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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 
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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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3. REALIZACJA INFORMATYCZNEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIEJSKĄ 
SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ (ISZSW) 

3.1. Implementacja - faza realizacji systemu ISZSW 

3.1.1.Charakterystyka etapu implementacji 

W fazie implementacji (kodowania) projekt oprogramowania jest realizowa
ny w wybranym środowisku implementacji . 

Faza ta uległa w ostatnich latach znaczącej automatyzacji wynikającej 
ze stosowania: 

- języków wysokiego poziomu, 
- gotowych elementów, 
- narzędzi szybkiego wytwarzania aplikacji - RAD, 
- generatorów kodu. 

Generatory kodu są składowymi narzędzi CASE, które na podstawie 
opisu projektu zawartego w słowniku danych automatycznie tworzą szkielet 
kodu programu, który musi być jeszcze uzupełniony przez programistów. 

Etap ten składa się z kodowania i integracji modułów. Stosuje się 

techniki programowania strukturalnego oraz implementacji top-bottom. 
Na tym etapie następuje zaprojektowanie struktur fizycznych i wygenerowa
nie bazy danych razem z określeniem sposobu składowania danych oraz 
mechanizmów dostępu do danych. 

W przypadku wygenerowania aplikacji niezbędne jest uporządkowa
nie struktury aplikacji oraz dostęp do schematu fizycznego bazy danych, na 
którym ma pracować aplikacja. Należy ustawić sposób implementacji struk
tury, sposób pracy aplikacji, wygląd i układ interfejsów aplikacji. 

Główne czynniki wpływające na sukces fazy implementacji to: 
- wysoka jakość i wystarczająca szczegółowość projektu, 
- dobra znajomość środowiska implementacji, 
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- zachowanie przyjętych standardów, 

- unikanie błędów. 

Natomiast podstawowe rezultaty fazy implementacji są następujące: 

- poprawiony dokument opisujący wymagania, 
- poprawiony model, 

- poprawiony projekt, który od tej pory stanowi już dokumentację 
techniczną, 

- kod składający się z przetestowanych modułów, 

- raport opisujący testy modułów, 

- dostrojona baza danych, 

- harmonogram fazy testowania. 

3.1.2. Narzędzia CASE w fazie implementacji 

Programiści wykonujący implementację korzystają z dokumentacji projektu. 
Mogą przy tym zarówno korzystać z wydrukowanych dokumentów, jak 
i bezpośrednio przeglądać diagramy słownik danych korzystając 

z narzędzia CASE. 

Podstawowe składowe narzędzi CASE wykorzystywane w fazie im
plementacji to oczywiście generatory kodu, które na podstawie zawartości 
słownika danych generują szkielet kodu programu. Typowe elementy kodu, 
które mogą być generowane automatycznie to: 

- skrypty tworzące relacje w bazie danych, 
- definicje struktur danych, 
- nagłówki procedur i funkcji, 

- definicje klas, 

- nagłówki metod. 

Kod ten jest uzupełniany wieloma komentarzami tworzonymi na pod
stawie informacji zawartych w słowniku danych. 

Niektóre narzędzia CASE posiadają sprzęgi do narzędzi RAD, co za
pewnia dodatkowe przyspieszenie procesu implementacji. 
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3.1.3. Etap implementacji w tworzeniu systemu ISZSW 

3.1.3.1. Wykonanie modelu fizycznego bazy danych 

Kolejny etap to generowanie bazy danych. Pierwszym etapem jest ustalenie 
parametrów generacji (<lokum. Oracle ... ). Można wygenerować skrypty 
DDL, czy też wskazać użytkownika bazy danych Oracle. Trzecią możliwo
ścią jest wskazanie innej bazy danych poprzez mechanizm ODBC. Dodat
kowo należy podać lokalizację skryptów, według których zostanie utworzo
na baza danych (rys. 3.1). 

1 Target for Generation - - - --

('" DDL Files Only 

!ur2d0:::. 1 

r. Database 

Username IWoitek 

Password _,...I•-••-••-•-- ------------
Connect j case 

r ODBC 

3 

File Prefix I cdsddl 

Directory lc:\Docume~ts and Settings\iza\Pulpit..::J Browse .. . 

