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W stęp
W spółczesny świat masowo w ykorzystuje osiągnięcia w zakresie informatyki.
Niniejsza publikacja podejm uje próbę prezentacji osiągnięć w zakresie prac
badawczych poświęconych systemom i technologiom informatycznym stosowanym
w obszarach administracji, edukacji oraz przemysłu.
Monografia obejm uje trzy zasadnicze części.
W
pierwszej części przedstawiono
informatycznych stosowanych w przemyśle.

zagadnienia

z

zakresu

systemów

W drugiej części książki zaprezentowano rozważania z zakresu systemów
informatycznych stosowanych w administracji i edukacji.
Ostatnia część opracowania zawiera rozdziały traktujące o interdyscyplinarnych
zagadnieniach z zakresu inform atyki, podejmujących między innymi tematykę
system ów inteligentnych.
Miłej lektury.
Adrian Kapczyński

__________________________ Część 1.
Systemy i technologie informatyczne
w przemyśle

Rozdział 1
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym
branży m otoryzacyjnej
Aleksandra Ptak, Agnieszka Noga
Politechnika Częstochowska
olaptak@zim.pcz.pl, agnieszkanoga@poczta.onet.pl

S tre s z c z e n ie

Informacja stanowi kluczowy element każdego procesu decyzyjnego. Decyzje
w przedsiębiorstwie podejmowane są na poziomie zarządzania, kierownictwa oraz na
poziomie planowania strategicznego. Spośród wymienionych, najważniejszymi są te
podejmowane przez kierowników i związane są one z zespołami pracowniczymi.
W przedsiębiorstwach produkcyjnych dostarczenie na czas niezbędnej informacji może
przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z produkcją wyrobów, zwiększenia
sprzedaży, wychwycenia partii brakowej niezgodnej ze specyfikacjami i normami
jakościowymi etc. W artykule przedstawiono rolę informacji w procesach związanych
z produkcją wyrobów przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego.

1. Wstęp
Informacja i związane z nią procesy od niepamiętnych czasów odgrywały duże
znaczenie w gospodarce, polityce i życiu społecznym . Inform acją je st wiadom ość,
która podnosi poziom w iedzy jej odbiorcy i jest ukierunkowana na w ytyczony przez
niego cel [11], Organizacja chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną musi dążyć jej
poszukiwania nie tylko w sferze „realnej" ale również i w sferze niematerialnej, a w tej
istotną rolę pełnią procesy informacyjne [3], Informacja pozwala na realizację funkcji
zarządzania, wśród
których wym ienić należy planowanie, organizowanie,
przewodzenie czy kontrolowanie. O efektywnym zarządzaniu można mówić
w przypadku, kiedy posiadamy informacje o organizacji i jej otoczeniu [4], Obieg
informacji w przedsiębiorstwie jest zagadnieniem ważnym , warunkującym jego
działanie.
Informacje
powinny
być
przekazywane
w
dwóch
kierunkach
uwzględniających hierarchiczną strukturę przedsiębiorstwa - w kierunku poziomym
oraz pionowym. Komunikacja pozioma zachodzi pomiędzy komórkami, które ze sobą
w spółpracują i znajdują się na tym samym poziomie organizacyjnym. Komunikacja ta
pozwala na przyspieszenie prac nad w spólnym i projektami oraz usprawnia
wykonyw anie prac administracyjnych. W przypadku kierunku pionowego informacje
przechodzą od
pracowników
niższego
szczebla,
następnie
gromadzone
i przetwarzane s ą przez szczeble pośrednie aby następnie dotrzeć do kierownictwa
przedsiębiorstwa. Informacje, które dostają się do kierownictwa, to dane o bieżącej
produkcji, sprzedaży, zatrudnieniu, wydajności etc. Na podstawie dostarczonych
informacji kierownictwo m oże opracować krótko- lub długoterminowe strategie
[Por. 7, 9]. Ażeby plany te mogły być wykonane zgodnie z założeniami, niezbędna
jest dobra komunikacja również w drugą stronę - pracownicy niższych szczebli
m uszą w iedzieć jakie zadania i w jakim czasie m ają zostać przez nich wykonane.
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2. Informacja w organizacji
Informacja je st jednym z czynników, które decydują o m ożliwościach rozwojowych
i potencjale ekonomicznym.
Informacja jest niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju każdego społeczeństwa [8]. W ydajne i efektywne
zarządzanie przedsiębiorstwem funkcjonującym w realiach gospodarki rynkowej przy
coraz większej konkurencji narzuca konieczność podejmowania decyzji bazujących
na ścisłych i dokładnych metodach [1]. Podejmowanie decyzji stanowi kluczowy
składnik ogólnego procesu zarządzania, który prowadzi do zrealizowania stojących
przed organizacją zamierzeń.
Punktem wyjścia, dotyczącym procesu decydowania, je st czynność intelektualna
związana z rozwiązywaniem problemów. Problem, to rodzaj sytuacji czy zadania,
której nie można rozwiązać za pom ocą posiadanego zasobu wiedzy, intuicji czy
wyczucia. Jego rozwiązanie jest m ożliwe dzięki czynnościom produktywnego
myślenia prowadzącego do wzbogacenia w iedzy podmiotu oraz użyciu naukowych
podejść i metod wykorzystywanych w procesach decyzyjnych [5],
Menedżerowie powinni dołożyć starań, aby gruntownie zrozum ieć wszystkie
źródła zaistniałego problemu i posłużyć się możliwie ja k najlepszymi algorytmami
jego rozwiązania, tak aby każde takie rozwiązanie wytworzyło efekt synergiczny
i przyczyniło się do podniesienia sprawności oraz nowoczesności organizacji [12],
W edług S. Krawczyka decyzją jest akt wskazania wybranego z działań, lub
podanie jego jednoznacznego wyboru. Jeżeli zbiór dopuszczalnych działań D
i zdarzeń C są zbiorami skończonymi, problem decyzyjny przedstawić można za
pom ocą macierzy wypłat, gdzie kolumny odpow iadają warunkom zewnętrznym , a
wiersze poszczególnym działaniom. Liczba, która znajduje się na przecięciu i-tego
wiersza i j-tej kolum ny stanowi miarę użyteczności określonego działania, przy
sprecyzowanym warunku zewnętrznym [Por. 1, 6]. Kolejną strukturą pozwalającą
przedstawić proces decyzyjny jest drzewo decyzyjne, przedstawiające sekwencję
decyzji i w arunków zewnętrznych w sposób hierarchiczny, gdzie wskazanie
wybranego działania
(które zostaje zastąpione
podaniem
przepisu jego
wyznaczenia), je st głównym etapem problemu decyzyjnego [1],

