

Kluczowe znaczenie w opisywanym podejściu ma proces FAST, który został 
schematycznie przedstawiony na rysunku 1.10. 

Określenie dziedziny 

Inżynieria dziedzinowa 

analiza 

implementacja 

Narzędzia dla dziedziny 
Język opisu aplikacji 

Inżynieria aplikacyjna 

modelowanie 

Aplikacja 
wytworzenie aplikacji 

Rysunek 1.10. Proces FAST 
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Określenie dziedziny polega na znalezieniu (Weiss, 1999; 2000) zbioru pro
gramów o podobnej funkcjonalności . Dziedzina jest, więc zarówno zbiorem 
programów, jak i fragmentem rzeczywistości, w której te programy istnieją. 

Kluczowe jest znalezienie abstrakcji dla tej rodziny produktów, zdefiniowa
nie języka służącego do opisu członków rodziny i zbudowanie narzędzi słu
żących do generowania aplikacji na podstawie opisu w tym języku . U pod
staw metody leży założenie, że wytwarzanie aplikacji polega w większości 
przypadków na wytwarzaniu rzeczy już istniejących. W artykule Weiss'a 
(2000) wymieniono typowe zastosowania procesu FAST: 

- Systemy mające te same wymagania, ale mające działać na różnych 
platformach (motory bazy danych, kompilatory), 

Systemy przetwarzające w różny sposób te same dane, 

Systemy monitorujące urządzenia tego samego typu, ale zachowujące 
się w odmienny sposób, 

- Systemy z takim samym interfejsem użytkownika, ale implementujące 
swoją funkcjonalność w odmienny sposób. 

Nakłady poniesione na inżynierię aplikacyjną zwracają się dzięki możliwo
ści natychmiastowego tworzenia produktów. Zastosowanie procesu FAST 
może przyspieszyć wytworzenie aplikacji od 5 do 10 razy w stosunku do 
wytworzenia jej z użyciem tradycyjnych metod. Trzeba zdać sobie sprawę, 
że kluczem do sukcesu, w tym podejściu, jest poprawne wydzielenie dzie
dziny (np. systemy bankowe, systemy wspomagające analizę danych na
ukowych) oraz bardzo starannie przeprowadzona analiza wymagań systemu; 
innymi słowy język opisu musi być na tyle elastyczny, aby można w nim 
było opisać np. dowolny system bankowy, jeżeli dziedziną jest dziedzina 
takich systemów. Język musi być jednoznaczny. Odnosząc się do języków 
programowania, język takiego opisu mógłby być bardziej zbliżony do języ
ków nieimperatywnych, w których opisujemy, co ma być zrobione, niż do 
tradycyjnych języków imperatywnych opisujących proces opisania proble
mu. Oczywiście jest to bardziej analogia, której nie należy rozumieć tak, że 
systemy specyfikuje się w języku Prolog. Istotne jest to, że język opisu jest 
specyficzny dla dziedziny a nie ogólny. Języki specyfikacji systemu, w któ
rych można dokonywać specyfikacji implicite (tzn. nie opisując sposobu 
rozwiązania, ale jego postać) są znane: przykładem może być VDM i jego 
odmiany1. Specyfikację wyrażoną w tym języku przekształca się przy użyciu 
narzędzi w system informatyczny. Postępowanie opisane w pracy Weiss'a 
(1999) bazuje na pewnego rodzaju szkieletach funkcji lub kodu w ogóle, 

1 VDM jest metodą, ale do opisu systemu używa się języka. 
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które są modyfikowane i parametryzowane. W wyniku tego uzyskujemy 
kod, który można skompilować standardowym kompilatorem. Można w tym 
podejściu rozważać także użycie komponentów do budowy systemów. Moż
na wyobrazić sobie np. komponent służący do wprowadzania danych na 
podstawie pewnej specyfikacji np. w języku podobnym do XML. 

W tabeli 1 porównano różne modele cykli życia oprogramowania oraz 
przedstawiono ich wpływ na analizę, projektowane, programowanie 
i testowanie. Z tabeli widać, że im mniej dokładna analiza i projektowanie 
tym większy ciężar przerzucony jest na programistów. W praktyce, ofiarą 
niestarannego projektowania i braku przenikliwości samych projektantów 
i analityków (to samo odnosi się do ekspertów dziedzinowych) padają pro
gramiści, bo system i tak musi działać". Staranne projektowanie ułatwia 
pracę programistom i testerom oraz pozwala zaoszczędzić nakłady w proce
sie programowania i wdrożenia. Im większym zmianom ma podlegać system 
tym przyjęte rozwiązania muszą być bardziej elastyczne i ogólne. Można 
jeszcze wspomnieć, że zasadniczym zadaniem ekspertów dziedzinowych ma 
być wskazanie obszarów systemu, które mogą podlegać potencjalnym zmia
nom. 



MODEL CYKLU ŻYCIA ANALIZA PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE TESTOWANIE OPROGRAMOWANJA 

Bardzo 
Staranne, ale nienarażone na ciągle zmiany. 

Testy na poziomie funkcji Kaskadowy Znaczna część pracy przerzucona na Łatwe, jeśli dobry projekt 
dokładana 

projektantów i programistów modułów i integracyjne 

Staranne, ale narażone na pewne zmiany Dość łatwe, ale musi 
Nawroty mogą spowodować, że 

Kaskadowy z nawrotami Dokładana Znaczna część pracy przerzucona na uwzględniać możliwość 
modyfikacje w jednym miejscu 

projektantów i programistów pewnych zmian systemu spowodująjego nie 
działanie w innym 

Łatwe na początku, bo projektuje się mały 
Po wprowadzeniu nowej 

Dokładna w obrębie 
podzbiór, jednocześnie przy rozszerzaniu Prowadzi od improwizacji, 

funkcjonalności trzeba 
Przyrostowy funkcjonalności jest się związanym tym, co się wymaga dużej wiedzy od 

podzbioru 
wcześniej zaprojektowało. System należy tak programistów 

sprawdzić czy poprawnie 

projektować, aby był konfigurowalny 
funkcjonuje dotychczasowa 

Prototypowy Brak Nie wymaga dużej przenikliwości 
Jw. Znaczna część pracy Część testowania przerzucona 
przerzucona na programistów. na odbiorcę systemu 

Czasem trzeba wszystko 
Bardzo 

Odkrywczy Brak Brak zrobić od nowa. Kod 
dokładne 

nieprofesjonalny 

Komponent owy Dokładna Brak Znikome lub brak 
Testy 
integracyjne 

Dokładna zarówno dla 
rodziny i narzędzi z nią 

Dokładne dla narzędzi i języka 
związanych. 

Bardzo dokładne dla narzędzi opisu 
Bardzo dokładna dla Bardzo dokładne dla narzędzi dla całej rodziny 

Oprogramowanie oparte o 
produktu. Specyfikacja i języka opisu członków rodziny 

dla całej rodziny. Szczątkowe (tylko cały system) 
koncepcję rodzin 

produktu w języku Dla konkretnego produktu - brak 
Wykonywane automatycznie dla produktu. Jeśli dobrze 
dla konkretnych produktów skonstruowane narzędzia 

specjalnie 
i specyfikacja zbędne 

zaprojektowanym dla 
całej rodziny 

Tabela 1. Zestawienie modeli cykli życia oprogramowania 
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1.4. Podział metod projektowania systemów 
informatycznych 

Metody projektowania można podzielić pod względem ich sformalizowania, 
czyli zwięzłości i ścisłości opisu oraz sposobu przedstawienia różnych 
aspektów systemu. Stosując pierwsze kryterium można wyodrębnić metody: 

- nieformalne, 
- półformalne, 

- formalne. 

Metody nieformalne bazują na słownym opisie rzeczywistości w języku 
naturalnym (Jaszkiewicz, 2004), który jest elastyczny, ale bardzo niejedno
znaczny. Zaletą opisu słownego jest to, że można go łatwo zaprezentować 
klientowi. Różnego rodzaju notatki mogą mieć zastosowanie w przypadku 
tworzenia oprogramowania przez jedną osobę . Oprogramowanie stworzone 
w ten sposób jest jednak całkowicie nieodporne na modyfikacje. Stosując 
takie podejście można wytworzyć sterownik napisany w asemblerze, ale nie 
system informatyczny. 

Metody pólformalne opierają się o pewien graficzny lub symboliczny za
pis. Do tej grupy należy większość powszechnie stosowanych metod 
np. UML. 

Metody formalne są stosowane rzadko i przeważnie w systemach, w któ
rych zachodzi konieczność przeprowadzenia matematycznego dowodu po
prawności działania systemu. Projektowanie i wytwarzanie systemu odbywa 
się drogą formalnych przekształceń. Trudno sobie jednak wyobrazić projek
towanie systemu bankowego z użyciem metod formalnych. Inżynieria oparta 
o rodziny produktów nie jest ściśle metodą formalną, uznaną przez teorety
ków, choć ideowo odpowiada metodom formalnym. Istnieje (symboliczny) 
opis systemu podlegający (automatycznym) przekształceniom w system. 
Wspomniany VDM znajduje się, na styku metod formalnych i nieformal
nych. W tym języku zaprojektowano np. system nadzoru ruchu kolejowego 
w Wielkiej Brytanii. 

Stosując drugie kryterium można wyodrębnić metody: 
- strukturalne, 
- obiektowe, 
- hybrydowe. 

Metody strukturalne, z perspektywy historycznej są starsze od metod 
obiektowych. W metodach tych system widziany jest w dwóch aspektach. 
Pierwszy opisuje dane, drugi zaś procesy, operujące na tych danych; który 
aspekt jest ważniejszy, zależy od typu projektowanego systemu (Yourdon, 
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2000). Należy zauważyć, że idea projektowania strukturalnego jest pochod
ną paradygmatu programowania strukturalnego, który mówi, iż programy to 
algorytmy i dane (na których operują te algorytmy). Patrząc na system in
formatyczny w kategoriach projektowania strukturalnego wystarczy zbudo
wać dwa modele systemu: 

- model procesów, 
- model danych. 

Owo rozdzielenie systemu na procesy i dane stanowi zasadniczą różnicę 
między metodami strukturalnymi i obiektowymi. Należy pamiętać, iż meto
dy obiektowe pozwalają spojrzeć na system całościowo . Ceną za to płaconą 
jest większa trudność metodologii obiektowej. W podejściu strukturalnym, 
podobnie jak i w innych metodach, należy wyróżnić modelowanie i właści
we projektowanie. Należy jednak, o czym była już mowa, zdać sobie sprawę 
z tego, że znaczna część projektów jest realizowana hybrydowo. Oznacza to, 
że sam system jest projektowany obiektowo (być może z użyciem modelo
wania procesów biznesowych), ale ze względu na zastosowanie relacyjnej 
bazy danych, na pewnym etapie konieczne jest zastosowanie metod struktu
ralnych, co rodzi poważne konsekwencje dla całego projektu. Należy jeszcze 
zaznaczyć, że w literaturze (Yourdon'a, 2000; Roszkowskiego, 2004) mode
lowanie jest określane mianem analizy strukturalnej. Istnieją dwa podejścia 
do projektowania: 

- Top-down, 
- Bottom-up. 

W pierwszym wychodzi się od bardziej złożonej funkcjonalności dokonując 
jej stopniowej dekompozycji, czyli schodząc w dół. Drugie podejście zakła
da zaprojektowanie pewnych funkcji-prymitywów, które będą realizowały 
podstawowe funkcje, a następnie przy ich użyciu realizowane będą bardziej 
złożone zadania, aż do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu. Poniżej 
zaprezentowano podejście pierwsze - opierające się o dekompozycję syste
mu. Podejście drugie będzie bardziej właściwe przy projektowaniu systemu 
operacyjnego. Projektowanie rozpocznie się, z dużym prawdopodobień
stwem, od zdefiniowania funkcji realizujących podstawowe operacje wejścia 
- wyjścia. Dopiero na samym końcu zaprojektuje się polecenia systemowe. 
Podobnie może wyglądać projektowanie motoru bazy danych, który sam 
(bez pośrednictwa systemu plików) zarządza całym dyskiem. Podejście dru
gie będzie stosowanie tam, gdzie system działa "blisko" sprzętu i sprzęt de
terminuje działanie systemu. Często stosuje się oba podejścia "idąc z projek
tem jednocześnie od góry i od dołu". 
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System informatyczny składa się z modułów, między którymi mogą zacho
dzić różne związki. W obrębie jednego modułu mogą znajdować się proce
dury działające na wspólnych danych lub realizujące podobną funkcjonal
ność np. interakcję z użytkownikiem. Dekompozycja systemu na moduły jest 
kluczowa dla powodzenia dalszego projektu. Systemy zaprojektowane 
z użyciem metod strukturalnych są trudno modyfikowalne i trudne w inte
gracji (Jaszkiewicz, 2004), zwłaszcza przy złym podziale na moduły, co dla 
dużych systemów nie jest bez znaczenia. Metody strukturalne są wystarcza
jące dla prostych systemów dostępu do danych. 

Metody obiektowe umożliwiają spójne przedstawienie systemu poprzez 
stworzenie typów danych, które są tak samo wygodne w użyciu, jak typy 
danych wbudowane w język programowania. Dla tych metod istnieje wiele 
narzędzi typu CASE wspomagających analizę i projektowanie. Zastosowa
nie metod obiektowych wymaga jednak większego wysiłku niż metod struk
turalnych (Stroustrup, 2000). System informatyczny składa się z klas (Java, 
C++) lub pakietów (Ada 95), które umożliwiają programowanie (i projekto
wanie obiektowe). Siłą metod obiektowych jest możliwość ponownego uży
cia kodu poprzez dziedziczenie i polimorfizm. Klasy pozwalają na wygodną 
i elegancką hermetyzację bytów programowych. 

Metody hybrydowe stanowią połączenie metod obiektowych ze struktural
nymi. Trzeba zdać sobie sprawę, że duży system informatyczny jest rzadko 
projektowany i implementowany obiektowo. Projektowanie obiektowe jest, 
przy pewnej wprawie, bardzo wygodne. Problemy pojawiają się jednak na 
poziomie bazy danych. W powszechnym użyciu są relacyjne bazy danych, 
zaś języki takie jak PL/SQL (Oracle) lub SPL (Informix) są językami proce
duralnymi: w bazie znajdują się dane, na których operujemy (procedury). 
W relacyjnej bazie danych nie można wprost zamodelować dziedziczenia 
lub polimorfizmu, które są typowe dla metod obiektowych. Tak, więc na 
poziomie „bliskim" bazie danych projekt staje się bardziej strukturalny. Jest 
to bardzo częste rozwiązanie. Możliwa jest następująca struktura systemu 
informatycznego: 

- Dane w bazie danych (tabele), 
- Procedury wbudowane, dostęp do danych wyłącznie z ich użyciem, 

Warstwa biznesowa realizująca funkcjonalność systemu (C++), 
- Warstwa prezentacji - interfejs użytkownika. 

Trzeba podkreślić, że nie warto dogmatycznie trzymać się jednej tylko me
tody. Metoda powinna być tak użyta, aby umożliwiała łatwe osiągnięcie 
rezultatu. Pragmatyzm nie może jednak dotyczyć zastosowania konkretnej 
metodologii. 
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2. MODELOWANIE 
INFORMATYCZNEGO SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA MIEJSKĄ SIECIĄ 

WODOCIĄGOWĄ (ISZSW) 

2.1. Założenia projektowanego systemu 
informatycznego 

Na rysunku 2.1 pokazano cykl tworzenia systemu informatycznego przy 
użyciu narzędzi CASE. Szczegółowo zostanie on omówiony w następnych 
rozdziałach. 

Produktami powstającymi w ramach przedsięwzięcia informatycznego mogą 
być nie tylko dokumentacja czy oprogramowanie, ale także zalecenia orga
nizacyjne. 

W zależności od podejścia zawęża się listę produktów zgodnie z wy
pracowaną metodyką. Standardowy przykładowy zestaw dokumentów po
wstających w ramach przedsięwzięcia informatycznego przedstawia się na
stępująco w układzie dział + lista dokumentów (szczegółowy zakres infor
macyjny dokumentów powinien znajdować się w dokumentacji stosowanej 
metodyki). 
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Studium możliwości 

Analiza 

Projekt 

Implementacja Dokumentacja użytkownika 

Przejście na nowy system 

Eksploatacja nowego systemu 

Rysunek 2.1. Klasyczny cykl projektowy przy użyciu narzędzi CASE 

Dział I: Specyfikacja wymagań 
- Model procesów biznesowych, 

Opis problemów biznesowych wysokiego poziomu, 
Model funkcji biznesowych wysokiego poziomu, 
Wstępny biznesowy model danych, 
Szczegółowy opis problemów biznesowych, 
Biznesowy model danych, 
Szczegółowy model funkcji biznesowych, 
Systemowy model danych, 
Systemowy model funkcji, 
Systemowy model procesów. 

Dział II: Przegląd istniejącego systemu 
- Materiały odnoszące się do istniejącego rozwiązania, 

Definicja struktury organizacyjnej, 
Systemowy model danych wysokiego poziomu, 
Model procesów istniejącego systemu, 
Sprzęgi istniejącego system, 
Istniejąca architektura techniczna, 
Istniejąca kalkulacja pojemnościowa, 
Zweryfikowana istniejąca architektura techniczna, 
Opis funkcji istniejącego systemu, 

35 



36 Informatyczny system zarządzania miejską siecią wodociągową 

- Szczegółowy model danych istniejącego system, 
- Opis istniejących procedur operacyjnych. 

Dział III: Architektura techniczna 
- Wymagania, co do sprzęgów systemowych, 
- Wstępna kalkulacja pojemnościowa, 
- Wstępna architektura techniczna, 
- Wysokiego poziomu wymagania operacyjne, co do systemu, 
- Szczegółowe wymagania operacyjne, co do systemu, 
- Definicja założeń dotyczących sprzętu i oprogramowania, 
- Architektura rozproszenia, 
- Strategia odtwarzania i przywracania sprawności, 
- Strategia bezpieczeństwa i kontroli, 
- Definicja standardu interfejsu użytkownika, 
- Zweryfikowana kalkulacja pojemnościowa, 
- Kalkulacja pojemnościowa, 
- Wymagania wydajnościowa. 