P Stop on error 

Rysunek 3.1. Parametry generacji 

Kolejno wybieramy obiekty modelu serwera danych do generacji na fizycz
ne tabele serwera bazy danych (rys. 3.2). 



Izabela Rojek 

Generate Server Model Definitions (no user) 

Don't Generale 

~ U ser S election 
Cl Clusters 
CJ Collection T ypes 
CJ Functions 

Generale 

Rysunek 3.2. Obiekty do generacji 
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Wynikiem uruchomienia generacji w zależności od ustawionych parametrów 
są: skrypty DDL we wskazanym katalogu, obiekty we wskazanym schema
cie użytkownika lub obiekty w bazie danych przyłączonej za pomocą 
ODBC. 

Podczas generacji powstają skrypty DDL, które mieszczą się w określonych 
plikach (rys. 3.3). 

-- C \Documents and Settings\iza\pulpit\cdsddl sql 

-- Generated for Oracle 9i on Wed Apr 25 12:06:02 2007 by Server Generator 6. 5. 94. 3.12 

SPOOL cdsddl.lst 

@@c ds dell. tab 
@@cdsddlind 
@@cdsddl.con 

SPOOL OFF 

Rysunek 3.3. Skrypty DDL 

Przykładowo plik cdsddl.tab zawiera definicje tabel, które zostaną utworzo
ne na serwerze baz danych. Fragment pliku pokazano poniżej. 

PROMPT Creating Table 'W _POMIAROWE' 
CREATE TABLE W_POMIAROWE 
(IDW V ARCHAR2(5) NOT NULL 
,ULICA VARCHAR2(50) NOT NULL 
,LICZBA_ODCINKOW _ODCHODZ NUMBER(5) NOT NULL 
,CISNIENIE_STAT NUMBER(5,2) NOT NULL 
,CISNIENIE_ WYMAG NUMBER(5,2) NOT NULL 
,MIEJSCOWOSC V ARCHAR2(30) NOT NULL 
,PRZEPL YW _ WODY NUMBER(5,2) NOT NULL 
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,NAZW A V ARCHAR2( 15) NOT NULL 
,TYP VARCHAR2(10) NOT NULL 
,NAZWA_POMIARU V ARCHAR2(15) NOT NULL 
,WARTOSC NUMBER(5,2) NOT NULL 
,DATA_POMIARU DATE 
,WP_NAZWA VARCHAR2(15) 
,ID_URZADZENIA VARCHAR2(5) NOT NULL 
) 

I 
PROMPT Creating Table 'ZBIORNIKI' 
CREATE TABLE ZBIORNIKI 
(IDW V ARCHAR2(5) NOT NULL 
,ULICA VARCHAR2(50) NOT NULL 
,LICZBA_ODCINKOW _ODCHODZ NUMBER(5) NOT NULL 
,CISNIENIE_STAT NUMBER(5,2) NOT NULL 
,CISNIENIE_ WYMAG NUMBER(5,2) NOT NULL 
,MIEJSCOWOSC V ARCHAR2(30) NOT NULL 
,PRZEPL YW _ WODY NUMBER(5,2) NOT NULL 
,NAZW A V ARCHAR2( 15) NOT NULL 
,TYP VARCHAR2(10) NOT NULL 
,STAN_PRACY VARCHAR2(15) NOT NULL 
,SCHEMAT _IDEOWY BLOB NOT NULL 
,WYSOKOSC_MIN NUMBER(l0,2) NOT NULL 
,WYSOKOSC_MAX NUMBER(l0,2) NOT NULL 
,PRZEZNACZENIE V ARCHAR2(30) NOT NULL 
,POJEMNOSC_MAX NUMBER(l0,2) NOT NULL 
,POJEMNOSC_MIN NUMBER( 10,2) NOT NULL 
) 

I 
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Plik cdsddl.lis zawiera własności wszystkich obiektów (rys. 3.4), czyli na
zwy tabel, kolumn, typy danych, rozmiar, czy utworzono indeksy do tabel 
oraz czy wypełnienie kolumn jest obowiązkowe, itp. 