3. Informacja
w
m otoryzacyjnego

przedsiębiorstwie

produkcyjnym

sektora

Procesy produkcyjne w dużej mierze opierają się podejmowaniu decyzji
związanych wyborem określonych parametrów produkcyjnych oraz na poziomie
ogólnej strategii zarządzaniu procesem produkcyjnym [2], Tworząc wyrób producent
musi włączyć do rozwoju wym agania swoich klientów. Uwzględnione powinny być
takie informacje jak: dokumentacja zamówienia obejmująca cechy wytwarzanego
wyrobu, ilość sztuk, obowiązujące terminy, warunki dostaw, wszelkiego rodzaju
przepisy sprawdzające, koncepcje związane z logistyką, plany związane z utylizacją,
rysunki, normy i specyfikacje, ustalenia odnoszące się do jakości, zarządzenia
i ustawy etc. W yniki i zdolności producenta są w odpowiednich m omentach
poddawane kontroli i oceniane. Jeżeli wyniki kontroli sugerowały będą, że proces jest
poza kontrolą, podejmowane s ą decyzje o ustanowieniu tzw. programów
kwalifikujących. Przy dostawach modułów całkowita odpowiedzialność za nadzór nad
jakością wytwarzanych elementów spoczywa na ich producencie. Uwzględniane są
protokoły kontrolne i pomiarowe, ocena osiągnięć jakościowych (jakość, koszty,
serwis), ocena ciężkości błędów. Na producencie spoczywa także całkowita
odpowiedzialność za udoskonalenia. Uwzględniane s ą m iędzy innymi zakresy pracy,
redukcja braków (wewnętrzna i zewnętrzna), redukcja nakładu kontroli przy
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jednoczesnym zwiększeniu pewności procesu produkcyjnego, czy ustalenie
mierzalnej wielkości celów związanych z jakością, optym alizacją kosztów, serwisem
etc. Dla wszystkich wyrobów wytwarzanych przez dostawcę zarówno przed
produkcją nowych, ja k i wytwarzanych seryjnie lub zmienionych elementów czy
procesów
obowiązkowo musi zostać przeprowadzone tzw.
postępowanie
dopuszczające. W ym agania związane z dostarczanym i produktami przyjm owane są
z ustaleń jakościow ych i m uszą być konsekwentnie realizowane. Uwzględnione
m uszą być m iędzy innymi: kierowanie, weryfikowanie, składowanie, transport,
zachowanie odpowiedniej jakości i właściwości (data przydatności produktu do
użytku), czy przepływ informacji w przypadku strat i d e fic^ó w . Personel dostawcy producenta musi być odpowiednio przeszklony dla konkretnych zadań. Należy ustalić
osoby, które będą odpowiedzialne przykładowo za w ybór i ocenę poddostawców,
składowanie, transport produktów, logistykę, czy sprawdzenie wyprodukowanego
wyrobu (detalu lub komponentu).
Pracownicy odpowiedzialni za określone zadania m uszą być zaznajomieni
z procesem produkcji, znać specyfikacje oraz wym agana określone przez klientów.
Osoby takie m uszą posiadać wiedzę na temat cech produkowanych wyrobów,
przebiegach produkcji, obowiązujących norm i ustaw, a także m etod oceny i technik
jakości, aby w razie zaistnienia sytuacji problemowych na podstawie posiadanych
danych i informacji podjąć odpowiednie decyzje, m ające na celu usprawnienie
procesu czy podjęcie działań naprawczych.