Dział IV: Projektowanie i wytworzenie bazy danych 
- Projekt logiczny bazy danych, 
- Projekt indeksów, 
- Schemat autoryzacji obiektów bazy danych, 
- Projekt fizyczny bazy danych, 
- Skrypty do utworzenia produkcyjnej bazy danych, 

Dział V: Projektowanie i wytworzenie modułów 
- Standardy projektowania, 

Standardy generacji, 
Projekt aplikacji, 
Dokumentacja funkcjonalna modułów, 
Dokumentacja techniczna modułów, 
Struktura menu, 
Urządzenia (mechanizmy) monitorowania, 
Środowisko wytwarzania, 
Kod aplikacji. 

Dział VI: Konwersja danych 
- Wymagania, co do konwersji danych, 

Strategia konwersji danych, 
Plan przeprowadzenia konwersji danych, 
Projekt modułów konwersji danych, 
Rezultat testów modułów konwersji, 
Dane przeniesione i zweryfikowane. 
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Dział VII: Dokumentacja 
- Słownik pojęć, 

Wymagania, co do dokumentacji, 
Standardy dokumentacji, 
Procedury i środowisko tworzenia dokumentacji, 
Prototypy i wzorce dokumentacji, 
Wstępna dokumentacja użytkownika, 
Wstępny przewodnik (podręcznik) użytkownika, 
Dokumentacja techniczna wysokiego poziomu, 
Wstępny przewodnik operacji systemowych, 
Dokumentacja użytkownika, 
Przewodnik użytkownika, 
Szczegółowa techniczna dokumentacja użytkownika, 
Przewodnik operacji systemowych, 
Tekst pomocy bezpośredniej (bieżącej, online Help Text). 

Dział VIII: Testowanie 
- Strategia testowania, 
- Model testów procesów systemowych, 
- Plan testów modułów i ich integracji, 
- Wyniki testów modułów i ich integracji, 
- Plan testów systemowych, 
- Środowisko testów systemowych, 
- Wyniki testów systemowych, 
- Plan testów integracji systemowej, 
- Sekwencja testów integracji systemowej, 
- Wyniki testów integracji systemowej, 
- Środowisko testów akceptacyjnych, 
- Wyniki testów akceptacyjnych. 

Dział IX: Szkolenie 
- Wymagania, co do szkolenia, 
- Plan szkolenia, 
- Wstępne materiały szkoleniowe, 
- Materiały dla serwisu klienta, 
- Szkoleniowa baza danych, 
- Materiały szkoleniowe, 
- Materiały dla użytkowników, 
- Instalacja szkoleniowa 
- Wyszkoleni użytkownicy, 
- Wyszkoleni administratorzy, 
- Zespół testów akceptacji szkolenia. 
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Dział X: Uruchomienie - przejście 

- Strategia przejścia, 
- Plan instalacji, 
- Zarządzanie konfiguracją, 

- Nowy system w fazie eksploatacji. 

Dział XI: Wsparcie po uruchomieniu 
Na etapie analizy jej dokumentacja powinna się składać z dokumentów wy
mienionych w dziale I, II, III. 
Inne dokumenty, które powinny być dołączone do analizy systemu, to: 

- Standardy projektu (Dział V), 
- Wymagania, co do konwersji danych (Dział VI), 
- Strategia konwersji danych (Dział VI), 
- Słownik pojęć (Dział VII), 
- Wymagania, co do dokumentacji (Dział VII), 
- Standardy dokumentacji (Dział VII), 
- Strategia testowania (Dział VIII), 
- Model testów procesów systemowych (Dział VIII) , 
- Plan testów modułów i ich integracji (Dział VIII), 
- Plan testów systemowych (Dział VIII), 
- Środowisko testów systemowych (Dział VIII), 
- Plan testów integracji systemowej (Dział VIII), 
- Sekwencja testów integracji systemowej (Dział VIII), 
- Środowisko testów akceptacyjnych (Dział VIII) 
- Wymagania, co do szkolenia (Dział IX). 

2.2. Studium możliwości - pierwsza faza modelowania 
systemu ISZSW 

2.2.1. Charakterystyka studium możliwości 

Studium możliwości (wykonalności) zwane też etapem strategii jest fazą, 
która jest wykonywana zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja 
o realizacji dalszych etapów przedsięwzięcia. W przypadku firmy produku
jącej oprogramowanie na zamówienie jest to, więc faza, w której prowadzo
ne są negocjacje z klientem i/lub firma bierze udział w przetargu. W przy
padku firmy produkującej oprogramowanie sprzedawane rynkowo, jest to 
faza, w której rozważana i planowana jest produkcja nowego programu (no
wej wersji programu), lecz nie została podjęta ostateczna decyzja o rozpo
częcm prac. 
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W trakcie planowania projektu został on podzielony na kilka etapów, 
z których każdy może być niezależnie kierowany. Każdy z tych etapów jest 
dalej dzielony na zadania lub czynności. 

Jedną z popularnych metod jest przedstawienie projektu w postaci 
diagramu jako sieć i nosi nazwę ścieżki krytycznej. Następnie jest wykony
wane oszacowanie zasobów wymaganych do realizacji każdego zadania -
zwykle są one wyrażone jako wymagana liczba roboczodni. Suma tych ro
boczodni plus pewien zapas na nieprzewidziane sytuacje stanowi oszacowa
nie czasu potrzebnego do realizacji każdego etapu. Obliczenia dla każdego 
etapu dają kierownikowi wyobrażenie o wymaganej ogólnej liczbie robo
czodni. Ponieważ pracochłonność jest również najbardziej znaczącym kosz
tem, obliczenie to umożliwia określenie ogólnego przybliżonego kosztu. 

Dla każdego działania, na podstawie harmonogramu przypisanego do 
działań będących poprzednikami, jest obliczana najwcześniejsza z możli
wych data rozpoczęcia. Podobnie na podstawie planowanych dat rozpoczę
cia każdego działania, będącego następcą, obliczana jest najpóźniejsza data 
zakończenia każdego działania, jak również data zakończenia całego projek
tu. Różnica między obliczonym dostępnym czasem zakończenia działania 
a oszacowanym wymaganym czasem jego zakończenia oznacza rezerwę 
czasową. Jeśli rezerwa ta jest równa zero to działanie takie nazywamy kry
tycznym, ponieważ opóźnienie w jego realizacji spowoduje opóźnienie całe
go projektu. 

Głównymi przyczynami wprowadzenia studium wykonalności są: 

- identyfikacja ludzi i niedostatków jako podstawa określenia celu systemu; 
prowadzi to do ustalenia szeregu wywiadów z klientem, w wyniku któ
rych zostanie to sprecyzowane oraz zdefiniowany zostanie początkowy 
diagram kontekstu, 

- identyfikacja wad i niedostatków aktualnego systemu informatycznego
informacyjnego; składa się z listy funkcji, których brakuje lub nie są wy
konywane właściwie przez istniejący system, 

- ustalenie celów i ograniczeń nowego systemu; może to być także prosta 
lista istniejących funkcji systemu, które powinny być zaimplementowane 
ponownie, nowych funkcji, które muszą być dodane oraz lista kryteriów, 
które musi spełniać nowy system, 

- określenie wykonywalności systemu z podaniem kilku scenariuszy; powi
nien być określony harmonogram, koszt budowy nowego systemu oraz 
uzyskane korzyści . Zazwyczaj proponuje się kilka architektur dla wdro
żenia systemu, na przykład przetwarzanie scentralizowane (mainframe), 
przetwarzanie rozproszone, architektura klient-serwer, itp. 
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- ogólne określenie wymagań, wykonanie zgrubnej analizy i projektu sys
temu, 

- określenie lidera projektu (project manager); studium możliwości zajmu
je na ogół od 5% do 10% całego czasu trwania projektu, 

- prezentacja wyników fazy strategicznej przedstawicielom klienta oraz 
korekta wyników na podstawie uzyskanych uwag, 

- określenie standardów zgodnie, z którymi realizowane będzie przedsię-
wzięcie. 

Na tym etapie dokonuje się analizy wymagań systemu - określa się, co sys
tem ma robić z punktu widzenia użytkownika - czyli wymagania funkcjo
nalne. Abstrahuje się od tego, jak system ma je realizować. W praktyce 
określa się jeszcze wymagania niefunkcjonalne, które określają, jak system 
realizuje wymagania funkcjonalne (np. czas odpowiedzi na żądanie użyt
kownika, wydajność) (Dennis, Wixom, 2003). 

Podczas analizy wymagań powstaje dokument opisujący wymagania funk
cjonalne i niefunkcjonalne systemu. 

Analiza powinna określać ponadto: 
- wymagania sprzętowe systemu, wymagany system operacyjny 

1 mne oprogramowame, 

wymagania dotyczące przenośności, 
- interfejs użytkownika, 

dokumentację i pliki pomocy towarzyszące systemowi, 

- systemy, z którymi projektowany system ma być kompatybilny, 

format plików z danymi lub format danych (np. istniejący model 
bazy danych), 

- wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
wymagania dotyczące czasu odpowiedzi na żądanie użytkownika, 

- modyfikacje i zmiany jakim może podlegać system, 
wymagania dotyczące niezawodności. 

W praktyce sprawy się komplikują, ponieważ wymagania użytkowni
ka są niejasne, niespójne i sprzeczne. Zmieniają się też w czasie. Użytkow
nik często nie wie tak naprawdę, czego oczekuje. W dodatku systemy zwią
zane z działalnością gospodarczą są w znacznym stopniu zanurzone w istnie
jących uregulowaniach prawnych, które się zmieniają. Należy zwrócić 

baczną uwagę, aby nie usztywnić w zbyt dużym stopniu tych wymagań, 
które mogą być przedmiotem późniejszych zmian (Leffingwell, 2003). 
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Metody analizy przedsiębiorstwa dotyczą analizy nieformalnych sys
temów organizacji. To znaczy: proces analizowania całościowych celów 
i potrzeb organizacji oraz określenia miejsca danej organizacji w jej otocze
niu. Celem tego jest zwykle przeprojektowanie działania organizacji. Można 
rozróżnić formalną i nieformalną analizę systemu. Formalna lub „twarda" 
analiza systemu jest procesem badania i dokumentowania formalnych sys
temów organizacji. To znaczy: systemu procedur, zasad i reguł istniejących 
w danej organizacji. Nieformalna lub „miękka" analiza systemu jest proce
sem badania i dokumentowania nieformalnych systemów danej organizacji. 
To znaczy systemu norm, wartości, stosunków i przekonań, które określają 
kontekst dla systemów formalnych i systemów technologii informacyjnej . 
Mamy dwa podejścia do analizy przedsiębiorstwa. Pierwsze dotyczy restruk
turyzacji procesów przedsiębiorstwa i prowadzi do rewolucyjnych zmian 
organizacyjnych, a drugie dotyczy metodyki systemów „miękkich", charak
teryzujących się ewolucyjnym podejściem do zmian organizacyjnych. 

Restrukturyzacja firmy polega na zmianie struktury (często zmniej-
szenie ilościowe): 

• zasobów organizacji (majątek, zatrudnienie), 

• źródeł finansowania, 

• asortymentu produktów, 
• rynku zbytu, 

w celu utrzymania lub wzmocnienia pozycji rynkowej. 

Można wyróżnić dwie strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce: 

• RYNKOWA: konkurencja krajowa, import, opłacalność eksportu, 
nowe formy marketingu, jakość produktu, potencjał produkcyjny, 
sieci dystrybucji, rozeznanie rynku, 

• PRODUKTOWA: oferta produktowa, jakość produktów, nowo-
czesne maszyny, koszty jednostkowe produkcji. 

Restrukturyzacja w firmie przeprowadzana jest zgodnie z Business Process 
Reengineering (BPR). Metoda ta zdefiniowana jest jako metoda szybkiego 
i radykalnego przeprojektowania strategicznych, dodających wartość z punk
tu widzenia klienta, procesów oraz powiązanych z nimi systemów, procedur, 
struktury organizacyjnej, w celu optymalizacji toku pracy i produktywności 
organizacji. BPR to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne prze
projektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomo
wej) poprawy osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, serwis i szyb
kość). Celem reorganizacji procesów w firmie jest osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej poprzez: obniżanie kosztów procesów, podnoszenie jakości 
produktów, skracanie czasu trwania procesów oraz podnoszenie satysfakcji 
klientów. 
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Istnieją trzy sposoby przeprowadzenia re-inżynierii procesów w kontekście 
wdrażanego systemu informatycznego: 

• Poprzedzenie reorganizacji procesów wdrożeniem systemu infor
matycznego, 

• Jednoczesne wdrożenie systemu informatycznego i przeprowadza
nie reorganizacji procesów, 

• Przeprowadzenie reorganizacji procesów przed rozpoczęciem pro
cesu wdrożenia systemu informatycznego. 

W pierwszym przypadku zaletą jest mniejsze ryzyko niepowodzenia, 
mniejsze obciążenie zasobów ludzkich. Natomiast wadą konieczność rekon
figuracji systemu w celu uwzględnienia zmian, dodatkowa pracochłonność, 
odłożenie korzyści w czasie, iteracyjne dochodzenie do rozwiązania. 

W drugim przypadku zaletą jest krótki czas przeprowadzania zmian 
i uzyskania korzyści, dobrze dopracowane zmiany i narzędzia. Niestety wa
dą duże ryzyko niepowodzenia, duże obciążenie zasobów ludzkich. 

W trzecim przypadku brak jest zalet. Natomiast wadą jest bardzo 
kosztowne stosowanie narzędzi zastępczych/starych, niebezpieczeństwo 

zaniechania lub spłycenia zmian, które wymagają wsparcia informatyczne
go. 

Natomiast „miękka" metodyka systemów (SSM) przebiega wzdłuż 
połączonych strumieni: strumienia informacji kulturowych i strumienia in
formacji logicznych. Oba strumienie mogą być traktowane jako wyrastające 
z postrzegania celowych działań (zadań) w sytuacji problemowej i różnych 
rzeczy, co, do których istnieją niezgodności (problemy). 

Chociaż metoda SSM jest uważana za nietechnologiczną metodę po
dejścia do systemu opisana została jako nadająca się do skomputeryzowa
nych systemów informacyjnych. 

Korzyści wynikające ze stosowania systemów informacyjnych (SI) 

Korzyści te dotyczą wartości uzyskiwanych przez organizację. Rów
nież tutaj można rozróżnić korzyści materialne i niematerialne. SI często są 
wprowadzane w celu uzyskania materialnych korzyści, takich jak zmniej
szenie zatrudnienia lub zwiększenie wydajności. Korzyści niematerialne są 
raczej kojarzone z efektywnością organizacyjną. Ostatnio jednak takie ar
gumenty niematerialne jak zwiększenie satysfakcji klienta lub stworzenie 
lepszej komunikacji z dostawcami, mają również odbicie w decyzjach inwe
stycyjnych. Poniżej została przedstawiona lista niektórych korzyści związa
nych z systemami informacyjnymi: 
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zwiększona dokładność informacji, 

lepsza jakość informacji, 

informacje są bardziej przydatne, używalne, 

możliwość bardziej elastycznego stosowania informacji, 

większe zadowolenie użytkownika z pracy, 

bardziej efektywna praca, 

większa niezawodność usług, 

więcej informacji do wykorzystania, 

bardziej precyzyjna informacja, 

wyższy poziom działania 

informacja bardziej bezpieczna, 

więcej pieniędzy i wyższa zyskowność, 

szybsze otrzymywanie informacji, 

więcej informacji. 

43 

Jednym z etapów studium wykonalności jest stwierdzenie, czy projekt 
jest opłacalny. Należy rozważyć aspekty ekonomiczne projektu. Ocena po
lega na porównaniu kosztów realizacji zadań w ramach obecnego i propo
nowanych systemów. Wyróżnia się trzy etapy: 

koszt aktualnie stosowanej metody, 
- koszt metod alternatywnych, 
- porównawcza analiza zysku. 

Koszt aktualnie stosowanej metody jest kosztem mierzalnym. Zawiera 
w sobie koszt załogi, utrzymania, dostawy, wyposażenie, wydatki, kapitał 
zamrożony w postaci zapasów. 

Rozpatrując koszt metod alternatywnych należy brać pod uwagę koszt 
opracowania nowego systemu i zamiany starego systemu na nowy, czas 
pracy zespołu informatycznego, wyposażenie i oprogramowanie, kształcenie 
i szkolenie. 

Koszt działania systemu zależy od jego własności, a w szczególności: 
wielkości systemu i zakresu działalności, 

- szybkości i przepustowości, 
- lokalizacji urządzeń i budynków, 
- wymagań w zakresie bezpieczeństwa. 

Zyski mierzalne to: 
- redukcja zapasów, 
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- zmniejszenie wydatków na koszty utrzymania i wyposażenie, 

możliwość uniknięcia wzrostu zatrudnienia. 

Zyski niemierzalne to: 

poprawa w zakresie dostępu do informacji niezbędnych do podej
mowania decyzji, 

- poprawa kontroli i dyscypliny, 

- poprawa obsługi klientów, 

przyspieszenie procesu przetwarzania danych. 

Przy sporządzeniu analizy opłacalności należy brać pod uwagę wpły
wy (oszczędności i spodziewane zyski) oraz koszty (nakłady poniesione na 
opracowanie nowego systemu oraz koszty jego eksploatacji). 

Typowy układ analizy opłacalności powinien zawierać następujące 
elementy: koszt jednorazowy, koszty eksploatacji systemu (w podziale: no
wy system, stary system), zyski dodatkowe. 

2.2.2. Narzędzia CASE w fazie strategicznej 

Ponieważ faza strategiczna obejmuje ogólne określenie wymagań, wstępną 
analizę oraz projekt, wykorzystywane są w tej fazie te same narzędzia, które 
będą wykorzystywane w kolejnych fazach. 

Na rynku są dostępne programy wspomagające stosowanie rozma
itych metod szacowania kosztów oprogramowania. Mogą one być częściami 
większych systemów CASE lub niezależnymi programami. 