Object Property 

Table HYDR.ANTY 
Object Type 

Data Persistence 
Cluster 

Index Only 

Cached 
Initial Transactions 
Max Transactions 

Percent Free 
Percent Used 
Initial Extents 

N ext Extent 
Min Extents 

Max Extents 
Percent Increase 

Freelists 
Freelist Groups 

Table space 
Parallel 

Comment 
Column KOSZT 

Datatype 
Max Length 

Scale 
Mandatory 

Default Value 
Domain 

Comment 
Column IDU 

Datatype 
Max Length 

Repository Value 

Permanent 

No 

No 

10 
2 

Yes 

VARCHAR 
240 

Rysunek 3.4. Fragment własności obiektów bazy danych 
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Plik cdsddl.ind zawiera definicje indeksów do tabel. 

PROMPT Creating Index 'EK_OS_FK_I' 
CREATE INDEX EK_OS_FK_I ON EKSPOLOATACJE 
(OS_IDO) 

I 
PROMPT Creating Index 'EK_HY _FK_I' 
CREA TE INDEX EK_HY _FK_I ON EKSPOLOATACJE 
(HY_IDU) 

I 

PROMPT Creating Index 'OS_ WS_OS_FK_I' 
CREATE INDEX 
ODCINKI_SIECI_ WEZL Y _SIECI 
(OS_IDO) 

I 

PROMPT Creating Index 'PP _PM_FK_I' 

os_ WS_OS_FK_I 

CREA TE INDEX PP _PM_FK_I ON PRACE_POMP 
(PM_IDU) 

I 
PROMPT Creating Index 'SH_ WS_l_SH_FK_I' 

ON 

CREATE INDEX SH_ WS_l_SH_FK_I ON 
STACJE_HYDROFOROWE_ WEZL Y _SIE 
(SH_IDS) 

I 

Po wygenerowaniu bazy danych otrzymujemy komunikat jak na rysunku 
3.5, informujący jak przebiegał proces tworzenia bazy danych. 

W przypadku pojawienia się błędów lub ostrzeżeń należy poprawić 
diagram ERD, następnie przeprowadzić transformację poprawionych frag
mentów na model relacyjny oraz wygenerować brakujące tabele, które nie 
zostały utworzone w wyniku błędów w procesie generowania bazy danych. 
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Creating Foreign Ke}1 on 'ODCINKI_SIECI_VVEZLY _SIEC1_3' ·" 
Creating Foreign Key on 'ODCINKI_SIECI_ WEZL Y _SIECl_3' .. . 
Creating Foreign Key on 'ODCINKI_SIECI_ VI/EZL Y _SIECI_ 4' .. . 
Creating Foreign Key on 'ODCINKI_SIECI_WEZLY _SIECI_ 4' ... 
DDL execution complete 
Processing Complete: O error(s). O warning(s) 

Rysunek 3.5. Komunikat o ukończeniu generacji 
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Fragment wygenerowanych tabele znajdujących się na serwerze bazy da
nych pokazano na rysunku 3.6. 

Połączenie z: 
Oracle9i Release 9.2.6.4.0 - Production 
JSeruer Release 9.2.H.4.D - Production 

SQL} select table_name from user_tahles; 

TnDLE HAME 

EKSPOLOAHICJE 
H'r'DRAHTY 
ODCIHKI SIECI 
ODCIH~I SIECI WE2L'r' SIECI 
POMPY 
PRACE POMP 
STACJE HYDROFOROWE 
STACJE HYDROFOROWE WEZLY SIECI - - -
W KOHCOWE 
W MOHTAZOWE 
W POCZATKOWE 

TABLE HAME 

W POMIAROWE 
ZftSUWY 
ZBIORHIKI 

Rysunek 3.6. Tabele bazy danych 
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Baza danych systemu ISZSW została wykonana zgodnie z metodyką 
projektowania bazy danych. Zostało to rozwiązane poprzez trójpoziomową 
architekturę baz danych, która pozwala na uniknięcie nadmiarowości i ano
malii w bazie danych. Anomalie i nadmiarowość to niepożądane zjawiska 
towarzyszące operacjom na danych, które mogą prowadzić do ich utraty lub 
zagrozić spójności, czyli wprowadzić bazę danych w stan, który nie odpo
wiada modelowanej rzeczywistości. 