4. Informatyczne
wspom aganie
w przedsiębiorstwach produkcyjnych

podejm owania

decyzji

System y wspom agania decyzji m ają zastosowanie na wszystkich poziomach
zarządzania organizacją. W yróżnić można dwie własności odróżniające system y
wspomagania decyzji od pozostałych system ów informacyjnych. Przede wszystkim
system y te na podstawie dostarczonych informacji podejm ują decyzje samodzielnie,
zalecając je użytkownikom korzystającym z ich pomocy, po drugie w systemie
wspomagającym podejmowanie decyzji podm iot odpowiedzialny za podjęcie decyzji
stanowi nierozłączną część systemu i je s t przez system traktowany jako ogniwo
procesu decyzyjnego. Informacyjny system produkcyjny ma za zadanie wykorzystać
technologię kom puterow ą w celu ulepszenia procesu i efektywności systemu
wytwarzania, aby uzyskać produkty wysokiej jakości przy m ożliwie jak najniższych
kosztach ich wytwarzania. Stopień przystosowania oferty przedsiębiorstwa do
oczekiwań i wym agań odbiorców ma bezpośredni wpływ na zarządzanie systemem
produkcji oraz jego kształtowanie, gdyż charakter wytwarzanych produktów oraz
świadczonych usług decyduje o rodzaju organizacji oraz sposobie zarządzania
produkcją [10].

5. Wnioski
Informacja
stanowi
w ażny
elem ent
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
produkcyjnego na każdym etapie wytwarzania. Niedopatrzenia wynikające
z nieodpowiedniego wykorzystania posiadanych informacji zakończyć się m ogą
między innymi wyprodukowaniem wyrobów brakowych - niezgodnych z wymogami
czy specyfikacjam i. W przemyśle motoryzacyjnym wyroby brakowe zamontowane
w pojeździe przyczynić się m ogą do obniżenia bezpieczeństwa ekologicznego,
konstrukcyjnego, ekonomiczności czy niezawodności elementu.
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Rozdział 2
Rozmyty system wnioskujący dla inwestora
Arkadiusz Banasik
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S tre s z c z e n ie

Analizy przeprowadzone przez niezależne instytucje badawcze w zakresie stosowania
sztucznej inteligencji w finansach jednoznacznie ukazują, iż jest to obszar bardzo gwałtownie
rozwijający się. Automatyczne algorytmy pojawiające się na rynkach amerykańskich,
europejskich i azjatyckich mają coraz większy udział w wolumenie transakcji na giełdach. Za
zaangażowaniem systemów wspomagania decyzji w zakresie inwestycji przemawia także
dzienny obrót w wielkości 120 miliardów dolarów (tylko na rynku amerykańskim), co
pokazuje, iż jest to problem niezmiernie ważny również z punktu widzenia ekonomicznego.
Odpowiednie zestawienie elementów sztucznej inteligencji - logiki rozmytej i sieci
neuronowych - w systemie wspomagania decyzji dla inwestora daje wymierne rezultaty.
Zastosowanie wspomnianych elementów pozwala na określanie trendów na rynkach, co
pozwala na wykonywanie bardziej efektywnych inwestycji w zakresie oferowanych walorów.
Przeprowadzone symulacje jednoznacznie wskazują, iż możliwe jest w zakresie systemu
giełdowego połączenie danych ilościowych i elementów doświadczenia ekspertów.
Możliwość połączenia tych dwóch aspektów również ukazuje pełniejszy obraz giełdy i daje
inwestorowi narzędzie wspomagające służące do podejmowania bardziej racjonalnych
decyzji. Decyzje te mają wymierny skutek w postaci finansowej, a wynik finansowy inwestora
leży przecież w żywotnym interesie każdej z osób inwestujących na giełdzie.