W fazie strategicznej wykorzystuje się także narzędzia harmonogra
mowania. Pozwalają one np. utworzyć harmonogram wykonywania szczegó
łowych zadań o minimalnym łącznym czasie realizacji. Narzędzia te stoso
wane są na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia. W fazie strate
gicznej trudno jest jeszcze określić szczegółowe zadania, które będą musiały 
być realizowane, dlatego też często wykorzystuje się jedynie możliwości 
graficznego prezentowania harmonogramów, np. w formie wykresu Gantta. 

Wynikiem tej fazy jest spory zbiór danych, przede wszystkim infor
macji o poszczególnych wymaganiach. Narzędzia CASE ułatwiają przecho
wywanie, edycję oraz wyszukiwanie tych informacji. Dane te są przecho
wywane w specjalnej bazie danych, zwanej słownikiem danych lub repozy
torium. Baza ta służy do przechowywania różnorodnych informacji dotyczą
cych realizowanego przedsięwzięcia. Typowe informacje umieszczane 
w słowniku danych w fazie określania wymagań (częściowe także w fazie 
strategicznej) to: 
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- opisy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, 

- opisy systemów zewnętrznych, 

- plany testów. 

Wiele narzędzi CASE pozwala użytkownikom w znacznym stopniu 
konfigurować strukturę słownika danych. Z reguły można modyfikować 
atrybuty za pomocą, których opisywane są poszczególne elementy. Jeżeli np. 
standardowa konfiguracja słownika danych nie obejmuje wszystkich atrybu
tów użytych do opisu wymagań funkcjonalnych, z reguły istnieje możliwość 
dodania brakujących atrybutów. Rzadziej dopuszcza się dodawanie do słow
nika danych nowych typów elementów. 

Narzędzia CASE obejmują także generatory raportów pozwalające na 
tworzenie rozmaitych raportów na podstawie zawartości słownika danych. 
Wiele narzędzi pozwala użytkownikowi na definiowanie raportów. 

W fazie określania wymagań proponuje się również stosowanie nota
cji graficznych. Narzędzi CASE zawierają więc specjalizowane edytory 
graficzne znacznie ułatwiające tworzenie diagramów tego typu. Zapewniają 
także zachowanie spójności pomiędzy słownikiem danych a diagramami 
graficznymi. Dodanie funkcji na diagramie graficznym powinno np. powo
dować automatyczne dodanie odpowiedniego wymagania do repozytorium. 
Z poziomu edytora graficznego można też odwoływać się do zawartości 
słownika danych. Podwójne kliknięcie na symbolu funkcji (przypadku uży
cia) może np. wyświetlać dialog do przeglądania i edycji opisu tej funkcji. 

Dokumentacja będąca wynikiem tej fazy obejmuje zarówno raporty, 
jak i diagramy graficzne. Wiele narzędzi CASE zawiera moduły przygoto
wania dokumentacji, umożliwiające przygotowanie dokumentów obejmują
cych wybrane raporty, diagramy graficzne i dodatkowe informacje tekstowe. 

2.2.3. Etap strategii w modelowaniu systemu ISZSW 

2.2.3.1. Opis rzeczywistości 

Podstawowe zadania przedsiębiorstwa wodociągowego dotyczące sieci wo
dociągowej są następujące (Studziński, 2006): 
• produkcja i dystrybucja wody pitnej, 
• zapewnienie żądanej jakości, ilości i ciśnienia wody w punktach jej od-

bioru, 
• energooszczędna eksploatacja sieci (sterowanie pompami), 
• minimalizacja strat wody (redukcja liczby awarii), 
• rewitalizacja sieci (wymiana rur i aparatury sieciowej), 
• projektowanie sieci (modernizacja i rozbudowa). 
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Miejska sieć wodociągowa jest złożonym obiektem, który można opi-
sać za pomocą następujących charakterystycznych własności: 

• występowanie kilku źródeł zasilania, 
• duża wydajność nominalna, 
• duże obciążenie średnie, 

• duże rozmiary, 
• duża liczba obiektów sterowania, 
• skomplikowana struktura geometryczna, 
• duża liczba użytkowników, 
• zróżnicowana struktura materiałowa, 
• niekorzystna struktura wiekowa sieci, 
• duża awaryjność sieci, 
• duże straty wody. 

Problemy zarządzania siecią wodociągową dotyczą optymalizacji jej 
struktury i parametrów, energooszczędnej eksploatacji zapewniającej po
prawną dystrybucję wody o odpowiedniej jakości, optymalizacji prac projek
towych przy rozbudowie sieci, wykrywania i lokalizacji stanów awaryjnych, 
opracowywania planów remontów sieci z uwzględnieniem jej awaryjności, 
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

Przedsiębiorstwo wodociągowe w zakresie sieci wodociągowej po
winno zajmować się dystrybucją wody dobrej jakości w ilości gwarantującej 
zaspokojenie potrzeb odbiorców, poprawną eksploatacją sieci wodociągowej 
zapewniającą właściwe ciśnienia w węzłach odbiorczych, sprawnym usuwa
niem awarii oraz planowaniem i wykonywaniem prac związanych z konser
wacją, modernizacją i rozbudową sieci. Zarządzanie siecią wodociągowąjest 
trudnym i kompleksowym procesem. 

Obecny stan informatyzacji w krajowych przedsiębiorstwach wodo
ciągowych jest na ogół zły. Powodem tej oceny jest (Kaczmarska, 2004): 

• brak w przedsiębiorstwach kompletnych map numerycznych sieci 
wodociągowych dostosowanych do współpracy z modelami hy
draulicznymi sieci, 

• brak systemów monitoringu umożliwiających prawidłową kali
brację i weryfikację modeli hydraulicznych, 

• brak dokładnych modeli hydraulicznych i programów optymaliza
cji, w tym w szczególności optymalizacji wielokryterialnej, 

• brak integracji i współpracy między poszczególnymi programami, 
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• brak współpracy i koncepcji współpracy między przedsiębior

stwami wodociągowymi i także innymi branżami sieciowymi, co 
umożliwiałoby wymianę doświadczeń w zakresie informatyzacji, 

• brak odpowiedniej wiedzy w przedsiębiorstwach o obecnych du
żych możliwościach programów i systemów komputerowych. 

Obecne typowe działania związane z informatyzacją sieci wodociągo
wych polegają na samodzielnym i wybiórczym uruchamianiu niezależnie 
działających programów, takich jak systemy informacji przestrzennej GIS, 
systemy monitoringu czy modele hydrauliczne. Obecnie tego typu systemu 
budowane są w sposób autonomiczny i izolowany, chociaż w rzeczywistości 
tworzą one kompleks czynności mniej lub bardziej ze sobą powiązanych. 
Jednocześnie jest już jednak możliwe i celowe uruchamianie złożonych 
komputerowych systemów wspomagania decyzji operatora sieci wodocią
gowej (Straubel i Studziński, 2000). 

Planowany system informatyczny ma na celu poprawę tego stanu. Jest 
on przeznaczony do optymalizacji, sterowania i projektowania sieci wodo
ciągowej na podstawie jej modeli matematycznych i do kompleksowego 
zarządzania całym systemem. System informatyczny powinien realizować 
funkcje informacyjne (pasywne), polegające na informowaniu operatorów 
danego procesu o jego stanie, na przykład operatora sieci wodociągowej o 
przepływach i ciśnieniach wody w sieci. Funkcje systemu informatycznego 
powinny być też rozbudowywane o zadania optymalizacji i sterowania po
wodując, że funkcjonowanie systemu wpływa aktywnie na zarządzanie 

przedsiębiorstwem. Jest to możliwe dzięki włączeniu w strukturę systemu 
informatycznego modeli matematycznych komputeryzowanych procesów 
oraz algorytmów obliczeniowych, zwykle w postaci oddzielnych modułów 
wykonujących zróżnicowane zadania, takie jak symulacji procesu, progno
zowanie, optymalizacja i sterowanie. Jest to koncepcja komputeryzacji sieci 
wodociągowej, której celem jest zarządzanie przedsiębiorstwem za pomocą 
specjalizowanych modeli matematycznych. System zarządzania siecią wo
dociągową ma być kompleksowym systemem informatycznym, integrują
cym realizację różnych i zależnych od siebie zadań. Powinien mieć budowę 
modułową, przy czym poszczególne moduły wykonują różne zadania korzy
stając z centralnej branżowej bazy danych tworzonej dla sieci wodociągo
wej, sieci kanalizacyjnej czy oczyszczalni ścieków. 

Tworzenie narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie 
siecią wodociągową polega - w planowanym ujęciu - na opracowaniu mo
deli matematycznych i algorytmów realizujących zadania wykonywane 
obecnie przez kadrę inżynieryjną przedsiębiorstwa wodociągowego, stwo
rzeniu mechanizmów bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy różnymi 
algorytmami oraz zapewnieniu wybranym użytkownikom systemu jednolitej 
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formy dostępu do jego funkcji. Planowane podstawowe modele i algorytmy, 
to model hydrauliczny sieci wodociągowej, algorytmy optymalizacji i stero
wania siecią, modele prognozowania obciążenia i awaryjności sieci wodo
ciągowej, algorytmy napełniania i opróżniania zbiorników wyrównawczych 
oraz modele jakości wody w węzłach sieci wodociągowej. Programem inte
grującym wszystkie algorytmy będzie branżowa baza danych zawierająca 
niezbędne dane techniczne, technologiczne i ekonomiczne dotyczące syste
mu wodociągowego. 

Założeniem jest, że budowany system informatyczny ma zarządzać 
siecią wodociągową w sposób zintegrowany i optymalny. Sieć wodociągowa 
pełni funkcję centralną w miejskim przedsiębiorstwie wodno-ściekowym, a 
jej zmieniające się w czasie obciążenie wpływa na działanie zestawów pom
powych w stacji ujęcia wody, na obciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyj
nej i w rezultacie na jakość pracy oczyszczalni ścieków. Poprawne przewi
dywanie obciążenia i sterowanie operacyjne siecią wodociągową pozwoli, 
zatem energooszczędnie sterować pompami na ujęciu wody oraz efektywnie 
sterować procesem technologicznym w oczyszczalni, przygotowując ją od
powiednio wcześnie do przyjęcia określonej ilości ścieków i ładunku zanie
czyszczeń. 

System zarządzania siecią wodociągowąjest budowany w taki sposób, 
aby w przyszłości stać się częścią zintegrowanego systemu wodno
ściekowego, budowanego w ramach rozwojowego projektu badawczego. 

Podstawowe elementy takiego kompleksowego systemu komputero-
wego są następujące (Studziński, 2006): 

• branżowa baza danych, 
• mapa numeryczna sieci wodociągowej, 
• system monitoringu, 
• model hydrauliczny z algorytmami optymalizacji. 

Z kolei podstawowe funkcje systemu polegają na: 
• komputerowej wizualizacji sieci wodociągowej, 
• symulacji pracy sieci, 
• optymalizacji pracy sieci, 
• sterowaniu pompami i napełnianiem zbiorników wyrównawczych. 
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Branżowa baza danych i mapa numeryczna 

Branżowa Baza Danych (BBD) jest źródłem technicznych, technolo
gicznych i eksploatacyjnych informacji o sieci. 

Baza danych w zakresie podsystemu sieci wodociągowej powinna za-
wierać następujące tabele danych wraz z atrybutami: 

przewód wodociągowy ( odcinek): nazwę, nr węzła początkowego i koń
cowego odcinka, długość, średnicę, opory - straty ciśnienia podczas 
przepływu wody w odcinku, zawór - informację, czy na odcinku jest za
instalowany zawór uniemożliwiający zmianę kierunku przepływu wody 
w odcinku, chropowatość - parametr wpływający na spadek ciśnienia 
podczas przepływu wody i inne, 

węzeł sieci (nr węzła, nazwę, miejscowość, ulicę, ciśnienie statyczne, 
ciśnienie wymagane, przepływ wody, liczbę odcinków odchodzących 
z węzła, typ węzła: 
źródło (pompownia, przepompownia): dodatkowo - liczbę godzin pracy 
pomp w węźle, 
zbiornik: dodatkowo - schemat ideowy, stan pracy, pojemność maksy
malną, wysokość maksymalną, przeznaczenie zbiornika, 
węzeł końcowy (odbiorca - przyłącze), 

węzeł montażowy, 

węzeł pomiarowy - punkt pomiarowy: nazwę, pomiar (ciśnienie, prze
pływ, jakość wody), wartość, datę pomiaru, 
stacja hydroforowa: nr ekspl. stacji, strefę ciśnieniową, nazwę miejsco
wości, nazwę ulicy, rok budowy, gwarantowane ciśnienie wyjśc., ciśnie
nie rzecz., przepustowość średniodobową, przepustowość maksymalną, 
tryb pracy, nr węzła wlotowego, nr węzła wylotowego, czy istnieje obej
ście rezerw, 
aparatura sieci: 
pompa: nr ekspl., nazwę, koszt, rok produkcji, wydajność, 
zasuwa: nr ekspl. zasuwy, średnicę przewodu, lokalizację, funkcję zasu
wy, typ zasuwy, napęd, stopień zamknięcia, 
hydrant: nr ekspl. hydrantu, rodzaj, strefę ciśnieniową, średnicę, zasuwę 
hydrantową, średnicę zasuwy, głębokość posadowienia, rok montażu, 
awaria: nr_awarii, typ_awarii, 
ewidencja_awarii_odcinka: lp, data, czas_trwania, 
ewidencja_awarii_wezla: lp, data, czas_trwania, 
ewidencja_awarii_urzadzenia: lp, data, czas_trwania, 
ewidencja_awarii_stacjiH: lp, data, czas_trwania, 
pomiar: nazwę pomiaru, wartość, datę i czas, 
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rejestr: te same atrybuty, co w tabeli pomiar, dodatkowo parametry pra
cy instalacji, 
odbiorca_wody: nazwa, lokalizacja, kontakt 

Program nazywany mapą numeryczną służy do generowanie grafu 
sieci wodociągowej. Jego podstawowe zadania, to: 
• wizualizacja sieci na monitorze komputera 
• stworzenie możliwości wykonywania obliczeń hydraulicznych do symu

lacji i optymalizacji sieci. 
Programy mapy numerycznej dla sieci wodociągowych są opracowy

wane na bazie systemów informacji przestrzennej (GIS). Jednak te systemy 
w wersji standardowej (na przykład Arclnfo firmy ESRI lub GEOMEDIA 
firmy Intergraph) są przeznaczone do komputerowej wizualizacji map tere
nowych, natomiast nie potrafią tworzyć graf ów sieci wodociągowych uży
tecznych dla celów obliczeniowych i dokonywania tematycznych analiz 
ilościowych. Oznacza to, że za pomocą standardowego systemu GIS można 
uzyskać na monitorze komputera cyfrowy obraz sieci wodociągowej taki, 
jaki jest przedstawiony na mapie geodezyjnej sieci (tak zwany graf geode
zyjny) i który kwalifikuje się jedynie do analiz jakościowych. Aby umożli
wić wykorzystanie mapy numerycznej sieci wodociągowej również do ce
lów obliczeniowych, należy rozbudować standardowy system GIS o dodat
kowe programy narzędziowe, które dostosują go do wymagań przedsiębior
stwa wodociągowego i uczynią z niego odpowiednią aplikację branżową. 

Podstawowe dodatkowe programy narzędziowe służą do realizacji na
stępujących zadań (Studziński i in., 2005): 
• przyrostowa aktualizacja danych opisujących sieć wodociągową (aktu

alizacja grafu geodezyjnego sieci) 
• poprawianie topologii grafu geodezyjnego sieci (eliminacja nieciągłości 

występujących na rysunku sieci na mapie geodezyjnej; w wyniku otrzy
muje się graf topologiczny sieci) 

• generowania węzłów sieci nie umieszczanych na mapach geodezyjnych 
(w wyniku otrzymuje się graf hydrauliczny sieci umożliwiający wyko
nywanie obliczeń hydraulicznych) 

• eksport i import danych z i do BBD za pomocą plików buforowych (dla 
umożliwienia współpracy między programem mapy numerycznej i pro
gramami zewnętrznymi, na przykład modelem hydraulicznym sieci wo
dociągowej). 

Miejska sieć wodociągowa składa się z wielu tysięcy odcinków i wę
złów, które generują odpowiednio wielką liczbę równań opisujących model 
s1ec1. 
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W rezultacie wykonywanie obliczeń hydraulicznych dla grafu sieci 
uwzględniającego wszystkie odcinki i węzły wymagałoby bardzo długich 
czasów obliczeniowych i jest praktycznie niewykonalne i także niepotrzeb
ne. 

Dlatego jest celowe opracowanie i włączenie do programu mapy nu
merycznej algorytmów umożliwiających generowanie grafów hydraulicz
nych sieci wodociągowej trzech rodzajów. Są one następujące; 
• graf maksymalny - przedstawiający rzeczywistą strukturę sieci ze 

wszystkimi węzłami i odcinkami i służący do jej wizualizacji 
• graf uproszczony - przedstawiający sieć bez węzłów o rozbiorach wody 

mniejszych od zadanej wartości, które zostały odpowiednio zagregowa
ne; służy do poglądowych obliczeń całej sieci wodociągowej 

• graf mieszany - przedstawiający wybrany fragment sieci w postaci mak
symalnej a pozostałą część sieci w postaci uproszczonej; służy do do
kładnych obliczeń hydraulicznych wybranego fragmentu sieci. 

System monitoringu 

Monitoring sieci wodociągowej służy do zbierania i gromadzenia rze
czywistych i bieżących informacji o pracy i stanie sieci. Pomiary z monito
ringu są używane do kalibracji i weryfikacji modelu hydraulicznego sieci. 