3.1.3.2. Wykonanie aplikacji systemu 

Po transformacji definicji funkcji do projektu aplikacji należy dokonać gene
racji aplikacji. Wynikiem będą definicje aplikacji w wybranym języku pro
gramowania. Po ustawieniu preferencji generacji (rys. 3.7) należy uruchomić 
generację modułów systemu (dokum. Oracle . .. ). 
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- -

~ Gonudtor Prnfo ren,c:ell: Mt1duie - IZA[m:m (i.za) ~[głg] 
- ----------· + 

Report Generator 

No Preference Set Used 

nm .rn 

., 

Lefl j u stify item s 

8 

l • 
30 

11 

8 

cgbmpt.tdf 

Rysunek 3.7. Ustawienia generacji modułów aplikacji 

Po wybraniu określonego języka programowania (PL/SQL) podczas trans
formacji otrzymano określone możliwości dla tego języka. W przypadku 
języka PL/SQL moduł aplikacji może być generowany w różnej postaci, 
jako formularz, plik pomocy, raport, moduł w Visual Basic-u lub jako Web 
PL/SQL (rys. 3.8). 



118 InformahJczny system zarządzania miejską siecią wodociągową 

~ i~ Reusable Module COIIII) 
!-- O Reusable Lists of Value 
F.r-l& Modules 

I L:_::tg ::~~;~ 
•·'-,,=,~ l::1::r--1-1~ 

K:.:J Module Network 
i • Domains 

ri'i-{J Rel,ltional Table Definltl 
l O Relation,ll View Definiti, 
f CJ Materialized View Defin 

[:B-u P1efere11ce Sets 
L O Module Diagrmns 

[f.H:? jasieniecki_m 
r+;-O kanar 
[~ karaszewski 
r:.: ... CJ karaszewski a 

r Help System 

r Rep01t 

(" Visual Basic 

(" Web PL/SQL 

Rysunek 3.8. Sposoby generowania modułu 

OK 

Cancel 

Hełp 

Po wyborze sposobu należy ustawić parametry generowania np., w jakiej 
postaci ma być wygenerowany dany moduł (formularz). Wtedy zostaną do
łączone odpowiednie biblioteki wspomagające generowanie tego modułu 
(rys. 3.9). 
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Generate Option 

r lgnore U ser Application Logic 

r GenerateAssociated Menus 

Preserve Layout ···· 

r. No ('· Yes 

Standards--

Object Library Name 

!ofgwebol.olb 

T emplate Name 

j ofgwebt. fmb 

i- Post Generation ·····"· .. ···' 

I (O Commit •r R evert 

r lnclude Module Network 

r Generate Attached Libraries 

Browse ... 

Browse ... 

r Browse/Edit mode 

Start Options ... J Cancel 

Rysunek 3.9. Przykład generowania modułu jako formularza 
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Generowanie modułu kończy się komunikatem, że generacja była komplet
na. W wyniku otrzymano utworzony moduł aplikacji w wybranym języku 
programowania (rys. 3.10). W tym przypadku jest to formularz dla węzła, 
poprzez który można wprowadzać, modyfikować i usuwać dane. 
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Ld,,i 

łka 

lim Oddrł.Dw Oddw:d! 

Osn!!ne~t 

Clsrien!W~ 
M!~ ...... --~---------

Priepliiw Wcdii l 
Nazwa .--------

Typ 

0mm 

Rysunek 3.10. Formularz dla węzła 

Proces generacji ma przeważnie charakter cykliczny: 

- pierwsza generacja, 

- zmiana preferencji, 

- kolejna generacja, itd., aż do uzyskania maksymalnie funkcjonalnej 
aplikacji. 

W ten sposób wygenerowane zostały interfejsy użytkownika oraz 
struktura menu systemu. 

Kolejno należy opracować moduły systemu zapewniające funkcjonal
ność systemu przy użyciu języka C++, shell'a systemu ekspertowego oraz 
sieci neuronowych. 

Zintegrowany informatyczny system zarządzania miejską siecią wo
dociągowąjest zbudowany z następujących komponentów: systemu monito
ringu, bazy danych, systemu pozyskiwania wiedzy oraz systemu podejmo
wania decyzji w postaci systemu ekspertowego. 