1. W prowadzenie
inwestowanie od zawsze kojarzy się z angażowaniem własnych środków
finansowych inwestora I niezaprzeczalnie wiąże się z ponoszeniem przez niego
ryzyka. Takie podejście od zawsze powodowało wyszukiwanie metod i aparatu
wspom agającego podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W ostatnim okresie
inwestowanie stało się polem do zastosowania inteligencji obliczeniowej (ang.
Com putational Intelligence).
Z raportu opublikowanego przez Aite Group wynika, iż w 2010 roku 50%
amerykańskiego, 28% europejskiego i 16% azjatyckiego strumienia przepływów
pieniężnych na giełdach będzie przeprowadzane automatycznie przez stworzone
algorytm y transakcyjne (ang. trading algorithms) [1],
W yzwaniem , z którym należy się zmierzyć je st problem zam odelowania rynku
finansowego. Problemem, który stanowi największe wyzwanie je st w pływ wielu
czynników takich jak stopy procentowe, kursy walut, stopa wzrostu, płynność
finansowa i w iele innych. Podstaw ą problemów poza w ielością czynników je st to, iż
nie ma „tw ardych” założeń teoretycznych co do zmian na rynku, a zmiany
występujące m ają charakter nieliniowy, niestacjonarny i odłożony w czasie [1, 3].
W takich sytuacjach konieczne je st wsparcie analizy rynku opiniami ekspertów
oraz ich w iedzą z zakresu skutków decyzji podejmowanych w ramach dozo walonych
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prawem działań przez państwo oraz inwestorów. Takie podejście wiąże się
z koniecznością włączenia do analiz elementów wnioskujących na podstawie wiedzy
eksperckiej.
W takim ujęciu konieczne jest zastosowanie elementów sztucznej inteligencji
(ang. Artificial Intelligence), które pozw olą na analizę zarówno danych historycznych
(danych ilościowych) ja k i danych wyrażonych przez ekspertów (dane w postaci
lingwistycznej, często jakościowe) [5, 6].
Niniejszy artykuł przedstawia propozycję wspom agania inwestora i jego decyzji
poprzez rozm yty system
w nioskujący w spom agany zastosowaniem
sieci
neuronowych do analizy danych i ich grupowania.

2. Rozmyty system wnioskujący
Rozmyty system w nioskujący składa się z elem entów, które odpow iadają za
realizację poszczególnych funkcji systemu. Rozmyty system w nioskujący obejm uje
(rys. 1) [6]:
• Blok rozm ywania;
• Blok wnioskow ania;
• Bazę reguł;
• Blok wyostrzania.

Blok rozmywania przetwarza dane wejściowe I klasyfikuje je do zbiorów
wejściowych, które s ą zbiorami rozmytymi. Umożliwia to zamianę danych ostrych
w dane rozmyte w celu ich dalszego przetwarzania.
Baza reguł zawiera zestaw opracowanych do systemu założeń pomagających
w odpowiednim podejmowaniu decyzji.
Blok wnioskowania je st im plem entacja reguł I w oparciu o dane wejściowe
weryfikuje założenia i podejmuje określone decyzje w ramach systemu
wnioskowania.
Blok wyostrzania zastępuje wyniki rozmyte na wyniki ostre (wyrażone w postaci
liczb ostrych).
W skazane powyżej założenia obejm ują teoretyczne podstawy konstruowania
rozmytych systemów decyzyjnych, jednak każdy z nich musi być konstruowany pod
określone wym agania wynikające ze specyfiki zadania, jakie zostało postawione do
wykonania przed system em . W ynika stąd jasno, iż system y wnioskujące są
m odyfikowane w zależności od potrzeb.

Rys. 1. Budowa rozmytego systemu w nioskującego
Źródło: Opracowanie w łasne na podstaw ie [6]
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3. Założenia dotyczące eksperymentu
Ogólna koncepcja ja k ju ż w spom niano wyżej je s t dostosowywane do potrzeb
konkretnego problemu, który rozm yty system wnioskujący ma rozwiązać.
W niniejszej pracy analizie poddano dane historyczne z giełdy w Szanghaju.
Stworzono system rozmyty wspom agany wykorzystaniem sieci neuronowych, które
posłużyły do uczenia systemu oraz dały możliwość uogólniania czynników, których
wpływ na giełdę był konieczny do uwzględnienia a skom plikowany w odwzorowaniu
(do tego celu użyto sieci neuronowych ART1, które wykorzystywane są w binarnej
analizie obrazów).
Powyższe uwarunkowania wskazują, iż podstawą do m odelowania decyzji są
dane historyczne pogrupowane w określony sposób i poddane dalszemu procesowi
analizy i przetwarzania. Dane pochodzą z jednego roku działalności giełdy.
Specyfika rynku azjatyckiego została wybrana ze względu na odpowiedni układ
danych historycznych.
Podstawowym efektem jaki ma dać zastosowanie rozmytego systemu
wnioskującego dla Inwestora je st prognoza trendu dla wybranych papierów
wartościowych.

4. Sposób realizacji
Procedurę realizacji przedstawia Rys. 2, a w dokładniejszym ujęciu prezentuje się
ona następująco:
1)Z danych historycznych utworzono szeregi czasowe na wejściu systemu;
2) Podjęto zadanie klasyfikacji danych wejściowych na przyjęte 9 wzorców;
3 )Stworzono 3-warstwoą siec neuronową do analizy wstępnie pogrupowanych
(przetworzonych) wzorców;
4) Na podstawie zbiorów uczących
o wcześniej zdefiniowane wzorce;

stworzono

rozmyte

reguły w

oparciu

5) Przeprowadzono symulację trendów na podstawie zbiorów testowych;
6) Podjęto się procesu wyostrzania uzyskanych wyników, aby końcowe efekty
były wyrażone w sposób ostry (w postaci wyników, które nie s ą rozmyte).