Opracowując system monitoringu dla sieci wodociągowej należy roz
wiązać następujące zadania: 
• dokonać wyboru punktów pomiarowych (ze względu na koszty liczba 

punktów powinna być możliwie mała a ich lokalizacja taka, aby dostar
czały możliwe obszernej informacji o stanie sieci; jest o zasadniczo za
danie optymalizacji wielokryterialnej), 

• dokonać wyboru urządzeń pomiarowych (są to przepływomierze i ci
śnieniomierze), 

• wykonać instalację urządzeń pomiarowych (wykonanie i realizacja pro
jektów studzienek pomiarowych, szaf sterowniczych, zasilania energe
tycznego), 

• dokonać wyboru rodzaju transmisji danych (możliwe opcje: telemetria, 
telefonia komórkowa, transmisja radiowa), 

• ustalić zasady transmisji danych (w sposób ciągły lub okresowo z dobo
rem czasów transmisji), 

• dokonać wyboru programu archiwizacji i wizualizacji danych (dostępne 
programy, to między innymi: iFIX, InTouch, Genesis, Lookout, Wizcon, 
ProTool, Procon, Wince, RSView). 

Pilotową realizację systemu monitoringu wykonano na fragmencie 
s1ec1 wodociągowej w Rzeszowie, obejmującym około 10 % całej sieci. 
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Opracowując ten system przyjęto następujące ustalenia (Studziński i in., 
2005): 

• wybór punktów pomiarowych: przyjęto punkty minimalnych i mak
symalnych ciśnień w występujących w sieci dwóch strefach zasila
nia; ustalono: 

o 9 węzłów pomiarowych na sieci, 
o 1 węzeł zbierający informacje na stacji operatorskiej; 

• wybór urządzeń pomiarowych; przyjęto ustalenia: 
o w 5 węzłach wykonuje się pomiary ciśnienia i przepływów 

wody, 
o w 4 węzłach wykonuje się pomiary ciśnienia; 

• wybór rodzaju transmisji danych: za pomocą telefonii komórkowej 
GSM; 

• ustalenie zasad transmisji danych; przyjęto ustalenia: 
o gromadzone dane przechowuje się w pakietach z okresów 

15-minutowych, 
o rutynowy przesył danych obywa się 3 razy na dobę w go

dzinach: 6:00,14:00,22:00, 
o jest możliwość podawania bieżących informacji o stanie 

pracy na żądanie operatora, 
o w przypadku wystąpienia nietypowego zdarzenia (uszko

dzenie szafy sterowniczej, przekroczenie zakresu pomiaro
wego, zmiana kierunku przepływu) jest przesyłana do ope
ratora odpowiednia informacja alarmowa; 

• wybór programu archiwizacji i wizualizacji: wybrano system wizu
alizacji sieci wodociągowej Procon. 

Model hydrauliczny i symulacja sieci 

Model hydrauliczny sieci wodociągowej służy do obliczania przepły
wów wody w przewodach i ciśnień w węzłach sieci. Model sieci wodocią
gowej jest opisany liniowymi i nieliniowymi równaniami algebraicznymi 
stanowiącymi odpowiedniki równań Kirchhoffa dla sieci elektrycznej. 

Przy obliczaniu modelu hydraulicznego sieci wodociągowej występują 
zwykle dwa problemy związane z (Studzinski, 2004): 

• wyborem kombinacji pierścieni do formułowania równań nielinio
wych 

• wyborem algorytmu rozwiązywania równań nieliniowych. 

Wybór kombinacji pierścieni istotnie wpływa na wyniki obliczeń. Jed
nym z możliwych rozwiązań jest wybór takiej kombinacji, dla której liczba 
uwzględnionych w niej odcinków jest najmniejsza. 
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Z kolei istnieją dwa podejścia do rozwiązywania równań modelu. Jed
no z nich polega na traktowaniu wszystkich równań jako jednego układu 
algebraicznych równań nieliniowych i rozwiązywaniu tego układu przy uży
ciu odpowiednich metod numerycznych, na przykład metody Newtona
Raphsona. 

Drugie podejście polega na wykorzystaniu specyficznej postaci rów
nań nieliniowych wynikającej z równań Kirchhoffa i rozwiązywaniu układu 
równań nieliniowych za pomocą algorytmów specjalizowanych. 

To drugie podejście jest stosowane w Polsce i jednym ze stosowanych 
wówczas algorytmów jest algorytm Crossa. 

Istnieją w kraju autorskie programy obliczeń hydraulicznych sieci wo
dociągowych, które są mało przyjazne dla użytkowników innych niż ich 
autorzy i jednocześnie nie zawierają algorytmów optymalizacyjnych. Dlate
go zdecydowano się opracować w Instytucie Badań Systemowych PAN 
własny program obliczeń hydraulicznych, napisany w języku DELPHI i 
charakteryzujący się następującymi własnościami: 

• program posiada rozbudowany edytor graficzny, 
• rozbiory węzłowe w sieci są zadawane w postaci miesięcznych roz

biorów średnich lub w postaci rozkładów godzinowych, 
• program posiada wbudowany algorytm optymalizacji jednokryte

rialnej do poprawy ciśnień w węzłach końcowych sieci. 

Optymalizacja i sterowanie 

Do prac projektowych związanych z rekonstrukcją i rozbudową sieci 
wodociągowych oraz do sterowania pracą sieci stosuje się metody optymali
zacji statycznej. Istnieją zatem dwa podstawowe zadania optymalizacji, to 
znaczy projektowanie i sterowanie siecią, oraz dwa podstawowe zadania 
projektowania, to znaczy rekonstrukcja i rozbudowa sieci wodociągowej. 

Projektowanie sieci wodociągowej oznacza taki dobór jej parametrów 
technicznych względnie także struktury, aby były spełnione określone wy
magania techniczne, technologiczne i ekonomiczne związane z eksploatacją 
s1ec1. 

Istnieją dwie metody projektowania automatycznego sieci wodocią
gowej, z wykorzystaniem symulacji i optymalizacji sieci, przy czym w przy
padku optymalizacji można stosować metody optymalizacji jednokryterial
nej i optymalizacji wielokryterialnej. 
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Projektowanie sieci za pomocą symulacji komputerowej charakteryzu
je się następującymi własnościami: 

• dobór zmienianych parametrów sieci jest dokonywany arbitralnie, 
• obliczenia symulacyjne sieci są wykonywane za pomocą modelu 

hydraulicznego, 
• ocena wyników symulacji odbywa się również arbitralnie, 
• obliczenia symulacyjne sieci powtarza się dla różnych wybiera

nych arbitralnie wariantów zmian parametrów, 
• projektant dokonuje wyboru najlepszego rozwiązania spośród 

wielu wyników symulacji komputerowej . 

• 
Oceniając metodę projektowania za pomocą symulacji komputerowej 

należy stwierdzić, że jest ona pracochłonna, czasochłonna i niepewna, po
nieważ w bardzo dużym stopniu zależy od arbitralnych decyzji projektanta. 

Z kolei projektowanie sieci wodociągowej za pomocą metod optyma
lizacji charakteryzuje się następującymi własnościami: 

• dobór zmienianych parametrów sieci odbywa się w sposób auto
matyczny, 

• w sposób arbitralny dokonuje się doboru ograniczeń dla zmienia
nych parametrów sieci, 

• ocena i wybór najlepszego rozwiązania są dokonywane automa
tycznie. 

Oceniając sposób projektowania za pomocą metod optymalizacji moż
na stwierdzić, że jest on wygodny, szybki i pewny, ponieważ w małym stop
niu zależy od decyzji projektanta a jedynie od obiektywnych wcześniej usta
lonych kryteriów jakości. 

Jednak istnieją istotne różnice w jakości otrzymywanych rozwiązań w 
zależności od tego, czy stosuje się w obliczeniach metody optymalizacji 
jednokryterialnej czy wielokryterialnej. Optymalizacja jednokryterialna ma 
następujące własności: 

• ocena wyników obliczeń odbywa się na podstawie jednego kryte
rium jakości (celu), 

• pojedyncze kryterium jakości ma charakter kosztowy lub tech
mczny, 

• w sposób arbitralny ustala się ograniczenia dla obszaru poszuki
wań rozwiązania zadania optymalizacji. 
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W wyniku obliczeń otrzymuje się pojedyncze optymalne rozwiązanie 
zadania w bardzo jednak ograniczonym obszarze poszukiwań. 

Zupełnie inna sytuacja zachodzi w przypadku optymalizacji wielokry
terialnej, która ma następujące własności: 

• ocena wyników obliczeń odbywa się na podstawie kilku kryteriów 
celu, 

• kryteria celu mogą mieć charakter kosztowe, techniczny i technolo
giczny. 

W wyniku obliczeń otrzymuje się zbiór wielu quasi-optymalnych roz
wiązań, z których już w sposób arbitralny dokonuje się wyboru najlepszego 
rozw1ązama. 

Porównanie obu metod optymalizacji pokazuje, że w przypadku opty
malizacji jednokryterialnej uzyskuje się bardzo ograniczony zakres podej
mowanych decyzji. 

Zadanie sterowania siecią wodociągową polega na opracowaniu takie
go scenariusza pracy pomp oraz napełniania i opróżniania zbiorników wy
równawczych, aby zapewnić zadane zmienne rozbiory wody w węzłach 
końcowych przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych i prawidłowych 
parametrach pracy sieci. 

Zadanie to rozwiązuje się również przy użyciu optymalizacji wielo
kryterialnej. Jego rozwiązanie wymaga znajomości rozkładów godzinowych 
rozbiorów wody w węzłach końcowych sieci w okresie 1 doby oraz sformu
łowania odpowiednich kryteriów jakości do optymalizacji. Kryteria te mogą 
być na przykład następujące: 

• maksymalna różnica między zadanym i obliczonym ciśnieniem w 
węzłach końcowych (min), 

• suma dobowego zużycia energii przez pompy (min), 
• maksymalna liczba włączeń/wyłączeń pompy (min), 
• maksymalne ciśnienie pompowania ustalone dla pompy (min), 
• minimalna szybkość przepływu wody w przewodach (max), 
• łączna wymiana wody w zbiornikach sieci (max). 

W wyniku obliczeń otrzymuje się zbiór scenariuszy pracy pomp i napeł
niania oraz opróżniania zbiorników, z których operator sieci wybierze naj
lepszy do realizacji, kierując się przy tym własnymi już arbitralnymi pre
ferencjami. 

Zostało już wspomniane, że obecnie opracowywane systemy informa
tyczne dotyczą jedynie wybranych podsystemów miejskiego systemu wod
no-ściekowego, a więc sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i rzadziej 
sieci kanalizacyjnej. 
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Wydaje się, że przyszły rozwój systemów informatycznych dla po
trzeb przedsiębiorstw wodociągowych powinien iść w kierunku tworzenia 
systemów kompleksowych, obejmujących swym działaniem cały złożony 
system wodno-ściekowy w mieście. W takim systemie informatycznym po
szczególne podsystemy miejskiego systemu wodno-ściekowego stanowiłyby 
szeregowo połączone elementy całego ciągu technologicznego poboru, 
uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz transportu i oczyszczania ścieków 
a także związanej z tym utylizacji i gospodarki osadów pościekowych. 

Koncepcja takiego złożonego systemu umożliwi kompleksową kom
puteryzację całego miejskiego systemu wodno-ściekowego. 

Poszczególne podsystemy złożonego systemu informatycznego zajmu-
ją się obsługą: 

• poboru i uzdatniania wody pitnej 
• dystrybucji wody 
• transportu ścieków 
• oczyszczania ścieków. 

Realizacja takich systemów jest już obecnie możliwa, biorąc pod uwa
gę poziom rozwoju technik komputerowych oraz istniejące i sprawdzone 
modele sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. 

2.2.3.2. Słownik systemu 

Po opisie rzeczywistości należy zdefiniować słownik systemu. Słownik sys
temu zawiera następujące obiekty: 

• przewód wodociągowy (odcinek): nazwa, nr węzła początkowego 
i końcowego odcinka, długość, średnica, opór, zawór, chropowatość 
1 mne, 

węzeł sieci (nr węzła, nazwa, miejscowość, ulica, ciśnienie statyczne, 
ciśnienie wymagane, przepływ wody, liczba odcinków odchodzących 
z węzła, typ węzła: 
źródło (pompownia, przepompownia): dodatkowo - liczba godzin pracy 
pomp w węźle, 

zbiornik: dodatkowo - schemat ideowy, stan pracy, pojemność maksy
malna, wysokość maksymalna, przeznaczenie zbiornika 
węzeł końcowy (odbiorca - przyłącze) , 

węzeł montażowy, 

węzeł pomiarowy - punkt pomiarowy: nazwa, pomiar, wartość, data 
pormaru, 
stacja hydroforowa: nr ekspl. stacji, strefa ciśnieniowa, nazwa miejsco
wości, nazwa ulicy, rok budowy, gwarantowane ciśnienie wyjść., ciśnie-
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nie rzecz., przepustowość średniodobowa, przepustowość maksymalna, 
tryb pracy, nr węzła wlotowego, nr węzła wylotowego, istnieje obejście 
rezerw., 
aparatura sieci: 
pompa: nr ekspl., nazwa, koszt, rok produkcji, wydajność, 
zasuwa: nr ekspl. zasuwy, średnica przewodu, lokalizacja, funkcja zasu
wy, typ zasuwy, napęd, stopień zamknięcia, 
hydrant: nr ekspl. hydrantu, rodzaj, strefa ciśnieniowa, średnica, zasuwa 
hydrantowa, średnica zasuwy, głębokość posadowienia, rok montażu, 
eksploatacja: lp., czas uruchomienia, data, 
praca pompy: lp., czas pracy, data, 
awaria: nr_awarii, typ_awarii, 
ewidencja_awarii_odcinka: lp, data, czas_trwania, 
ewidencja_awarii_ wezla: lp, data, czas_trwania, 
ewidencja_awarii_urzadzenia: lp, data, czas_trwania, 
ewidencja_awarii_stacjiH: lp, data, czas_trwania, 
pomiar: nazwę pomiaru, wartość, datę i czas, 
rejestr: te same atrybuty, co w tabeli pomiar, dodatkowo parametry pra
cy instalacji, 
odbiorca_wody: nr, nazwa, lokalizacja, kontakt. 

Słownik systemu zawiera również zadania tego systemu: 

• zarządzanie elementami sieci, 

o zarządzanie węzłami, 

o zarządzanie odcinkami, 
o zarządzanie urządzeniami, 

• zarządzanie pompami, 
• zarządzanie zasuwami, 
• zarządzanie hydrantami, 

o zarządzanie stacjami hydroforowymi, 

• kontrola ciśnienia i przepływu wody, 
o odczyt wartości ciśnienia i przepływu wody, 
o porównanie wartości z normą, 

o podjęcie decyzji zwiększenia ciśnienia, 
• wybór pompy ze względu na kryterium kosztu, wy

dajności i czasu eksploatacji 
• uruchomienie pomp, 

o podjęcie decyzji zmniejszenia ciśnienia, 
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• kontrola jakości wody, 

o odczyt jakości wody, 

o porównanie wartości z normą, 

o podjęcie decyzji poprawienia jakości wody. 

• kontrola poziomu wody w zbiorniku, 
o odczyt poziomu zbiornika, 

o sprawdzenie, czy wartość mieści się między zadaną warto
ścią minimalną i maksymalną, 

o podjęcie decyzji o dopompowaniu wody, 
• 

• 

wybór pompy ze względu na kryterium kosztu, wy
dajności i czasu eksploatacji 

uruchomienie pomp, 

• prognozowanie obciążenia sieci wodociągowej, 
o sprawdzenie okresu czasowego, 

o podjęcie decyzji zwiększenia ciśnienia, 
• wybór pompy ze względu na kryterium kosztu, wy

dajności i czasu eksploatacji 

• uruchomienie pomp, 
o podjęcie decyzji zmniejszenia ciśnienia, 

• zarządzanie awariami, 
o odebranie sygnału alarmu, 

o analiza alarmu, 
o uruchomienie procedury naprawy, 

• zarządzanie rewitalizacją sieci, 

o uruchomienie procedury wymiany rur, 

o uruchomienie procedury wymiany aparatury sieciowej, 

• projektowanie sieci, 
o uruchomienie procedury modernizacji, 

o uruchomienie procedury rozbudowy sieci, 

• administrowanie bazą danych, 

o autoryzacja użytkowników, 
o administrowanie kontami użytkowników, 

o archiwizacja danych, 
• tworzenie kopii bazy, 
• zarządzanie danymi archiwalnymi. 
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2.3. Analiza - druga faza modelowania systemu ISZSW 

2.3.1. Charakterystyka etapu analizy 

Modelowanie świata rzeczywistego oparte jest na modelu zbudowanym 
w mózgu człowieka . W celu wprowadzenia jednoznaczności i komunika
tywności wprowadzane są formalne techniki modelowania. Stosowanie róż
nych technik modelowania pozwala pokazywać różne aspekty tej samej rze
czywistości. Często stosowane techniki: modelowanie danych, modelowa
nie funkcji, modelowanie zależności funkcji, modelowanie przepływów 
danych, modelowanie logiki funkcji (rys. 2.2). 

INFORMAC JE FUNKCJE 

model informacyjny model funkcjonalny 

ZDARZENIA 

Rysunek 2.2. Nakładanie się technik modelowania 

Głównym celem etapu analizy jest wprowadzenie strukturalnej specy
fikacji opisu projektu za pomocą narzędzi modelowania, tzn. diagramów 
związków encji - ERO, diagramów hierarchii funkcji - FHD, diagramów 
przepływu danych - DFD, diagramów procesów - PD. 

Rezultatem analizy jest zbudowanie następujących modeli: 
- model otoczenia, 

- model zachowania systemu. 

Są one opisem formalnym systemu, niezależnym od technologii, jakiej użyje 
się do implementacji nowego systemu. 

Na końcu etapu analizy określa się dokładniej niż w poprzednim etapie bu
dżet projektu oraz kalkulację kosztów i zysków. 