System ten współpracuje z wcześniej opracowanymi programami: do 
budowy grafu sieci wodociągowej wykorzystującej bazy GIS oraz tworzenia 
modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. 
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Jak pokazano na rysunku 3.11, system wspomagania decyzji współ
pracuje z bazą danych i systemem pozyskiwania wiedzy (patrz Rojek a, 
2007). 

Sieć wodociągowa 

~ 

wodociągowej 

System J;;J Pomiary 

monitoringu sieci 

"' Dane do pliku 

Pomiary: ciśnienie, 
przepływ wody 

Baza danych 
sieci 

wodociągowej 

uczącego i 
testującego 

Dane o sieci 
wodociągowej 

System 
pozyskiwania 

wiedzy 

Reguły 

decyzyjne 

System 
wspomagania 

decyzji 

Rysunek 3.11. Komponenty systemu dla sieci wodociągowej 

System monitoringu sieci wodociągowej umożliwia gromadzenie 
i przekazywanie danych do bazy danych o sytuacji panującej w wybranych 
punktach pomiarowych sieci wodociągowej. Analiza gromadzonych przez 
system danych pozwala na optymalizację pracy sieci. 

System pozyskiwania wiedzy ma na celu opracowanie modeli progno
stycznych do prognozowania obciążenia oraz modeli kontroli awaryjności 
sieci wodociągowej, jakości wody oraz poziomu wody w zbiornikach wy
równawczych. 

System wspomagania decyzji, na podstawie opracowanych modeli 
prognostycznych i klasyfikujących, umożliwia opracowanie scenariuszy 
sterowania siecią wodociągową. Obciążenie sieci wodociągowej wpływa na 
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pracę pomp oraz na napełnianie zbiorników retencyjnych. Jest procesem 
dynamicznym. Stąd prognoza obciążenia sieci wodociągowej jest istotnym 
elementem sterowania siecią. Poprawne przewidywanie obciążenia i stero
wanie operacyjne siecią wodociągową pozwoli, zatem energooszczędnie 
sterować pompami, które odpowiadają za utrzymanie właściwego poziomu 
ciśnienia i przepływu wody w sieci wodociągowej oraz właściwego poziomu 
wody w zbiornikach. 

System wspomagania decyzji w czasie rzeczywistym sprawdza, czy 
bieżące parametry ciśnienia i przepływu wody mieszczą się w granicy nor
my. W przypadku parametrów poniżej normy, system wskazuje potrzebę 
uruchomienia pompy w celu wyrównania poziomu ciśnienia wody. Przeana
lizowano różne metody analizy danych (patrz Michalski, Bratko, Kubat, 
1998; Stefanowski, 2001). Specyfika wiedzy dotyczącej sieci wodociągowej 
wykazała, że szczególnie interesującą metodą analizy danych jest klasyfika
cja. Podstawowym algorytmem klasyfikacji są drzewa decyzyjne (ang. deci
sion trees). Umożliwiają one rozwiązywanie problemów, w których wyma
gana jest klasyfikacja przypadków na wiele kategorii. Do oceny drzewa de
cyzyjnego jako systemu klasyfikującego użyto kryterium oceny błędu klasy
fikowania, które jest podstawowym narzędziem weryfikacji. Przeprowadza 
się ją w odniesieniu do zbioru przykładów testowych, które nie były częścią 
zbioru uczącego. Z punktu widzenia monitorowania działania sieci wodocią
gowej najważniejsze są dwa parametry, tj. ciśnienie i przepływ wody. Para
metry te w celu poprawnego działania sieci wodociągowej muszą mieścić się 
w określonej normie. W systemie pozyskiwania wiedzy, jako metodę klasy
fikacji, wykorzystano metodę indukcji drzew decyzyjnych. Do budowy pliku 
uczącego i testującego wykorzystano pomiary ciśnienia i przepływu z bazy 
danych monitoringu sieci wodociągowej. Dane pomiarowe zostały zebrane 
z trzech węzłów pomiarowych. Zgromadzone w ten sposób dane zostały 
wykorzystane do opracowania modeli do klasyfikacji, czy ciśnienie i prze
pływ wody jest w normie, czy też nie. Eksperymenty związane z tworzeniem 
modeli drzew decyzyjnych były parametryzowane dwoma parametrami: 
minimalną liczbą przykładów tworzących liść drzewa oraz przycinaniem 
drzewa decyzyjnego. Dla obu parametrów rozpatrywano procentowe warto
ści błędnie zaklasyfikowanych rekordów z pliku testowego. Najlepsze rezul
taty otrzymano w drzewach zawierających jeden przykład w liściu, czyli 
reguły tworzone dla każdego przykładu, oraz o parametrze przycięcie drze
wa równym 40%. Procentowa wartość błędnie zaklasyfikowanych rekordów 
wyniosła 0,61 %. Na podstawie drzewa decyzyjnego zostały automatycznie 
wygenerowane reguły decyzyjne, które następnie umieszczone zostały 