Rys. 2. Proces realizacji eksperymentu
Źródło: Opracowanie własne

W ramach tak skonstruowanego procesu realizacji rozmytego systemu
decyzyjnego doprowadzono do finalnego określenia prognozy trendów w badanych
grupach papierów wartościowych.
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Aby powyższe ustalenia mogły m ieć miejsce konieczne było zastosowanie
odpowiedniego zestawu m etod i technik sztucznej inteligencji oraz operacji które
składają się na realizację procesu wnioskowania. Do najważniejszych należy
zaliczyć:
• Konstrukcję zbiorów danych w ejściow ych w oparciu o średnie ruchom e i odchylenie
standardowe z 5 dni;
• Sieć neuronow ą skład a ją cą się z jednej podsieci o 20 neuronach w ejścia, 30 neuronach
ukrytych i 9 neuronach w yjściowych;
• Stw orzenie odpow iedniego zbioru treningow ego składającego się z 70 wzorców, po 20
w artości każdy obejm ujących okres pięciu dni aktyw ności na giełdzie;
• Zastosow anie uczenia bez nadzoru dla stw orzonej sieci w skazanej w cześniej;
• Zastosow anie sieci ART1 dookreślania reguł rozm ytych, która obejm owała 15 neuronów
w ejściowych i 9 w yjściowych;
• Zastosow anie 30 reguł (stw orzonych na podstaw ie uczenia sie ci ja k i reguł eksperckich)
do procesu treningow ego sieci A R T 1;
• W procesie wyostrzania (defuzyfikacji) zastosow ano schem at najw iększej w artości funkcji
przynależności.

Procedura realizacji eksperym entu jak w idać była bardzo złożona i wymagała
zastosowania w yselekcjonowanych (w zależności od potrzeb) metod i technik
sztucznej inteligencji. Kluczowym aspektem było, ja k ju ż wspom niano, wyznaczenie
trendu na podstawie danych historycznych, który ma służyć jako narzędzie
pomocnicze w realizacji procesu inwestycyjnego.
Odpowiednia konfiguracja przedstawionego systemu może być przedmiotem
adaptacji do warunków innych giełd w innych rejonach świata, co powoduje, iż
mechanizm dostosowywania będzie opierał się na odpowiednim doborze zbiorów
treningowych i testowych.

5. Wyniki
W wyniku realizacji przedstawionych w cześniej metod i technik sztucznej
inteligencji otrzymano następującą funkcję, którą poddano analizie:
: log

O

( 1)

C ij
Gdzie:
C i - to cena dnia;
C 2 - to cena przez kolejny tydzień.
Po przeprowadzonych symulacjach doprowadzono do otrzym ania 3 reguł, które
w yznaczają trendy (graficzna prezentacja na Rys. 3.):
• Trend rosnący (AS) przy w artości funkcji +1;
• Trend m alejący (D S) przy w artości funkcji -1;
• Trend stały (ST) przy w a rto ści funkcji 0.
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Rys. 3. W ynik wnioskowania rozm ytego systemu
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 3. Przedstawia wizualizację wyników, ale przed procesem wyostrzania. Tak
przedstawione wyniki ukazują, do jakich uogólnień i prostych do analizy rezultatów
może doprowadzić umiejętnie zastosowany aparat matematyczno-informatyczny.

6. Wnioski
Przeprowadzony proces w nioskowania doprowadził do ograniczenia liczby reguł
w systemie z pierwotnych 30 do 3 w finalnej części, co możliwe było w wyniku
zastosowania algorytmów logiki rozmytej i w konsekwencji doprowadziło do
znacznego zm niejszenia stopnia złożoności problemu.
N ajważniejszą cechą zastosowanych algorytmów logiki rozmytej był efekt
otrzym ania wartości ostrej w finalnym stadium realizacji procesu wnioskowania, co
je st kluczowym aspektem dla każdego inwestora, który nie musi znać się na
zagadnieniach rozmytych.
Poprawność
przeprowadzonego
w nioskowania
potwierdzają
wyniki
przeprowadzonych symulacji, które określają iż: prawidłowa ocena trendów
określana je s t na poziom ie 92% w zbiorze treningowym i na poziomie 74% w zbiorze
testow ym .
Analiza danych wejściowych pozwoliła na stwierdzenie, iż zbudowany system
doskonale się sprawdza, gdy część danych na wejściu ma charakter ciągły.
Poziom skom plikowania sytuacji na giełdzie wym aga precyzyjnego opisu
matematycznego zjawisk tam zachodzących, co przy poziom ie złożoności nie jest
w 100% możliwe. Dlatego też lukę w opisie matematycznym wypełnia system
wspom agania decyzji.
Bazy w iedzy powstają w wyniku połączenia informacji ilościowych i jakościowych.
Dzięki zastosowaniu logiki rozmytej także wyrażonych w języku naturalnym (zmienne
lingwistyczne). Takie podejście powoduje, iż reguły generowane przez system są
lepiej przyswajalne - inwestorzy m ają poczucie, iż nad nimi pracowali eksperci.
Kolejnym krokiem, który należy podjąć przy analizie zagadnienia jest
przeniesienie systemu do warunków polskich oraz sprawdzenie możliwości
zastosowania teorii możliwości i efektów jakie taka modyfikacja przyniesie.
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S tre s z c z e n ie