Na etapie analizy jest przeprowadzona bardziej szczegółowa analiza 
wymagań określonych przez użytkownika dla systemu dedykowanego, lub 
przez ekspertów dla systemu „z półki" jest pierwotna w stosunku do jakie
gokolwiek projektu, co uwzględnia większość cykli życia oprogramowania. 
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Projekt niepoprzedzony analizą wymagań, jest chybiony. Czas i inne nakła
dy zaoszczędzone w tym miejscu, zostaną poniesione z nawiązką przy pro
jektowaniu, a w jeszcze większym stopniu przy programowaniu. W pracy 
(Górski, 2000) podano, że wzrost kosztów związanych z błędną analizą 
wzrasta dziesięciokrotnie w każdej następnej fazie projektu (model kaska
dowy). Dla niebanalnych systemów analiza wymagań powinna być prze
prowadzona iteracyjnie i zakończona walidacją2 lub/i budową modelu sys
temu lub szkieletu systemu, który zostanie zaprezentowany użytkownikowi. 
W literaturze Weiss' a (1999, 2000) opisano metodę wytwarzania rodzin 
produktów posiadających pewne wspólne cechy. Dla całej rodziny jest two
rzony pewien specyficzny język opisu, charakterystyczny dla dziedziny, 
w obrębie, której mają działać systemy. Równolegle tworzone są narzędzia 
pozwalające wygenerować konkretny system na podstawie jego opisu. Takie 
podejście można rozumieć jako analizę wymagań i projektowanie bardzo 
elastycznego systemu, który następnie jest konfigurowany. Podejście to jest 
jednak skrajnie inne od podejścia, które zakłada wytworzenie sytemu dla 
konkretnego odbiorcy, a następnie przystosowanie tego systemu i stworzenie 
nowej wersji dla innego odbiorcy. Można powiedzieć, że w podejściu opisa
nym w pracach Weiss'a (1999, 2000) samą analizę konkretnych wymagań 
użytkownika zastępuje się konstrukcjąjęzyka opisu potencjalnych (sensow
nych) wymagań dowolnego użytkownika. 

Wcześniej zostało określone, że wymagania stawiane systemowi 
można podzielić na funkcjonalne i niefunkcjonalne (Hoffer i In., 2001). 
Wymagania funkcjonalne określają, co system robi, wymagania niefunk
cjonalne określają, jak system realizuje wymagania funkcjonalne. Ważną 
częścią analizy wymagań jest określenie wymagań stawianych interfejsowi 
użytkownika systemu informatycznego. Interfejs użytkownika wpływa nie 
tylko na ergonomię systemu, ale również na komercyjny sukces lub porażkę 
sytemu. Należy pamiętać, że potencjalny użytkownik postrzega system wła
śnie przez interfejs użytkownika, nie mając pojęcia o algorytmach czy roz
wiązaniach realizujących funkcjonalność systemu. Informatycy są najczę
ściej zainteresowani rozwiązaniami typowo technicznymi lub algorytmicz
nymi, lekceważąc często estetykę i ergonomię systemu. Pracownicy firmy 
stosującej system informatyczny, są przyzwyczajeni do interfejsu i sposobu 
użycia tego systemu. Może okazać się, że nowy system nie jest dobrze przy
jęty tylko, dlatego, że jego obsługa różni się od tej, do której przywykli pra
cownicy. Można powiedzieć, że dla personelu bez wykształcenia informa
tycznego, preferuje się graficzny interfejs użytkownika. 

2 walidacja, to proces ustalania stopnia odpowiedniości, trafności, celowości testu 
lub ważności, dokładności narzędzia pomiarowego. 
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Należy zaznaczyć, że skutkiem analizy jest zrozumienie informatyzo
wanej rzeczywistości, w obrębie, której ma działać system. Trzeba jeszcze 
raz podkreślić, że zrozumienie tej rzeczywistości ma kluczowy charakter 
zarówno dla całego dalszego procesu projektowania jak i dla komercyjnego 
powodzenia całego przedsięwzięcia. Użytkownicy nie zawsze zdają sobie 
sprawę z tego, co jest ważne a co nie dla twórców systemu, tak więc analiza 
wymagań jest niczym innym jak definiowaniem sytemu. Rozwój systemu, 
którego analiza została poprawnie przeprowadzona przebiega gładko 

i w logiczny sposób. Niedociągnięcia skutkują sprzecznymi i niespójnymi 
założeniami . Podczas analizy wymagań powstaje dokument opisujący wy
magania funkcjonalne i niefunkcjonalne systemu. Opcjonalnie może też 
powstać model systemu informatycznego. 

Można nałożyć także ograniczenia na język lub języki implementacji 
produktu, jakkolwiek, decyzje technologiczne powinny zapadać po stronie 
wytwórcy oprogramowania. Poszczególne wymagania powinny podlegać 
weryfikacji i walidacji. W literaturze Pfleeger'a (1991) podano następujące 
metody weryfikacji wymagań: 

Sprawdzenie poprawności wymagań przez wytwórcę oprogramo
wania i klienta (eksperta, gdy system jest „z półki"), 

Sprawdzenie spójności wymagań. Wymagania nie mogą być 
sprzeczne, 

Sprawdzenie pełności wymagań tzn. czy opisują wszystkie możli
we sytuacje, jakie mogą zajść i muszą być „odwzorowane" w sys
temie informatycznym, 

Sprawdzenie, czy wymagania są realne tzn . czy mogą być spełnio
ne przy obecnym stanie techniki, 

Sprawdzenie, czy wszystkie wymagania są niezbędne z punktu wi
dzenia użytkownika sytemu, 

Sprawdzanie, czy wymagania są weryfikowalne, tzn. czy można 
opracować procedury testujące dla poszczególnych wymagań. In
nymi słowy - wymagania muszą być tak zdefiniowane, aby można 
było sprawdzić, czy są spełnione . 

Przy niebanalnych systemach, najwięcej problemów sprawia weryfi
kacja wymagań z użytkowaniem, i określenie czy wymagania „pokrywają" 
złożoną informatyzowaną rzeczywistość. Z doświadczeń wynika, że duże 
problemy mogą występować przy kontaktach z ekspertami dziedzinowymi. 
Jak już powiedziano ich opinie bywają sprzeczne, a czasami określane przez 
nich wymagania ciągle się zmieniają. Jest to często dotkliwy problem przy 
prezentacji wyników i wszelkiego rodzaju wydrukach, mniej zaś dotyczy 
samej realizacji systemu, gdyż ta jest dla eksperta niewidoczna. Teoria mó-
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wi, ie analiza i projektowanie powinny być całkowicie niezależne od im
plementacji. W praktyce jednak firma wytwarzająca oprogramowanie narzu
ca technologię i rozwiązania techniczne, jakie należy stosować. Problem 
polega na tym, że eksperci dziedzinowi nie zawsze zdają sobie sprawę 
z ograniczeń technologicznych. Trzeba również zdać sobie sprawę, iż duży 
system tworzony jest przez wiele osób przez kilka lat, a projektowany wła
śnie podsystem ma wykorzystywać istniejące już rozwiązania i jest nimi 
ogramczony. 

Należy pamiętać, że formalna specyfikacja, jednoznaczna dla infor
matyków, jest zazwyczaj zupełnie niezrozumiała dla użytkowników. Jedynie 
zbudowanie modelu systemu i jego prezentacja daje względną gwarancję 
tego, że wymagania w stosunku do systemu sąjednakowo rozumiane przez 
użytkowników, analityków systemowych i projektantów. 

Należy również zdać sobie sprawę, że sposób opisu wymagań stawia
nych systemowi, choć istotny, jest zawsze wtórny w stosunku do zawartości 
merytorycznej. Ważne jest także to, aby wymagania się nie zmieniały pod
czas trwania projektu. Na etapie analizy wymagań należy przewidywać moż
liwe zmiany. Przy pomocy dobrze skonstruowanego opisu słownego można 
bez trudu stworzyć diagram przypadków użycia. Z punktu widzenia projek
towania ważna jest jakość i czytelność opisu wymagań. Preferowany jest 
słowny opis rzeczywistości wraz ze słownikiem systemu i diagramami przy
padków użycia, sporządzony na podstawie wywiadów ze specjalistami dzie
dzinowymi. 

2.3.2. Narzędzia CASE w fazie analizy 

Narzędzia CASE, systemy typu Upper-CASE koncentrują się głównie na 
fazie analizy (dodatek). Jednym z istotnych zadań narzędzi CASE w tej fazie 
jest wspomaganie posługiwania się notacjami graficznymi. Jednymi z pod
stawowych modułów tych narzędzi są więc edytory notacji graficznych sto
sowanych w fazie analizy. Diagramy graficzne mogą być oczywiście two
rzone za pomocą edytorów graficznych ogólnego przeznaczenia, w praktyce 
byłoby to jednak zbyt niewygodne i czasochłonne. Edytory graficzne wcho
dzące w skład narzędzi CASE są więc specjalizowane pod kątem poszcze
gólnych notacji. Pozwalają one analitykowi skoncentrować się na jego naj
ważniejszym zadaniu - analizie złożonego systemu. 

Edytory graficzne powinny umożliwiać tworzenie powiązań pomiędzy 
pewnymi symbolami a diagramami . Przykłady takich powiązań, to: 
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- funkcja (wymaganie funkcjonalne) może być związana z diagra
mem interakcji opisującym sposób jej realizacji, 

- akcje i operacje mogą być dekomponowane do diagramu przejść 
stanów, 

- proces może być dekomponowany do diagramu przepływów da
nych, 

- klasa lub encja może być związana z diagramem przejść stanów 
opisującym jej dynamiczne zachowanie, 

Narzędzia CASE powinny umożliwiać także nawigowanie po diagra
mach z wykorzystaniem ich powiązań, to jest otwieranie diagramu związa
nego z wybranym symbolem oraz przechodzenie do diagramu zawierającego 
symbol związany z aktualnie edytowanym diagramem. 

Kolejnym istotnym elementem narzędzi CASE wykorzystywanym 
w fazie analizy jest słownik danych. Służy on między innymi do przecho
wywania specyfikacji symboli pojawiających się na diagramach graficznych. 
W profesjonalnych narzędziach CASE słownik danych odgrywa kluczową 
rolę. Służy on do przechowywania praktycznie wszystkich informacji doty
czących tworzonego systemu, także tych zawartych na diagramach graficz
nych (poza być może informacjami o szczegółowym rozmieszczeniu symbo
li). W profesjonalnych narzędziach CASE diagramy graficzne są więc wy
godnym narzędziem służącym wizualizacji i edycji informacji zawartych 
w słowniku danych. Słownik danych powinien pozwalać na wprowadzanie 
i edycję poszczególnych symboli także z pominięciem diagramów graficz
nych. W związku z tym wspomniane powyżej wiązanie pewnych symboli 
z diagramami dotyczy także symboli umieszczonych w słowniku danych, 
lecz nie pojawiających się w danym momencie na żadnym diagramie. Słow
nik danych powinien pozwalać na wygodne wyszukiwanie potrzebnej in
formacji. 

Ważne jest, aby narzędzia CASE zapewniały spójność informacji za
wartej w słowniku danych oraz na różnych diagramach. Przykładowo infor
macja o metodach danej klasy znajdująca się w słowniku danych może być 
prezentowana jednocześnie na jednym lub kilku diagramach interakcji oraz 
diagramach klas. Zmiana, dodanie lub usunięcie metody powinny być doko
nywane automatycznie (lub co najmniej po wydaniu polecenia odświeżenia) 
jednocześnie w słowniku danych i na wszystkich diagramach. 

Narzędzia CASE powinny w miarę możliwości uniemożliwiać wpro
wadzanie błędnych konstrukcji, np. pętli w hierarchii generalizacji
specjalizacji, wiązania dwóch diagramów interakcji z jedną funkcją lub spe
cyfikowania tej samej klasy w różny sposób. Nie wszystkie błędy można 
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jednak wykryć na bieżąco. Niezbędne są więc specjalne funkcje służące do 
sprawdzania poprawności i kompletności modelu. 

Jednym z wyników fazy analizy są raporty zawierające informacje 
umieszczone w słowniku danych. Narzędzia CASE powinny więc zawierać 
możliwości generowania rozmaitych raportów. Profesjonalne narzędzia po
zwalają również na definiowanie własnych raportów. 

Dokumentacja fazy analizy może składać się z szeregu diagramów 
i raportów. Ich oddzielne drukowanie byłoby bardzo żmudne . Dlatego na
rzędzia CASE powinny ułatwiać definiowanie zawartości dokumentacji 
technicznej składającej się z różnych diagramów, raportów i opisów 
w języku naturalnym, która następnie będzie tworzona i uaktualniana auto
matycznie. 

2.3.3. Etap analizy w modelowaniu systemu ISZSW 

2.3.3.1. Modelowanie danych - diagram związków encji ERO 

Dane można modelować przy pomocy diagramów związków encji, które są 
nazywane diagramami ERD (Barker, 2005). Trzeba podkreślić, że dane są 
w metodologiach strukturalnych bierne (nie wykonują żadnych operacji). 
Operacje są wykonywane na danych. Diagramy ERD opisują same dane 
i relacje pomiędzy tymi danymi. Jeśli chodzi o dane, to różnica pomiędzy 
modelowaniem a projektowaniem polega przede wszystkim na różnej szcze
gółowości modeli oraz na pominięciu w modelu encji, niereprezentujących 
bytów świata rzeczywistego, a związanych z rozwiązaniami technicznymi. 
Na poziomie modelowania można abstrahować od atrybutów danych, sku
piając się jedynie na związkach pomiędzy nimi. 

Model Związków Encji, zwany często semantycznym modelem da
nych został zaproponowany przez Chen'a w 1976 r w celu ułatwienia pro
jektowania bazy danych. Model w formie graficznej występuje w postaci 
diagramów ER (Entity-Relationship diagram), które są używane do wyraże
nia struktury logicznej modelu. 

Model ten opisuje rzeczywistość w terminach obiektów (encji), atry
butów i związków (rys. 2.3). W przypadku ER obiekty są opisywane rze
czownikami, atrybuty przymiotnikami i rzeczownikami, a związki czasow
nikami. Diagram związków encji będzie ważny bez względu na wybrany 
system baz danych i będzie on poprawny nawet, jeśli SZBD zostanie zmie
niony. 



Encja 

klucz 

klucz 
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Encja - obiekt występujący w rzeczywisto
ści 

Atrybut - cecha, właściwość obiektu lub 
związku 

atrybut kluczowy (klucz) 

) kl"cz ,to;ony, k;Jk" atcyb"tów 

Związek - związek zachodzący pomiędzy 

obiektami 

Rysunek 2.3. Elementy diagramu związków encji 

Encja jest obiektem, który występuje w rzeczywistości. Można okre
ślić, że jakiś obiekt egzystuje i można go odróżnić od innych obiektów. 
To jest osoba, miejsce, wydarzenie, obiekt lub koncepcja w realnym świecie, 
którą my chcemy przedstawić w bazie danych. To może być obiekt fizyczny 
lub abstrakcyjny. Identyfikowanie obiektów może być bardzo trudnym pro
cesem. Za ogólną wskazówkę można przyjąć, że każdy obiekt, który pojawia 
się wielokrotnie podczas analizy problemu (np. klient) może być wyróżnio
nym obiektem. Obiekty tego samego typu reprezentowane są za pomocą 
zbiorów obiektów, którym nadaje się nazwy i reprezentowane są za pomocą 
jednakowej struktury. 

Wyróżniamy dwa rodzaje obiektów: 
• obiekty materialne, np. człowiek, samochód, budynek, 
• obiekty koncepcyjne, np. zamówienie, praca, kurs, wydział. 

Encje różnią się nie tylko nazwami, ale często również własnościami (atry
butami). 

Atrybuty służą do modelowania własności encji. 
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Można je pogrupować następująco: 
• jedno i wielowartościowe; przykładem atrybutu jednowartościowego 

jest wiek encji Pracownik, natomiast atrybutu wielowartościowego - ad
res, który składa się z nazwy ulicy, miasta, kodu pocztowego i kraju, 

• wyprowadzane, tzn. takie, których wartość nie jest przechowywana 
w bazie danych, a jedynie obliczana (wyprowadzana) na podstawie in
nych atrybutów; przykładem atrybutu wyprowadzanego są oszczędności 
bankowe pracownika obliczane na podstawie pamiętanych jawnie stanów 
poszczególnych kont bankowych, 

• kluczowe i niekluczowe (wtórne); atrybuty kluczowe, w odróżnieniu od 
niekluczowych jednoznacznie identyfikują encję, np. nr rejestracyjny 
samochodu, 

• obowiązkowe i opcjonalne; atrybuty obowiązkowe występują w każdej 
encji określonego zbioru, podczas gdy atrybuty opcjonalne mogą być w 
niektórych encjach pominięte, 

• puste i niepuste; atrybuty puste są atrybutami obowiązkowymi, które 
mogą mieć nieokreślone (puste) wartości (ang. null values); atrybuty nie
puste muszą być zawsze określone. 

Związek jest potrzebny, gdyż encje same przez się niosą niepełną in
formację. Z faktu, że encje Anna i Waldemar są elementami zbioru encji 
Pracownicy a encje lektor i adiunkt - elementami zbioru Etaty, wynika jedy
nie, że oba zbiory istnieją. Jeśli chcemy przechowywać informacje, że Anna 
jest zatrudniona na etacie lektora, a Waldemar na etacie adiunkta - jest ko
nieczne wprowadzenie związku, np. o nazwie pracuje_na_etacie, pomiędzy 
dwoma zbiorami encji: Pracownicy i Etaty. W celu zapamiętania faktu, że 
Wojciech jest przełożonym Waldemara należy wprowadzić związek zwrot
ny, np. o nazwie zależności_służbowe, pomiędzy zbiorem encji Pracownicy 
1 mm samym. 

Z formalnego punktu widzenia, związek jest relacją R pomiędzy 
n zbiorami encji El, .... ,En. Liczba wiązanych zbiorów encji określa tzw. 
stopień związku. 

Najczęściej mamy do czynienia ze związkami, które nie przekraczają 
trzeciego stopnia: 

• unamym (jednoargumentowym) (rys. 2.4), 
• binarnym (dwuargumentowym) (rys.2.5), 
• temalnym (trójargumentowym) (rys. 2.6). 
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Pracownik 

Rysunek 2.4. Związek unarny jest przełożonym na zbiorze encji pracownik 

Pracownik pracuje Instytut 

Rysunek 2.5. Związek binarny pracuje pomiędzy zbiorami encji 
Pracownik, Instytut 

Dostawca dostawa Projekt 

Część 

Rysunek 2.6. Związek ternalny dostawa pomiędzy zbiorami encji 
Projekt, Dostawca, Części 

67 
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Każdy związek jest opisany tzw. typem asocjacji, określającym licz
bę encji z określonych zbiorów encji, które wchodzą w dany związek. 