w bazie wiedzy systemu wspomagania decyzji. W marę przybywania danych 
z kolejnych miesięcy reguły będą aktualizowane. 
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Podejmowanie decyzji możliwe jest dzięki regułom decyzyjnym za
wartym w bazie wiedzy oraz mechanizmowi wnioskowania. 

Baza wiedzy jest jednym z podstawowych elementów systemu wspo
magania decyzji. Zawiera wiedzę deklaratywno-proceduralną, w postaci 
faktów i reguł. Reguły w bazach wiedzy są utworzone automatycznie na 
podstawie drzewa decyzyjnego z modeli klasyfikujących. Reguły te wspo
magają użytkowników tego systemu w szybkim reagowaniu na zmiany ci
śnienia i przepływu wody i wskazują pompy, które należy uruchomić, aby 
zapobiec nieprawidłowościom pracy sieci wodociągowej. 

Kolejne funkcje umożliwią wybranie właściwej pompy ze względu na 
zadane kryterium. Podejmowane decyzje umożliwiają wybór określonej 

pompy w taki sposób, aby poziom eksploatacji pomp był równomierny 
i zużycie energii elektrycznej było najmniejsze. W przypadku przekraczania 
górnej normy ciśnienia, system sygnalizuje potrzebę wyłączenia pompy. 

Wykorzystując wbudowane modele prognostyczne można według 
nich przewidywać potencjalne obciążenie i sterować pompami, w zależności 
od pory roku, miesiąca, dnia, czy nawet części dnia. 

W celu utworzenia modeli prognostycznych wykonano badania dla róż
nych typów sieci neuronowej. Do budowy modelu prognostycznego zasto
sowano sieć jednokierunkową wielowarstwową ze wsteczną propagacją 

błędu. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone dla wybranego 
węzła sieci wodociągowej obsługującego osiedle domków rodzinnych. Dla 
węzła wyznaczono 3 różne modele: dzień roboczy, sobota, niedziela. Zbu
dowane zostały różne modele sieci neuronowej. Przetestowano struktury 
z dwoma wejściami i jednym wyjściem oraz warstwą ukrytą zawierającą 
5, 10 lub 15 neuronów. Te struktury uczono z różnymi warunkami kończą
cymi proces uczenia, tzn. koniec uczenia nastąpił po osiągnięciu liczby epok 
1000, 10000 lub 100000. Porównano dla wszystkich kombinacji błąd RMS. 
Najbardziej dokładnym modelem okazała się sieć neuronowa o strukturze 
2- 10 -1, przy zakończeniu uczenia przy wartości 10000 epok. Potwierdziły 
to otrzymane wyniki dla nowych wartości wejściowych. 

Kolejna funkcjonalność to kontrola jakości wody oraz reagowanie na 
awarie. System wskazuje przyczynę awarii i uruchamia odpowiednią proce
durę działania. 

Kolejna funkcjonalność to optymalizacja prac projektowych przy roz
budowie sieci oraz opracowywania planów remontów sieci z uwzględnie
niem jej awaryjności, kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 
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3.2. Dokumentacja - faza realizacji systemu ISZSW 

W tej fazie tworzona jest dokumentacja użytkownika, którą należy traktować 
jako integralną składową końcowego produktu. Faza ta jest wykonywana 
równolegle z produkcją oprogramowania. Dokumentacja użytkowa przezna
czona jest dla różnych klas odbiorców. Dwie podstawowe klasy to: użyt
kownicy końcowi i administratorzy systemu. Użytkownicy końcowi mogą 
różnic się stopniem zainteresowania. Mogą też wykorzystywać system w 
różny sposób i w związku z tym poszukiwać w dokumentacji różnych in
formacji. Można, więc wyróżnić dalsze klasy użytkowników końcowych . 