Przez decydowanie najczęściej rozumie się dokonywanie świadomego wyboru jednego
z wielu możliwych w danej sytuacji sposobów postępowania [1], Menedżer powinien umieć
rozpoznawać problemy, traktować je wybiórczo, definiować na wszystkich etapach
występowania oraz identyfikować ich rzeczywiste przyczyny [3], Powinien umieć rozpoznać,
co jest, a co nie jest problemem - przeprowadzić analizę zaistniałego problemu w celu
poznania jego natury, zrozumienia istoty i określenia przyczyn, które go wywołały [5], System
wspierający podejmowanie decyzji ma za zadanie wspomagać decydentów (pracujących
osobno lub w grupach) w dokonywaniu trafnych wyborów na podstawie danych i informacji
jakie posiadają. W rozdziale przedstawiona zostanie koncepcja narzędzia wspomagającego
procesy jakościowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy wykorzystaniu modelowania
rozmytego.

1. W prowadzenie
Każde przedsiębiorstwo uczestniczące w grze rynkowej musi bezustannie
„dostrajać się” do warunków i wym agań jego otoczenia. Musi w prowadzać zmiany
wym uszające korzystne dla siebie zachowanie tego otoczenia poprzez nowe,
atrakcyjne produkty, form y sprzedaży, doradztwo itp., przedsiębiorstwo musi także
zm ieniać siebie, dostosowywać się do wym ogów otoczenia i tłumaczyć je na język
organizacyjnych celów, planów czy sposobów działania [3]. Decydowanie może
zachodzić w warunkach, gdy decydent posiada inform ację o kształtowaniu się
poszczególnych parametrów charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa oraz
otoczenie przedsiębiorstwa. Żadna z podejm owanych decyzji nie powstaje
„sam oistnie”, lecz jest transform acją jednego rodzaju informacji (informacji
bazowych) w inny ich rodzaj - decyzję [2]. Proces przekształcania informacji
bazowych może być dokonywany w różny sposób, w zależności od złożoności
zjawisk wym agających podjęcia decyzji oraz doboru metod i technik służących temu
przekształceniu [2].
Celem system ów wspom agania decyzji je st wspieranie procesu decyzyjnego
poprzez usprawnienie fachowej oceny problemów decyzyjnych dzięki wsparciu
informacyjnem u i obliczeniowemu na każdym etapie podejmowania decyzji [3],
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2. Koncepcja zastosowania m odelowania rozmytego do oceny
jakości wyrobów
Ocena jakości wyrobu przeprowadzona będzie w odniesieniu do jednego
z kom ponentów wytwarzanych w
przedsiębiorstwie
produkcyjnym
branży
motoryzacyjnej. Każdy z elem entów posiada szereg parametrów, na podstawie
których oceniana je st jego jakość. Przyjmijmy, że komponentem tym je st tłumik
półosi.
Dla wszystkich parametrów określone zostały wartości optimum, minimum oraz
maksimum. W ykorzystując posiadane dane jesteśm y w ięc w stanie utworzyć dla
każdego
parametru
trójkątne
funkcje
przynależności.
Utworzone
funkcje
przynależności stanowić będą bazę do modelowania rozmytego, a utworzony model
może być wykorzystany do oceny determ inistycznej i rozmytej.
Przyjmijmy, że w ybrany przez nas elem ent posiada określone parametry, każdy
z tych param etrów przyjmuje wartości w przedziałach [min, max], Do
przeprowadzenia badania wybrane zostały dwa parametry, które zostały
skategoryzowane i rozmyte przy pom ocy funkcji przynależności.
Przyjmijmy, że dla wybranym przez nas komponentem je st komponent o nazwie T,
jego wybranymi parametrami są: T1 oraz T2. W prezentowanym przykładzie
wykorzystanych zostanie po sześć wym iarów dla każdego z w ybranych parametrów.
Dla pierwszego parametru przyporządkowane funkcje przynależności to:
T1 = 0; 0,38; 0,86; 1 ;0,69;0, dla drugiego parametru funkcje przynależności w ynoszą
kolejno: T2 = 0; 0,23; 1; 0,75; 0,46; 0.
Aby uwzględnić koniunkcję parametrów w wyrobie posłużym y się operatorem
służącym do obliczania iloczynu liczb rozmytych - PROD. Tworzym y mapę
argum entów oraz w ariacje kom binatoryczne zestawień param etrów związane
konkretnymi operacjami arytm etyki rozmytej. Kolejnym etapem je st stworzenie m apy
złożonej funkcji przynależności. Do kreowania złożonej form y funkcji przynależności
wybrano agregację typu Max. Poruszam y się od punktu o najmniejszej wartości
argum entów określonych w 1 etapie do wariacji maksymalnej wartości funkcji
przynależności określonej w 2 etapie oraz od punktu o największej wartości
argum entów do punktu największej wartości funkcji przynależności wybierając
w ariacje sąsiednie o m aksym alnych wartościach funkcji przynależności.
Argum enty przedstawione zostały w tablicy 1. W tablicach 2 i 3 przedstawiono
zestawy funkcji przynależności p(t1*t2). W artości szacowane są za pom ocą średniej
ważonej - operatora Max Mean, gdzie przykładowe wagi dla tablicy 2 w ynoszą
wt1 = 0,61 oraz wt2 = 0,39,
a dla Tablicy 3
wt1 = 0,27 oraz wt2 = 0,73.
Dzięki wykorzystaniu dwóch zestawów wag otrzym am y dwa różne diagram y
struktury i funkcji przynależności.
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Tab. 1. Zestaw argum entów kategorii t1 ’ oraz t2 ’