W przypadku związków binarnych, wyróżniamy trzy podstawowe typy aso
cjacji : 1 dol, 1 do wielu, wiele do wielu (rys 2.7). 

1

1 - 1 (jedno-jednoznaczny) 
.._ ___ __, prawdopodobnie można połączyć encje ze sobą 

..__In-st_y_tu_t _:---1,-1 Prncow,;k 
I I - • .,. ""'"-"'"'' Odpowiada funkcji 

każdy pracownik jest związany tylko z jednym 
;,_m,wm. moww mo",i,,m w;,/" p,o,,M,;ków 

I '""' -wolo ( w;,lmooc,oy) 
każdy pracownik prowadzi grupę ( 1 lub więcej) 
p,wdmm,,;~, pn,~mm i'-" 1•m~dwwy /<'UC w;,fo 
pracowmkow 

Rysunek 2.7. Typy asocjacji związków binarnych 

Poza stopniem i typem, każdy związek jest również opisany przez 
jedną z dwóch klas przynależności: 

- opcjonalną (częściową), 

- obowiązkową (całkowitą). 

W pierwszym przypadku, w łączonych związkiem zbiorach encji dopuszcza 
się istnienie, encji, które nie są związane, natomiast w drugim, wszystkie 
encje zbiorów muszą być wzajemnie powiązane. 

Związek opcjonalny został przedstawiony na rysunku 2.8. 

G~~ 1 Pracownik 
Związek opcjonalny 
istnieją pracownicy nieprzy
pisani do żadnego instytutu 
(np. portier) 

Rysunek 2.8. Związek opcjonalny pomiędzy encjami Instytut i Pracownik 

Natomiast podtypy i nadtypy zostały przedstawione na rysunku 2.9. 
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Towar Podtypy - odmiany tej samej encji - nadtypu 
• podobny zbiór atrybutów w encjach 
• można określić wspólnym pojęciem 

Konstrukcja nadtyp (typu uogólnionego) 

I Narzędzia I 
• zbiór wszystkich pól podtypów 
• pola niewykorzystane = NULL 

Rysunek 2.9. Podtypy i nadtypy 

Można stosować następujące uproszczenia w diagramach ER: 

a) 

• włączenie atrybutów do symbolu encji (rys. 2.1 O a) 

• pominięcie atrybutów na diagramie (umieszczenie atrybutów 
w osobnym dokumencie) (rys. 2.10 b) 

• opuszczenie symbolu graficznego związku (pozostaje tylko linia) 
(rys. 2.10 b) 

b) 

Pracownik 

PESEL I"-. pracuje Instytut 
Imię Pracownik 
Nazwisko V 
stanowiska 

Rysunek 2.10. Uproszczenia w diagramach ER 

Do głównych zalet diagramu związków encji ER należy: 
• zapewnienie efektywnych operacji na danych, 
• ochrona przed anomaliami (wstawiania, usuwania, istnienia), 

• umożliwienie zbudowania systematycznego modelu rzeczywistości 
opisywanej przez bazę danych. 
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Diagram związków encji dla systemu ISZSW został pokazany na ry
sunku 2.11. Wykonano go przy użyciu narzędzi CASE (dokum. Oracle ... ). 

Na diagramie można wyróżnić następujące hierarchie encji: węzeł sie
ci oraz urządzenie sieci. 

Węzeł sieci dzieli się na specjalizacje: zbiornik, węzeł początkowy, wę
zeł końcowy, węzeł montażowy oraz węzeł pomiarowy. 

Natomiast urządzenie sieci na: pompę, zasuwę oraz hydrant. 

Inne encje to: odcinek sieci, eksploatacja, praca pompy, stacja hydrofo
rowa, awaria, ewidencja_awarii_odcinka, ewidencja_awarii_wezla, ewi
dencja_awarii_urzadzenia, ewidencja_awarii_stacjiH, oraz odbiorca wo
dy. 

Między encjami zachodzą związki. 

Między encją odcinek sieci a węzeł sieci zachodzi związek obowiąz
kowy wiele do wielu. Można go interpretować w następujący sposób. Wiele 
odcinków dochodzi do węzła sieci i wiele węzłów łączy się z odcinkiem 
s1ec1. 

Między encją odcinek sieci a eksploatacja zachodzi związek opcjo
nalny I do wielu. Uzupełnia go związek opcjonalny między encją urządzenie 
sieci a eksploatacja, który również jest 1 do wielu. Odcinki sieci zawierają 
wiele urządzeń sieci, urządzenia eksploatowane są w wielu odcinkach sieci. 

Między encją pompa a praca pompy zachodzi związek opcjonalny l 
do wielu. Uzupełnia go związek opcjonalny między encją węzeł początkowy 
a praca pompy, który również jest 1 do wielu. Pompy pracują w wielu wę
złach początkowych, węzły początkowe zawierają wiele pomp. 

Między encją stacja hydroforowa a węzeł sieci zachodzi związek 
opcjonalny wiele do wielu. Można go interpretować w następujący sposób. 
Wiele stacji hydroforowych łączy się z węzłem sieci i wiele węzłów docho
dzi do stacji hydroforowej. 

Między encją odcinek sieci a ewidencja_awarii_odcinka zachodzi 
związek obligatoryjny I do wielu. Uzupełnia go związek obligatoryjny mię
dzy encją ewidencja_awarii_odcinka a awaria, który również jest 1 do wie
lu. Odcinki sieci mają wiele awarii, awarie występują w wielu odcinkach 
sieci. 

Między encją węzeł sieci a ewidencja_awarii_węzła zachodzi związek 
obligatoryjny I do wielu. Uzupełnia go związek obligatoryjny między encją 
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ewidencja_awarii_węzla a awaria, który również jest 1 do wielu. Węzły 
sieci mają wiele awarii, awarie występują w wielu węzłach sieci . 

Między encją urządzenie sieci a ewidencja_awarii_urządzenia zacho
dzi związek obligatoryjny 1 do wielu. Uzupełnia go związek obligatoryjny 
między encją ewidencja_awarii_urządzenia a awaria, który również jest 
1 do wielu. Urządzenia sieci mają wiele awarii, awarie występują w wielu 
urządzeniach sieci. 

Między encją stacja hydroforowa a ewidencja_awarii_stacjiH zacho
dzi związek obligatoryjny 1 do wielu. Uzupełnia go związek obligatoryjny 
między encją ewidencja_awarii_stacjiH a awaria, który również jest 1 do 
wielu. Stacje hydroforowe mają wiele awarii, awarie występują w wielu 
stacjach hydroforowych. 

Między encją w_koncowy a odbiorca_wody zachodzi związek obliga
toryjny 1 do wielu. W _koncowy ma wielu odbiorców wody, odbiorca wody 
pobiera w jednym w_koncowym. 

Wśród atrybutów wyróżniono atrybuty kluczowe '#', atrybuty obo
wiązkowe '*' oraz atrybuty opcjonalne 'o'. 

Przy definiowaniu atrybutów przy użyciu narzędzia CASE należy 
określić typ atrybutów (np. Number, Date, Char), czy dany atrybut może 
zostać pusty, czy też nie (obligatoryjność, opcjonalność), czy atrybut jest 
kluczem podstawowym, czy też nie (PK) oraz rozmiar. Przykłady atrybutów 
encji pokazano na rysunku 2.12. 
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Używając narzędzia CASE należy dokładnie określić związki między en
cjami (rys. 2.13). Linia ciągła związku oznacza, że dla każdego wystąpienia 
encji musi zachodzić związek między encjami. Natomiast linia przerywana 
oznacza, że nie dla wszystkich wystąpień encji musi zachodzić związek. 
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2.3.3.2. Modelowanie funkcji - diagram hierarchii funkcji FHD 

Modelowanie funkcji to technika modelowania systemu poprzez opis tego, 
co on robi (Barker, Longan, 2001): 

• identyfikacja działań - funkcji, 

• identyfikacja przyczyn tych działań - zdarzeń, 

• identyfikacja obiektów (encji), na których operują funkcje. 

Korzyści z modelowania funkcji są następujące: 
• precyzyjne określenie potrzeb funkcjonalnych organizacji - co ro

bić (obecnie i w przyszłości), aby osiągnąć zamierzone cele, 
• rozumienie potrzeb użytkowników przed rozpoczęciem projekto

wania aplikacji i implementacji systemu, 
• żywotność modelu funkcjonalnego spowodowana niezależnością 

od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i postępu technolo
gicznego, 

• uzyskanie jednoznaczności opisu i efektywnego mechanizmu ko
munikacji, 

• dostarczenie mechanizmu do usprawnienia funkcjonowania przed
siębiorstwa (wykrycie redundancji działań, złe odwzorowanie na 
strukturę organizacyjną, itp.), 

• uwzględnienie działań strategicznych, niezbędnych dla realizacji 
celów długoterminowych, 

• zmiana punktu widzenia użytkowników - zrozumienie kontekstu 
indywidualnych działań. 

Funkcja jest opisem tego, co robi przedsiębiorstwo dla osiągnięcia określo
nego celu. Odpowiada na pytanie "Co robi ?", ale nie zawiera w sobie 
szczegółowego opisu przetwarzanych danych. Brakuje również odpowiedzi 
na pytanie "Kto to robi?", "Kiedy to robi?" oraz "W jaki sposób?". Przy 
tak przyjętych założeniach dotyczących funkcji można wyróżnić następujące 
korzyści: 

• niezależność od struktury organizacyjnej, 
• strukturę organizacyjną moża zmodyfikować pod kątem realizo

wanych funkcji, 
• niezależność od metody realizacji, 
• sposób realizacji można modyfikować w miarę postępu technolo

gicznego, 
• duża trwałość modelu. 

Graficznie funkcja (działanie) jest reprezentowana przez prostokąt. 
Wewnątrz prostokąta umieszczamy pełną nazwę funkcji. Nazwa, nie jest 
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nazwą w klasycznym rozumieniu tego słowa - jest to raczej zdanie określa
jące czynność jaka powinna być wykonana, należy unikać skrótów, żargonu, 
akronimów, nazwa musi być przejrzysta i zrozumiała - może być rozbudo
wana, w miarę możliwości należy używać tych samych określeń, np. zawsze 
"Ewidencja danych o ... ", a nie raz "Ewidencja danych o .. . ", a innym razem 
"Wprowadzenie danych o ... " lub "'Zapisanie danych o ... ". Na zewnątrz pro
stokąta umieszczamy unikalną etykietę funkcji dla jej jednoznacznej identy
fikacji. Etykieta funkcji może pokazywać lokalizację funkcji w hierarchii. 
Na przykład: funkcja K-ZP jest częścią (podfunkcją) funkcji K. Symbol " ... " 
w prawym górnym rogu oznacza, że funkcja została zdekomponowana i jej 
bardziej szczegółowy opis znajduje się na niższym poziomie hierarchii 
(rys. 2.14). 

K-ZP • • • 

Zatrudnienie pracownika naukowego 

Rysunek 2.14. Graficzna reprezentacja funkcji 

Funkcje modeluje się przy użyciu struktury drzewiastej. Korzeń reprezentuje 
całą działalność przedsiębiorstwa lub zakres badań analityków. Wyróżnić 
można następujące poziomy ogólności: 
• poziom ogólny przedsiębiorstwa - gdy funkcje pokazują ogólne działania 

realizowane w przedsiębiorstwie: 
o prowadzenie sprzedaży produktów, 
o dokonywanie zakupu surowców, 
o działalność marketingowa, 
o obsługa prenumeraty czasopism; 

• poziom systemu - gdy funkcje pokazują elementarne działania na pozio-
mie operacyjnym: 

o ewidencja nowego zamówienia od odbiorcy, 
o wydanie towaru z magazynu, 
o wystawienie faktury, 
o sporządzenie polecenia przelewu bankowego; 

• poziom procedur - gdy funkcje pokazują elementarne operacje, które nie 
są wykonywane samodzielnie: 

o sprawdzenie, czy odbiorca znajduje się już w bazie danych, 
o wprowadzenie danych nowego odbiorcy, gdy jest to jego pierw

sze zamówienie, 
o określenie daty przyjęcia zamówienia i przewidywanego termi

nu realizacji. 
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Na rysunku 2.15 pokazano poziomy hierarchii funkcji. 

Każda funkcja nadrzędna (inaczej - funkcja rodzica) w hierarchii 
funkcji powinna być w sposób kompletny opisana za pomocą funkcji pod
rzędnych (inaczej - funkcji dzieci). Interpretacja funkcji na różnych pozio
mach szczegółowości jest następująca: obszary działalności, funkcje ogólne, 
czynności, elementarne operacje. Funkcja położona najwyżej w hierarchii 
reprezentuje całą działalność modelowanej organizacji lub cały zakres 
przedsięwzięcia. 

W diagramie hierarchii funkcji wyróżnia się funkcje elementarne, które po 
zainicjowaniu muszą być zrealizowane pomyślnie w całości. W przypadku 
niemożności zakończenia funkcji elementarnej, powinny zostać wycofane 
wszystkie wprowadzone przez nie zmiany. Funkcje elementarne umieszcza
ne są najczęściej na najniższym poziomie hierarchii funkcji. Do zalet identy
fikacji funkcji elementarnych należy : 

• kontrola poziomu dekompozycji hierarchii funkcji, 
• łatwe odwzorowanie funkcji na aplikacje, 
• możliwość szacowania czasochłonności fazy implementacji. 

Funkcja nadrzędna - korzeń (the root function) 

Wszystkie te funkcje 
i tylko te funkcje 
są konieczne do 
realizacji funkcji 
nadrzędnej 

Ten fragment hierarchii 
funkcji może być dalej 
zdekomponowany 
aż do osiągnięcia 
pożądanego stopnia 
szczegółowości 

Rysunek 2.15. Poziomy hierarchii funkcji 

Dowolna 
kolejność 
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Funkcja może być też kopią innej funkcji w hierarchii, gdy reprezentuje 
dokładnie to samo działanie. Zalety stosowania kopii funkcji są następujące: 

• identyfikacja podobnych akcji w różnych obszarach działalności 
przedsiębiorstwa 

• zmniejszenie liczby definicji funkcji w modelu 
• uniknięcie podwójnego projektowania i implementacji bardzo po-

dobnych aplikacji. 
Z funkcjami w modelowaniu funkcji wiążą się również zdarzenia. Zdarzenia 
definiują przyczyny podejmowania określonych działań - wykonywania 
odpowiednich funkcji. Definicje zdarzeń stanowią rozszerzenie modelu 
funkcjonalnego. Wyróżniamy następujące kategorie zdarzeń: 

• zdarzenia zewnętrzne - wynikają z akcji podejmowanych przez 
obiekty zewnętrzne względem systemu. 

• zmiany w systemie - gdy wprowadzamy, modyfikujemy lub usu
wamy informacje w ramach systemu. 

• zdarzenia czasowe (lub czasu rzeczywistego) - gdy czas osiąga 
pewien wyznaczony punkt. 

Ze zdarzeniami wiąże się również modelowanie zależności funkcji, gdyż 
jedno zdarzenie, może wywołać realizację sekwencji funkcji zakończonych 
wyprodukowaniem określonych danych. Definicje zależności pomiędzy 

zdarzeniem i realizowanymi funkcjami stanowią kolejne rozszerzenie mode
lu funkcjonalnego, czyli możliwość prezentacji związków przyczynowo
skutkowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

Fragment diagramu hierarchii funkcji dla systemu ISZSW pokazano 
na rysunku 2.16 (dokum. Oracle . .. ). 
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• 
FS 

Funkcje ~ystenm sieci wodoriagowej 

• 
FS-ZE 

Zarzadzanie elementami sieci 

FS-ZE-ZW 

Zarzadzanie wezlmni 

FS-ZE-Z\V-W FS-ZE-Z\V-tvl 

Wprowadzanie danych J\fody1ikowanie dnnych 

FS-ZE-ZO 

Zarzridzauie odcinkami 

FS-ZE-ZU 

Zarzadzanie urzildzeniami 

FS-ZE-ZU-ZP FS-ZE-ZU-ZZ 

Zmzadzanie pompami Zarzadzanie zasuwami 

FS-ZE-ZSH 

Zarzactzanie stacjami hydroforo,\yrni 

Rysunek 2.16. Diagram hierarchii funkcji sieci wodociągowej 

Korzeniem diagramu hierarchii funkcji jest funkcja FS - Funkcje sys-
temu sieci wodociągowej. Korzeń dekomponuje się na następujące funkcje: 

• zarządzanie elementami sieci, 

• kontrola ciśnienia i przepływu wody, 

• kontrola jakości wody, 

• kontrola poziomu wody w zbiorniku, 

• prognozawanie obciążenia sieci wodociągowej, 

• zarządzanie awariami, 

• zarządzanie rewitalizacją sieci, 

• projektowanie sieci, 

• administrowanie bazą danych. 
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Funkcja Zarządzanie elementami sieci dekomponuje się na podfunk
cje: zarządzanie węzłami, zarządzanie odcinkami, zarządzanie urządzeniami 
oraz zarządzanie stacjami hydroforowymi. 

Kolejno podfunkcje dekomponują się na funkcje: wprowadzanie da
nych, modyfikowanie oraz usuwanie danych. 

W przypadku podfunkcji zarządzanie urządzeniami występuje jeszcze 
poziom pośredni, który zawiera funkcje: zarządzanie pompami, zarządzanie 
zasuwami oraz zarządzanie hydrantami. 

Funkcja kontrola ciśnienia i przepływu wody dekomponowana jest na 
funkcje: odczyt wartości ciśnienia i przepływu wody, porównanie wartości 
z normą, podjęcie decyzji zwiększenia ciśnienia, podjęcie decyzji zmniejsze
nia ciśnienia. 

Funkcja podjęcie decyzji zwiększenia ciśnienia dekomponuje się dalej 
na: wybór pompy ze względu na kryterium kosztu, wydajności i czasu eks
ploatacji oraz uruchomienie pompy. 