Podstawowe składowe dokumentacji użytkowej to: 

- opis funkcjonalny - jest to wstępna część dokumentacji, która 
w zwarty sposób opisuje przeznaczenie i główne możliwości sys
temu, 

- podręcznik użytkownika, który zawiera informacje o sposobach 
uruchamiania oraz kończenia pracy z systemem, sposobach reali
zacji najczęściej wykorzystywanych funkcji systemu, metodach 
obsługi błędów, sposobach korzystania z systemu pomocy, kom
pletny opis systemu, opis instalacji, podręcznik administratora sys
temu oraz słownik używanych terminów. 

Autorzy dokumentacji użytkowej korzystają z definicji wymagań, 
modelu i projektu budowanych przy pomocy narzędzi CASE. Wykorzystują, 
więc możliwości przeglądania słownika danych, generatory raportów i na
rzędzia przygotowywania dokumentacji technicznej. 

3.3. Przejście na nowy system - faza realizacji systemu 
ISZSW 

Podczas tego etapu wykonuje się następujące czynności: 

- testy akceptacyjne systemu zapewniające jego właściwąjakość, 

- konwersję bazy danych przy przejściu ze starego systemu na nowy, 
- instalację, 

- strojenie bazy danych. 

Mówiąc o testowaniu należy rozróżnić: atestowanie, czyli testowanie 
zgodności systemu z rzeczywistymi potrzebami użytkownika oraz weryfika
cję, czyli testowanie zgodności systemu z wymaganiami zdefiniowanymi 
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w fazie określania wymagań. Testowanie ma dwa główne cele: wykrycie 
i usunięcie błędów w systemie oraz ocenę niezawodności systemu. 

Testowanie odbywa się na podstawie specyfikacji wymagań zawartej 
w słowniku danych. Wykorzystuje się więc możliwości wyszukiwania in
formacji w słowniku danych i przygotowywania raportów. 

W przypadku wykrycia błędów, których usunięcie wymaga poprawy 
projektu, modelu lub specyfikacji wymagań, wykorzystywane są oczywiście 
wszystkie możliwości narzędzi CASE wykorzystywane w poprzednich fa
zach. 

Na etapie instalacji następuje przekazanie systemu użytkownikowi, 
który w momencie jej zakończenia staje się właścicielem systemu. 

Na etap ten składają się: 

szkolenia użytkowników końcowych i administratorów systemu, 
- instalacja sprzętu i przeniesienie oprogramowania, 

- wypełnienie baz danych, 
- nadzorowane korzystanie z systemu, często równoległe z tradycyj-

nym sposobem pracy, 
- usuwanie błędów w oprogramowaniu i dokumentacji użytkowej, 

- przekazanie systemu klientowi. 

W przypadku wykrycia błędów lub konieczności dokonania zgłoszo
nych przez klienta modyfikacji wykorzystywane są te same możliwości na
rzędzi CASE co w poprzednich fazach. 

Po zakończeniu instalacji klient rozpoczyna użytkowanie systemu. 
Ta najczęściej najdłuższa faza cyklu życia oprogramowania z punktu widze
nia klienta jest fazą eksploatacji, a z punktu widzenia producenta fazą kon
serwacji (pielęgnacji, utrzymania), w której mogą być wprowadzane mody
fikacje systemu. 

Wprowadzenie żądanych modyfikacji może wymagać cofnięcia się 

nawet do fazy określania wymagań. Dlatego też w fazie konserwacji wyko
rzystywane są te same składowe narzędzi CASE, które były stosowane we 
wszystkich poprzednich fazach. 

Jak już wspomniano narzędzia CASE wspomagają proces inżynierii 
odwrotnej. Pozwalają one na podstawie istniejącego kodu odtworzyć doku
mentację techniczną. Wyniki pracy narzędzi inżynierii odwrotnej są umiesz
czane w słowniku danych. Czasami możliwe jest także (pół)automatyczne 
utworzenie diagramów graficznych na podstawie odtworzonej zawartości 

słownika danych. 
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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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