kategorie t2’

1

2

3

4

5

6

6

6

12

18

24

30

36

5

5

10

15

20

25

30

4

4

8

12

16

20

24

3

3

6

9

12

15

18

2

2

4

6

8

10

12

1

1

2

3

4

5

6

kategorie t l ’

tl* t2

Źródło: opracow anie własne na podstawie [4]

Tab. 2. Mapa funkcji przynależności dla t1 ’ oraz t2’ z uwzględnieniem wag wt1=0,61 i wt2=0,39
przy użyciu operatora Max Mean

0

0,38

0,86

1

0,69

0

0

0

0,23

0,52

0,6 |

n4?

fi

0,23

0,08

0,31

0,60

0,6

0,50

0,08

1

0,39

0,62

0.91

1

0,81

0,39

0,75

0,29

0,52

0,81

0,9

0,71

0,29

0,46

0,17

0,4

0,69

0,78

0,59

0,17

0

0

o

.(¡„52

0,61

0,42

0

Źródło: opracowanie własne

W yniki przedstawione zostały w poniższej tablicy i diagram ie zależności złożonej
funkcji przynależności p tre (y) od argum entów rozmytych (y = t1 ’*t2’)
Tab. 3. Funkcja przynależności iloczynu param etrów t1 i t2 z uwzględnieniem wag
wt1=0,61, wt2=0,39

y
p(y)

1
0

2
0,23

3
0,52

6
0,69

8
0,81

12
0,91

16
1

Źródło: opracowanie własne

20
0,69

24
0,61

30
0,42

36
0
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Tab. 4. Mapa funkcji przynależności dla t1 ’ oraz t2’ z uwzględnieniem wag wt1=0,27 i wt2=0,73
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Tab. 5. Funkcja przynależności iloczynu param etrów t1 i t2 z uwzględnieniem wag
wt1=0,27, wt2=0,73
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Tab. 6. W yniki dotyczące lokalizacji punktów charakterystycznych funkcji przynależności
dla obu par wag
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Poniżej przedstawiono ilustrację
parametrów według zadanych wag.
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Rys. 1. W ykres funkcji przynależności iloczynu parametrów t1 i t2 według wag
wt1= 0,61, wt2=0,39
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Rys. 2. W ykres funkcji przynależności iloczynu parametrów t1 i t2 według wag
wt1= 0,27, wt2= 0,73
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3. Rozmyta ocena jakości prób z pom ocą złożonej funkcji
przynależności
Eksperci lub postawione techniczne i technologiczne wym agania stanowią
podstawę do określenia poziomu restrykcji.
Jakością próby je st stosunek liczby wyrobów ze strefy akceptacji accz do liczby
wszystkich wyrobów w próbie Iw:
Qd(w) = accz / Iw
gdzie:
Od (w) - rozmyta ocena jakości próby wyrobów.
Restrykcyjność oceny jakości można regulować poziomem restrykcji (można go
podwyższyć lub obniżyć), zakresem argumentów i kształtem złożonej funkcji
przynależności.
Jeśli przyjmiemy, że poziom restrykcji wynosił będzie 0,62. Analizując przykład
pierwszy, stworzony na bazie wag wt1= 0,61 oraz wt2 = 0,39, m ożem y stwierdzić, że
założone przez nas kryterium spełnia pięć parametrów na jedenaście, w przykładzie
drugim kryterium spełnia również pięć parametrów. Zakres akceptacji w pierwszym
przypadku w aha się pomiędzy 6, a 20, w przypadku drugim przy wagach wt1 = 0,27
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oraz w t2 = 0,73, w ystępuje w przedziale pomiędzy 4, a 20. W obu przypadkach
zakres akceptacji wynosi 45%.
W przypadku, kiedy poziom akceptacji ustalim y na 0,53, w pierwszym przypadku
kryterium spełni siedem param etrów w przedziale [3, 24] i zakres akceptacji wyniesie
63%, w drugim przypadku wybrane kryterium spełniać będzie sześć parametrów
z przedziału [3, 20], a zakres akceptacji w ynosić będzie 54%.