Funkcja kontrola jakości wody dekomponowana jest na funkcje: od
czyt jakości wody, porównanie wartości z normą, podjęcie decyzji poprawie
nia jakości wody. Woda zwana potocznie "pitną" wg litery prawa nazywana 
jest "wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi". Musi spełniać wymagania 
bakteriologiczne i fizyko-chemiczne. Wszystkie procesy, którym podlega 
woda na drodze ujęcie - odbiorca służą uzyskaniu i zachowaniu jej jakości. 
Sprawdzana jest obecność bakterii chorobotwórczych oraz zawartość sub
stancji chemicznych w wodzie (Dz. U. Nr 203, poz. 1718, 2002). 

Funkcja kontrola poziomu wody w zbiorniku dekomponowana jest na 
funkcje: odczyt poziomu zbiornika, sprawdzenie, czy wartość mieści się mię
dzy zadaną wartością minimalną i maksymalną, podjęcie decyzji o dopom
powaniu wody. 

Funkcja podjęcie decyzji o dopompowaniu wody dekomponuje się da
lej na: wybór pompy ze względu na kryterium kosztu pompy, wydajności, 
kosztu energii i czasu eksploatacji oraz uruchomienie pompy. 

Funkcja prognozowanie obciążenia sieci wodociągowej dekompono
wana jest na funkcje: sprawdzenie okresu czasowego oraz wysłanie komuni
katu o zwiększeniu obciążenia. 

Funkcja zarządzania awariami dekomponowana jest na funkcje: ode
branie sygnału alarmu, analiza alarmu, uruchomienie procedury naprawy 
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(np. odcięcie wody, zdiagnozowanie wycieku, naprawa wycieku). Obecnie 
sygnalizowane są błędy dotyczące przepływu poza dopuszczalnymi grani
cami, wstecznego przepływu wody w węźle, braku zasilania w sterowniku z 
sieci elektrycznej, niskiego stanu baterii UPS, niskiej temperatury wewnątrz 
szafy sterownika oraz włamania (drzwi szafy sterownika są otwarte). 

Funkcja zarządzanie rewitalizacją sieci wodociągowej dekompono
wana jest na funkcje : uruchomienie procedury wymiany rur oraz urucho
mienie procedury wymiany aparatury sieciowej. 

Funkcja projektowanie sieci dekomponowana jest na funkcje: uru
chomienie procedury modernizacji oraz uruchomienie procedury rozbudowy 
sieci. 

Funkcja administrowanie bazą danych dekomponowana jest na funk
cje: autoryzacja użytkowników, administrowanie kontami użytkowników oraz 
archiwizacja danych. 

Funkcja administrowanie kontami użytkowników dekomponuje się na 
funkcje: tworzenie konta, przyznawanie uprawnień, odbieranie uprawnień, 

blokowanie konta oraz usuwanie konta. 

Funkcja archiwizacja danych dekomponuje się na funkcje: tworzenie 
kopii bazy oraz zarządzanie danymi archiwalnymi. 
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Rysunek 2.17. Ekran z właściwościami funkcji - zakładka definicji 

Po utworzeniu diagramu należy uzupełnić właściwości funkcji. Ekran 
z właściwościami funkcji został pokazany na rysunku 2.17. Przy definiowa
niu funkcji można określić, czy funkcja jest atomowa, czy też elementarna. 
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Rysunek 2.18. Określenie encji użytych w funkcji 

W celu utworzenia kopii funkcji należy zastosować zakładkę Com
mon. Kolejna zakładka Triggers pozwala na ustawienie wyzwalaczy (zda
rzeń), które mogą uaktywniać określoną funkcję w określonym momencie. 

Kolejna zakładka Entity Usages pozwala na określenie encji, które są 
przetwarzane przez funkcje (rys . 2.18). Obiekt może być tworzony (create), 
przeszukiwany (retrieve), modyfikowany (update) oraz usuwany (delete). 

W kolejnej zakładce można określać nie tylko całe encje, ale już kon
kretne atrybuty w poszczególnych encjach (rys. 2.19). W funkcji można 
dane wprowadzać (insert), przeszukiwać (retrieve), modyfikować (update) 
oraz anulować (nullify). 
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De!inition I ,Common j Tri_ggers I .E_ntity Usages eittribute Usages I Iext I 

OK Anuluj Pomoc 

Rysunek 2.19. Określenie atrybutów encji użytych w funkcji 

2.3.3.3. Modelowanie przepływów danych- związek funkcji 
z danymi, diagramy przepływu danych DFD 

Diagramy przepływu danych to technika modelowania systemu poprzez 
opisanie przepływu informacji pomiędzy procesami (funkcjami). Wywodzą 
się z opisu obiegu dokumentów w organizacji. 

Diagramy DFD: 

• Pokazują wewnętrzną strukturę systemu łączącą działania (akcje, ope
racje) z przetwarzanymi danymi, 

• Pokazują procesy w systemie i wymieniane pomiędzy nimi informa
CJe, 

• Pokazują zależności pomiędzy procesami wynikające z produkowania 
i konsumowania danych, 
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• Pokazują wymianę danych ze światem zewnętrznym, 

• Pomagają decydować o dalszej dekompozycji procesów, 

• Stanowią podstawę do specyfikacji aplikacji, procedur ręcznych, urzą
dzeń elektronicznych. 

Diagramy DFD: 

• Nie pokazują algorytmu przetwarzania danych wewnątrz procesów. 
• Nie pokazują momentów czasowych, kiedy proces jest rozpoczynany. 

Diagramy DFD (ang. Data Flow Diagram) pozwalają na zobrazowa
nie funkcjonalnego aspektu systemu. W skład diagramów DFD wchodzą 
(rys. 2.20): 

procesy, które produkują, na podstawie otrzymanych danych, pewne 
wyniki, proces dokonuje pewnej operacji na danych, 

przepływy danych, które służą do modelowania wymiany danych mię
dzy procesami, mogą one posiadać nazwę, 

magazyny danych (zbiorniki danych), które są nazwanym zbiorem 
obiektów, atrybutów, związków i innych jeszcze niesformalizowanych 
jednostek informacji, które muszą zostać przechowane przez pewien 
okres czasu, 

- byty zewnętrzne, które są obiektami zlokalizowanymi na zewnątrz 
systemu, które są źródłem informacji przesyłanej do systemu lub 
miejscem przeznaczenia informacji wychodzącej z systemu. 

PZ Dane zamówienia 
-~ 

Przyjęcie zamówienia 
~ 

~ 

Dane o realizacji 

proces przepływ danych 

z Zamówienia l Odbiorca 

J 
magazyn danych byt zewnętrzny 

Rysunek 2.20. Elementy graficzne diagramu przepływu danych 
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Diagramy DFD są hierarchiczne, co oznacza, że można dokonać de
kompozycji danego procesu. Diagramy powinno się tak rysować, aby były 
czytelne. W pracy Beynon'a-Davies'a (2004), podano, iż nie powinno się na 
jednym diagramie umieszczać więcej niż 6 procesów i powiązanych z nimi 
magazynów, przepływów i bytów zewnętrznych ze względu na to, że dia
gram powinien być łatwo czytelny dla człowieka. Badania psychologiczne 
dowodzą, iż człowiek może bez trudu objąć uwagą właśnie taką ilość detali 
na rysunku. Diagram może być ponadto prezentowany klientowi lub kie
rownictwu, a więc osobom niemającym z reguły wykształcenia informatycz
nego - czytelność jest, więc tu sprawą kluczową. Należy zdać sobie sprawę 
z tego, że dla różnych osób zarówno po stronie klienta, jak i po stronie firmy 
wytwarzającej system, istotne będą diagramy na różnych poziomach w hie
rarchii. Kierownictwo nie jest z reguły zainteresowane zbyt dużą ilością 
szczegółów, a jedynie dość ogólnym modelem systemu. 

Jak powiedziano, diagramy DFD mogą być wielopoziomowe - two
rząc strukturę hierarchiczną. Dla procesów znajdujących się na najniższym 
poziomie tej struktury trzeba określić, co dany proces robi . W literaturze 
Beynon-Davies (2004) podano, iż specyfikacja procesu powinna być tak 
skonstruowana, aby była czytelna dla człowieka. Opis tego, co robią proce
sy, powinien wynikać z opisu rzeczywistości. Może, więc zachodzić sytu
acja, w której klientowi nie pokazuje się nawet diagramów DFD. Jedynym 
dokumentem, który stanowi "pomost" pomiędzy klientem i analitykami jest 
opis słowny. Opis procesów może więc być: 

zupełnie nieformalny - słowny, 

- sformalizowany - podobny do strukturalnego języka programowa-
ma. 

Dla klienta, czytelnym będzie w zasadzie, tylko nieformalny opis słowny. 
Jest on jednak często dość niejednoznaczny. Jednoznaczny jest za to opis 
sformalizowany - ale nie jest on z kolei czytelny dla klienta. 

Uzasadnione wydaje się być twierdzenie, iż opis procesów nie powi
nien wynikać ze zwyczajów panujących w danej firmie, a od misji tworzo
nego systemu. Pewnym potwierdzeniem tego faktu może być idea wytwa
rzania oprogramowania, oparta o koncepcje rodzin - gdzie, jak już powie
dziano, definiuje się język opisu systemów danego typu. 

Na rysunku 2.21 został pokazany jeden z procesów systemu ISZSW 
proces zarządzania węzłami. 
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Rysunek 2.21. Proces zarządzania węzłami w diagramie przepływu danych 
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Pracownik, jako obiekt zewnętrzny wprowadza dane węzła do syste
mu, a konkretnie do procesu wprowadzania danych, które przy pomocy 
przepływu danych dane węzła są umieszczone w magazynie danych węzeł. 

Proces modyfikowania danych pobiera dane węzła poprzez przepływ 
danych z magazynu danych węzeł. Dane węzła po zmodyfikowaniu wracają 
do magazynu. Proces usuwanie danych usuwa dane z systemu. 

Każdy obiekt na diagramie przepływu danych należy dodatkowo szczegóło
wo określić we właściwościach. Na rysunku 2.22 pokazano właściwości 
przepływu danych dane węzła. Została określona nazwa przepływu, punkt 
początkowy i końcowy przepływu oraz atrybuty encji, które przepływają. 
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Rysunek 2.22. Właściwości przepływu danych dane węzła 

Przykładowe właściwości magazynu danych węzeł pokazano na rysunku 2.23. 
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Został określony identyfikator, nazwa magazynu oraz atrybuty encji, które 
zawarte są w magazynie danych. 
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2.3.3.4. Modelowanie procesów - diagram procesów PD 

Modelowanie procesów określa kolejność i miejsce realizacji funkcji przed
siębiorstwa. Umożliwia i ułatwia komunikację pomiędzy różnymi działami 
firmy, użytkownikami a projektantami, projektantami a programistami. Po
zwala na zrozumienie funkcjonowania organizacji oraz wyznaczenie ścieżek 
krytycznych w projektowanym systemie. 

Diagramy zawierają następujące składowe: 

jednostkę organizacyjną, która określa miejsce realizacji procesów, 
może to być jednostka organizacyjna lub osoba o określonych kompe
tencjach, 
proces, który opisuje operację składową działalności przedsiębiorstwa, 
składnicę - magazyn informacji, materiałów lub inne, 
zależność, która pokazuje przepływy informacyjne i materiałowe oraz 
zależności czasowe między procesami, 
wyzwalacz - bodziec do podjęcia realizacji określonych procesów, 
wynik, który jest efektem sekwencji czynności. 

Diagram procesów daje możliwość prezentacji związków przyczyno
wo-skutkowych w funkcjonowaniu sieci wodociągowej. Jedno zdarzenie 
może wywołać realizację sekwencji funkcji zakończonych wyprodukowa
niem określonych danych. Definicje zależności pomiędzy zdarzeniem 
i realizowanymi funkcjami stanowią kolejne rozszerzenie modelu funkcjo
nalnego. 

Zdarzenie (wyzwalacz) sprawdzenie wartości (szeroka strzałka) ci
śnienia i przepływu wody powoduje uruchomienie procesu odczyt ciśnienia 
i przepływu wody (ikona komputera oznacza, że proces wykonywany jest 
w systemie). 

Zależność - Przepływ danych odczytane wartości przekazują te war
tości do składnicy danych pomiary. Zależność Odczytane dane w kolejnym 
procesie porównywane z normą są porównywane z normą. 

Jeśli wartości są w normie to generowany jest wynik zgodne z normą. 

Jeśli wartości są poniżej normy to zależność poniżej normy jest prze
syłana do procesu wybrać pompę (wg algorytmu poszukującego optymalną 
pompę dla danej sytuacji), następnie kierowana jest zależność zapytanie o 
pompę do składnicy danych pompy, zależność wybrana pompa jest kiero
wana z powrotem do procesu wybrać pompę. Dalej zależność numer wybra
nej pompy kierowana jest do procesu włączyć pompę. 
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Jeśli powyżej normy to uruchamiany jest proces wyłączyć pompę. 
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Rysunek 2.24. Diagram procesów 
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2.4. Projektowanie - trzecia faza modelowania systemu 
ISZSW 

2.4.1. Charakterystyka etapu projektowania 

Etap ten przeznaczony jest też do budowy tzw. modelu implementacji użyt
kownika, która powinna zawierać: 

wyodrębnienie tych części modelu zachowania systemu, które będą 
implementowane w systemie informatycznym, 

przydzielenie poszczególnych części specyfikacji do odpowiednich 
procesorów lub serwerów (przetwarzanie rozproszone). Wycięte 

fragmenty DFD (te, które będą implementowane) są mapowane na za
dania (transformacja definicji funkcji do projektu aplikacji) - w tym 
przypadku interfejsu użytkownika końcowego, 

- zaprojektowanie struktury hierarchii modułów wewnątrz danego za
dania. Ponadto podczas etapu projektowania należy dokonać trans-
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formacji diagramów ERD na relacyjną bazę danych (projektowanie 
logiczne danych). 

Opis modelu implementacji systemu po wykonaniu niezbędnych 

zmian wprowadzonych w trakcie implementacji i testowania stanie się 

główną składową dokumentacji systemu. 

W odróżnieniu od fazy analizy, w trakcie projektowania dużą rolę od
grywa charakterystyka środowiska implementacji. Projektanci muszą posia
da dobrą znajomość języków, bibliotek i narzędzi stosowanych w trakcie 
implementacji. 

Jedną z podstawowych założeń inżynierii oprogramowania jest dąże
nie do tego, aby struktura tworzonego oprogramowania jak najbardziej za
chowywała ogólną strukturę modelu stworzonego w poprzedniej fazie. Ce
lem jest uzyskanie systemu, którego struktura odzwierciedlałaby naturalne 
zależności w danej dziedzinie problemu. 

Przy projektowaniu bazy danych należy rozwiązać następujące pro-
blemy: 

Jakie dane nas interesują? 
Jak te dane będą reprezentowane ? 
Jak te dane będą składowane ? 

Często należy stosować rozproszoną bazę danych. W przypadku roz
proszonych baz danych mamy do czynienia z architekturą serwer-serwer. 
Każda baza danych umieszczona jest na oddzielnym komputerze. 

Współpraca między bazami danych jest możliwa dzięki specjalizowa
nemu oprogramowaniu sieciowemu i mechanizmom dostępu do zdalnych 
danych, taki jak łączniki bazy danych i migawki. Na etapie projektowania 
należy wykonać projektowanie struktur logicznych, czyli wybór modelu 
danych na poziomie logicznym (model relacyjny), transformację modelu 
pojęciowego do logicznego oraz normalizację struktur logicznych. Przy 
transformacji do modelu relacyjnego należy ustalić reguły transformacji, 
a mianowicie: jak przetransformować encję, hierarchię encji i związek. Wy
nikiem transformacji jest umieszczenie w repozytorium bazy danych defini
cji: relacji, kolumn, ograniczeń integralnościowych, indeksów i liczników 
dla sztucznych kluczy podstawowych. 

W przypadku rozproszonej bazy danych po opracowaniu schematu re
lacyjnego bazy danych należałoby dokonać: fragmentacji relacji oraz alo
kacji fragmentów i replik. 
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Problem fragmentacji i alokacji to złożony problem optymalizacyjny, 
w którym minimalizowany jest koszt wykonywania zbioru najbardziej istot
nych aplikacji. Należy przeanalizować: 

• Dane wejściowe: 

• miejsca, w których dana aplikacja będzie uruchomiana, 
• częstość uruchamiania aplikacji w danym miejscu, 

• liczbę, rodzaj i statystyczny rozkład operacji wykonywanych przez 
aplikacje. 

• Źródło danych: 

• matrycę funkcje-jednostki organizacyjne, 
• częstość wykonywania funkcji, 

• matrycę dane-funkcje lub diagramy przepływu danych. 

• Lokalność przetwarzania: 

• dwa rodzaje dostępu do danych: lokalny i zdalny, 

• efektywność, proporcjonalną do lokalności przetwarzania, 
• umieszczenie danych jak najbliżej aplikacji, która z nich korzysta! 

W miarę potrzeb dokonujemy fragmentacji poziomej relacji, w której okre
ślamy predykaty (stosowane w aplikacjach), które dzielą globalną relację na 
rozłączne poziome fragmenty oraz fragmentacji pionowej, w której dokonu
jemy podziału relacji na pionowe fragmenty, gdy w wyniku podziału wiele 
aplikacji korzystać będzie z jednego fragmentu. Następnie dokonujemy alo
kacji fragmentów i replik, czyli rozmieszczamy fragmenty relacji i ewen
tualne repliki relacji tak, aby zminimalizować koszt zdalnych operacji reali
zowanych przez aplikacje. Należy zastanowić się, czy dokonamy replikacji 
informacji, czy procesów oraz czy to będzie replikacja synchroniczna, czy 
asynchroniczna. 

Na etapie projektowania dokonywana jest także transformacja defini
cji funkcji do projektów aplikacji. Tutaj również należy ustalić reguły trans
formacji, np., które funkcje transformować, co wpływa na wybór typu apli
kacji, która powstaje z funkcji, jak znaleźć funkcje, które mogą być imple
mentowane przez tę samą aplikację - łączenie funkcji. Wynikiem transfor
macji jest umieszczenie w repozytorium systemu definicji modułów - kan
dydatów na aplikacje. 

W fazie projektowania dokonywana jest również optymalizacja sys
temu, dostosowanie do ograniczeń i możliwości środowiska implementacji 
oraz określenie fizycznej struktury systemu. 
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2.4.2. Narzędzia CASE w fazie projektowania 

Tradycyjnie na wspomaganiu prac w fazie projektowania koncentrowały się 
narzędzia typu Lower-CASE (dodatek). Narzędzia te nie są niezależne od 
konkretnych środowisk implementacji. 

W fazie projektowania wykorzystuje się podobne składowe narzędzi 
CASE, do tych stosowanych w fazie analizy, czyli: 

- edytory notacji graficznych, 

- narzędzia edycji słownika danych, 

- generatory raportów, 

- generatory dokumentacji technicznej, 

- narzędzia sprawdzania jakości projektu. 

Oczywiście powyższe składowe są dostosowane do notacji graficz
nych i szczegółowych specyfikacji stosowanych w tej fazie. 

Narzędzia CASE powinny automatyzować proces uszczegóławiania 
wyników analizy. Powinny np. umożliwiać automatyczne dodawanie 
pól/atrybutów realizujących związki klas/encji. Powinny także ułatwiać do
stosowywanie projektu do ograniczeń środowiska implementacji. W przy
padku implementacji z wykorzystaniem relacyjnych baz danych powinna 
np. istnieć możliwość automatycznej transformacji związków generalizacji
specjalizacji. Inaczej mówiąc, system CASE powinien zapewniać mechani
zmy podobne do dziedziczenia w środowiskach obiektowych wtedy, gdy nie 
zapewnia tego środowisko implementacji. 

Niektóre narzędzia CASE zawierają narzędzia projektowania interfej
su użytkownika zbliżone do niezależnych narzędzi tego typu. Dzięki wyko
rzystywaniu informacji zawartych w słowniku danych możliwa jest pełniej
sza automatyzacja prac nad interfejsem użytkownika. Narzędzia takie po
zwalają na przykład automatycznie skonstruować dialog pozwalający na 
edycję pól danej klasy lub encji. Zadaniem projektanta pozostaje jedynie 
sformatowanie tego dialogu . 

W fazie projektowania przydatne są także możliwości importu infor
macji z innych projektów, zawierających na przykład opisy bibliotek do
stępnych w środowisku implementacji. Ułatwia to pełne wykorzystanie moż
liwości danego środowiska. 

W fazie projektowania wykorzystywane są również narzędzia tzw. in
żynierii odwrotnej. Pozwalają one na odtworzenie projektu, tj . specyfikacji 
i diagramów, na podstawie istniejącego kodu i struktury bazy danych. Mogą 
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one np. zostać wykorzystane do automatycznej budowy projektu opisującego 
dostępne w danym środowisku biblioteki. 

2.4.3. Etap projektowania w modelowaniu systemu ISZSW 

2.4.3.1. Wykonanie modelu serwera bazy danych 

Używając narzędzi CASE można dokonać transformacji diagramu związków 
encji do modelu relacyjnego (rys. 2.25) (dokum. Oracle ... ). 

~ ,_,;«,A S, Xx ~ - »~ l;Chv'M:< , -»,>;<,'«S ~, ~ • , S>S;%-- -~- , A=.'>.¼'>.'❖>,'=" 

Database Design Transformer 

r Client .(Z" Server Cancel I 
Loading Entities from the Repository ... 

12% 

Rysunek 2.25. Etap ładowania obiektów ze słownika systemu 

Po pierwsze należy określić encje, które zostaną przetransformowane 
w tabele modelu relacyjnego (rys. 2.26.). 

Na tym rysunku pokazano wybrane encje, które zostaną przekształco
ne na tabele: odcinek_sieci, praca_pompy, stacja_hydroforowa, hydrant, 
pompa, zasuwa, w_koncowy, w_montazowy, w_poczatkowy, 
w_pomiarowy, zbiornik, eksploatacja, odbiorca_wody, awaria, 
ewid_aw_odcinka, ewid_aw_wezla, ewid_aw_urzadzenia oraz ewid-aw
stacjiH. Każda specjalizacja z hierarchii encji będzie osobną tabelą. 
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Database Desi~n Transformer GLClBAL SHARED WORKAR[~-(iza) · ~ ~ 

Mode labie Mappings j Other MO!lpings l Ri,, Optiono l 

Sełec!Ai Select None I 
;.fon l "'"" Arc _ •J 

(? ODCINEK_SIECI No Mapping r 
pi PRACA_POMPY No Mapping C 
M STACJA HYDROFOROWA No Mapping C 
r URZADZENIE_SIECI No Mapping r 
(? ··HYDRANT lncluded C 
M ··POMPA lncluded C 
M --ZASUWA lncluded r 
r WEZEL_SIECI NoMapping C 
R] ··W_KONCOWY lncluded r 
RJ ··W_MONTAZOWY lncluded fJ 
M ·•W POCZATKOWY lncluded C 
M ··W POMIAROWY lncluded 

• l I".: --7RlnR..ilK 
1 

lnr:l1irwi 

Run Show Run Sel I SeUings Cancel Pomoc 

Rysunek 2.26. Wybór encji do transformacji 

W przypadku związków wiele do wielu zostaną one zamienione na 
dwa związki I do wielu i jedną dodatkową tabelę. 

Również należy określić opcje transformacji, tj. jakie elementy należy 
utworzyć w modelu relacyjnym: tabele, kolumny, klucze podstawowe tabel, 
klucze obce powstałe w wyniku połączenia tabel związkami referencyjnymi 
oraz indeksy do szybszego wyszukiwania danych w bazie danych (rys. 2.27). 

Database Design Transformer GLOBAL SHARED WORKAREA liza) ~ 

_Mode j labie Mappings J Othei MaQPings R!,!n Options j 

Types of elemenls thatyou want to create---·------- ------- -

17 Tables ił Columns w Keys 17 lndexes 

Rysunek 2.27. Dodatkowe opcje transformacji 

Na rysunku 2.28 pokazano fragment listy elementów, które są two
rzone podczas transformacji dla modelu relacyjnego. 
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created table·entity \I/_ MO NT .ilZOWE :WEZE L_ SI E Cl' 
created table·entity W_POCZA.TKOWE:WEZEL_SIECI' 
created table·entity W_POMIAROWE:WEZEL_SIECI' 
created table·entity ZBIORNIKl:WEZEL_SIECl' 
posting changes to database .. , 
created primary key 'EKSPOLOATACJE.EK_PK' for table 'EKSPOLOATACJE' 
created primary key 'ODCINKI_SIECLOS_PK' for table 'ODCINKI_SIECI' 
created primary key 'PAACE_POMP,PP _PK' for table 'PAACE_POt1~P' 
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created primar}' key 'STACJE_HYDROFOAOWE.SH_PK' for table 'STACJE_HYDAOFOROWE' 
created primary key 'HYDRANTY. HY _PK' for table 'HYDRANTY' 
created primary key 'POMP'(PM_PK' for table 'POMPY' 
created primary key ZASUWY.ZS_PK' for table ZASUWY' 
created primary key W _KONCOWE.WK_PK' for table W _KONCOWE' 
created primary key W _MONT .ilZOWE.WM_PK' for table W _MONT t>ZOWE' 
created primary key W _POC2A TKOWE.WO_PK' for table W _POC2A TKOWE' 
created primary key W _POMIAROWE.WP _PK' for table W _POMIAROWE' 
created primary key 2810RNIKI.ZB_PK' for table 2BIORNIKI' 
posting changes to database ... 

Rysunek 2.28. Transformacja diagramu związków encji do modelu relacyjnego 

Na rys. 2.28 widać nazwy tworzonych tabel (np. created table-entity 
'W _montazowe:wezel_sieci) oraz kluczy podstawowych (np. created prima
ry key 'W _montazowe.WM_PK' from table 'W _montazowe'). Podobnie 
tworzone są kolumny tabel, klucze obce i indeksy do tabel. 
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Rysunek 2.29. Fragment modelu relacyjnego 

...... 
o 
N 
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Po transformacji w repozytorium systemu znajduje się model serwera 
bazy danych w postaci modelu relacyjnego. 

Na rysunku 2.29. pokazano fragment modelu relacyjnego. 

Hierarchie encji i encje zostały przetransformowano w osobne tabele. 
Związki wiele do wielu zostały przekształcone w dwa związki 1 do wielu 
i dodatkową tabelę. Związki 1 do wielu zostały zrealizowane w taki sposób, 
że do tabeli po stronie wiele został dodany klucz obcy, który powstał z klu
cza głównego po stronie 1. 

2.4.3.2. Wykonanie modelu aplikacji systemu 

Projekt aplikacji transformowany jest z diagramu hierarchii funkcji oraz 
diagramów przepływu danych. Proces przebiega w dwóch krokach: 

transformowanie definicji funkcji do projektów aplikacji, 

modyfikacja struktury aplikacji. 

Pierwszy etap to wybór funkcji startowej oraz języka programowania 
(rys. 2.30). na tym rysunku pokazano wybór języka PL/SQL do tworzenia 
formularzy interfejsu użytkownika oraz języka C++ do tworzenia modułów 
funkcjonalnych systemu. 

Starł Funclion 

.=) IZA 

Description 

I : All functions in the applieation sytt 

! 

I Oracle Report, 

]PL/SQL 

r- I dentical Entitie, 

r ldentical Entitie, and Usages 

< ldenlical Attributes 

Generale ShowResułts \ Cancel 

S la,I F une lion 

Description 

j2arzadzanie wezłami 

le •• 

,-- Mer~e Gr~nularily 

i , ldentical Entities 

r ldentical Entties and Usages 

· ro' ldentical AUribules 

Generate Show Resuts j 

Rysunek 2.30. Określenie parametrów startowych transformacji 

Module Preli: 

Cancel 
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W trakcie transformacji powstają projekty aplikacji (rys. 2.31), w postaci 
modułów programowych (np. creating module business unit associations). 

r: Client r Server 

\1,/aiting for Close to be pressed ... 

111111111111111111 100% 

Creating Module Business Unit associations ... 
Creating Module Arguments ... 
Creating Module Components and Table usages ... 
Creating Data Bound ltems ... 
Creating Argument Item usages ... 
Generale data usages has completed successfully. 
\1,/riting report. .. 
The utility has completed successfully 
\1,/aiting for Close to be pressed ... 

Rysunek 2.31. Proces transformacji 

Close 

Capy 

Wynik transformacji został zapisany w pliku raportu, którego treść przed
stawiona jest poniżej. Utworzono moduły systemu zawierające funkcje (za
dania), definicje przepływów danych między funkcjami i użyte dane. Przy
kładowo pokazane zostały moduły wprowadzania, modyfikowania i usuwa
nia danych. 

Application Design Transformer 
Log file 

Friday, April 27, 2007 12:30:29 

Create Candidate Modulesfrom 
Function definitions, 
Entity and Attribute usages, 
Dataflow definitions 
and Business Unit associations. 

Log file createdfor Application: iza 
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With U ser Preferences of .... 
Top Junction : FS-ZE-ZW 
Commonality of business views : Identical Attributes 

ShortName: IZA00J0 
Name : MODYFIKOWANIE DANYCH Type: MANUAL 
Notes 
Developed by Application Design Transformer from Function FS-ZE-ZW-M 

Candidate Module because it is a leaf Function 

Identified as a manuał process as has no Table usages 

ShortName : IZA0020 
Name : WPROWADZANIE DANYCH Type : MANU AL 
Notes 
Developed by Application Design Transformer from Function FS-ZE-ZW-W 

Candidate Module because it is a leaf Function 

Jdentified as a manuał process as has no Table usages 

ShortName : IZA0030 
Name : USUWANIE DANYCH Type : MANUAL 
Notes 
Developed by Application Design Transformer from Function FS-ZE-ZW-U 

Candidate Module because it is a leaf Function 

Identified as a manuał process as has no Table usages 

Uruchomienie transformacji skutkuje utworzeniem modułów programowych 
w słowniku systemu (rys. 2.32), które tworzą model aplikacji systemu. Mo
del aplikacji systemu zawiera moduły programowe oraz menu systemu, któ
re łączy moduły ze sobą. 
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81'' iza ! S? Reusable ~odule Com1>onents 
i O Reusable Llsts of Values 
1 

- -~ Modules 
,_ -~ 1@411Qoj 

t
·' -CJ Argumeuts 

CJ Lists of Values 

. 
c:J Module Com1>onents 
O Windows 
CJ Called Modules 

El-i':~ IZA0020 

I :[o Arguments 
1 O Lists of V,1lues 

SJ_ Module Com1>onents 
w Windows 
CJ Called Modules 

El-{~ IZA0030 

[

' CJ Arguments 
O Lists of Values 

•- Module Components 
• Windows 
O Called Modules 

ĘJ-0 Moduł~ Network 
r• Oommns 

rw_' Relational Table Definitions 
CJ Relation,'ll View Definitions 
O Matel"ialized View Definitions 

[±J-0 Prnference Sets 
L O Module Diagrams 

Rysunek 2.32. Moduły programowe w słowniku systemu 

Moduły można modyfikować przy pomocy własności (rys. 2.33). 
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Edit Module MODYFIKOWANIE DANYCH in izd 

Name j Advanced I 
The minimum inlormalion required lor a module 
language. 

Mod ule short nl!lme 
j1ZA001 0 

Module namei 

!MODYFIKOWANIE DANYCH 

Purpose 

IT o support F unctions: FS-ZE-zv-t-M 

"' ~ "''"'"' ' ~"""--'-"''~ "='-~--.,.c-• ~" .:a,,;,==--

Edil Module USUWANIE DANYCH in iza 

Name j Advanced I 
The minimum inlormalion required lor a module 
language. 

Module short n~me 

j1ZA003Q 

Module name 

1us•wAN1E DANYCH 

Purpose 

lro support Functions: FS-ZE -ZW-U 

Langu<1ge 

l C++ [SYSTEM FOLDER] 

Rysunek 2.33. Własności modułów aplikacji 
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4. PODSUMOWANIE 

Podsumowując opisane etapy i procesy projektowania sytemu informatycz
nego można powiedzieć, że powinien on być projektowany tak, aby był jak 
najbardziej elastyczny. Z tym stwierdzeniem wiąże się następne mówiące 
o tym, iż akademickie (książkowe) przykłady nie mogą zostać użyte 

w rzeczywistym systemie. Mając do wyboru prostotę rozwiązania i elastycz
ność systemu należy wybrać elastyczność. Jeżeli system jest projektowany 
tak, aby był zorientowany na zmiany, to w przypadku ich zaistnienia trzeba 
po prostu dokonać zmian w konfiguracji systemu. Oczywiście wymóg ela
styczności nie może być mylony z niestarannym projektowaniem. Można 
nawet powiedzieć, że im bardziej staranny system, tym bardziej dokładnie 
musi być projektowany. W pracy określono grupy osób uczestniczące 

w przedsięwzięciu informatycznym. 

Przedstawiono związek analizy systemowej z metodami projektowania 
systemów informatycznych. 

Wskazano na kluczową rolę analizy wymagań użytkowania (lub wy
magań określonych przez ekspertów dla systemu "z półki") dla powodzenia 
przedsięwzięcia informatycznego. 

Dokonano również podziału metod projektowania pod względem 
sformalizowania (nieformalne, półformalne, formalne) i paradygmatu (struk
turalne, obiektowe, hybrydowe). Przedstawiono etapy tworzenia systemu 
informatycznego przy użyciu narzędzi CASE. 

Zintegrowany informatyczny system zarządzania miejską siecią wo
dociągową zamodelowano przy użyciu metody półformalnej wykorzystują
cej narzędzia CASE oraz zrealizowano przy użyciu metody hybrydowej 
łączącej język programowania z metodami sztucznej inteligencji. 
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Struktura systemu informatycznego jest następująca: 

Dane w bazie danych (tabele), 

Procedury wbudowane, dostęp do danych wyłącznie z ich użyciem, 

Warstwa biznesowa realizująca funkcjonalność systemu ( systemy 
ekspertowe, sieci neuronowe, moduły w C++ ), 

Warstwa prezentacji - interfejs użytkownika. 

Otrzymano w ten sposób bazę danych oraz aplikacje wspomagające 
podejmowanie decyzji w postaci systemu ekspertowego zawierającego bazę 
wiedzy, mechanizm wnioskowania oraz interfejs użytkownika. Systemy 
wspomagania decyzji współpracują z bazą danych i systemem pozyskiwania 
wiedzy. System zarządzania siecią wodociągową jest systemem czasu rze
czywistego, który zapewnia krótki czas reakcji na zaistniałe problemy 
w sieci wodociągowej. Z jednej strony korzysta on z danych pomiarowych 
zgromadzonych w bazie danych przesłanych przez system monitoringu sieci. 
Z drugiej strony wykorzystuje on modele prognostyczne do prognozowania 
obciążenia sieci wodociągowej oraz modele klasyfikujące do kontroli para
metrów sieci: ciśnienia, przepływu i jakości wody, które powstały w syste
mie pozyskiwania wiedzy. 

System ISZSW na podstawie opracowanych modeli umożliwia opra
cowanie scenariuszy sterowania siecią wodociągową. 

Wprowadzenie systemu ISZSW pozwoli na właściwą produkcję i dys
trybucję wody o żądanej jakości, poprawne przewidywanie obciążenia i ste
rowanie operacyjne taką siecią. W szczególności, pozwoli na energoosz
czędne sterowanie pompami w sieci, kontrolowanie poziomu wody w zbior
nikach retencyjnych oraz reagowanie na awarie w sieci. 

System ISZSW umożliwia reagowanie na nieprawidłowości w tej sie
ci. Jest też podstawą do dalszych działań dotyczących całego systemu wod
no-ściekowego, w skład którego wchodzi oprócz sieci wodociągowej, stacja 
ujęcia i uzdatniania wody, sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków. 
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