4. Wnioski
Menedżerowie powinni starać się gruntownie zrozum ieć wszystkie źródła
problemu i zastosować możliwie jak najlepsze algorytm y jego rozwiązania, tak aby
każde takie rozwiązanie w yw ołało efekt synergii i przyczyniło się do podniesienia
sprawności oraz nowoczesności firm y jako systemu [6], System y wspomagania
decyzji gw arantują jednakow e rozumienie i interpretację wyników różnego rodzaju
raportów oraz analiz działalności przedsiębiorstwa, udostępniając rzetelne źródło
informacji [3].
W powyższym przykładzie zaprezentowano koncepcję narzędzia mającego na
celu wspom agać decydentów podczas procesów produkcyjnych w dwuwymiarowym
ujęciu parametrycznym. Zakres akceptacji przedstawiany procentowo w odniesieniu
do całego zakresu funkcji przynależności je st m iarą restrykcyjności oceny jakości
wyrobów. Jak widzimy, z powyższych przykładów wynika, że do stworzenia
rozmytego m odelu adekwatnego rzeczywistym ocenom ekspertów należy dobrać:
postać złożonej funkcji przynależności, typ agregacji, typ operacji arytmetycznej dla
argumentów oraz poziom restrykcji.
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S tre s z c z e n ie

Skuteczne wykorzystanie IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem niesie za sobą szereg
korzyści, począwszy od najbardziej ogólnych, w postaci usprawnienia zarządzania całością
przedsiębiorstwa i polepszenia przepływu informacji, poprzez korzyści mierzalne znajdujące
odzwierciedlenie w poprawie wskaźników aktywności gospodarczej organizacji. Warunkiem
koniecznym osiągnięcia wymienionych korzyści jest efektywne wdrożenie Informatycznego
Systemu Wspomagania Zarządzania (w skrócie: ISWZ) w pełnym zakresie jego. Wiele
organizacji wdrażających ISWZ nie je s t zadowolonych z osiąganych efektów, z drugiej zaś
strony istnieją firmy osiągające zadziwiająco duże korzyści dzięki wykorzystaniu ISWZ. W tej
sytuacji zasadne wydaje się prowadzenie badań mających na celu zbadanie ISWZ pod
kątem ich efektywności funkcjonalnej oraz efektywności wdrażania co przełoży się na
zmniejszenie liczby niepowodzeń w zastosowaniu IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W niniejszym rozdziale autor zamierza przedstawić problemy związane z odpowiednim
doborem ISWZ, zagadnienia związane z efektywnością wdrożenia ISWZ oraz znaczenie
czynnika ewaluacji efektywności ISWZ.
Autor będzie się koncentrował na m.in. następujących zagadnieniach:
1) Krótka charakterystyka systemów MPR, MPR II, ERP, ERP II z uwzględnieniem doboru
odpowiednich rozwiązań w aspekcie podejścia procesowego do projektowania
funkcjonalności biznesowej organizacji.
2) Problemy związane z reengineeringiem i x-enineringiem przedsiębiorstw w kontekście
wykorzystania ISWZ.
3) Efektywność i bezpieczeństwo wdrożeniowe, w tym krytyczne elementy mające wpływ na
bezpieczeństwo i efektywność wdrażanie projektów IT.
4) Zarządzanie ryzykiem projektowym w kontekście efektywności wdrożeniowej
z uwzględnieniem celów i metod eliminacji ryzyka przy określonej polityce
bezpieczeństwa stosowanej w organizacjach.

1. Informatyczne Systemy W spom agania Zarządzania
1 .1 .Istota
W czasach, gdzie obok zasobów tj.: złoto, srebro, ropa naftowa, itp. wyrasta nowy
konkurencyjny i niedoceniany dotychczas zasób - informacja, fundamentalnego
znaczenia dla nowoczesnych organizacji nabiera sprawny, efektywny system
informacyjny. Dla organizacji niezbędna staje się umiejętność efektywnego
pozyskiwania, definiowania i analizowania faktów oraz zdarzeń, które przekształcają
się w wiedzę będącą narzędziem do zarządzania organizacją.
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Sprawne zarządzanie tego typu przedsiębiorstwem implikowane jest stałym
doskonaleniem systemu informowania. Istnieje wiele metod usprawnienia systemu
informacyjnego, je d n ą z nich je st efektywne wdrożenie IT w przedsiębiorstwie, m.ln.
wykorzystanie informatycznych system ów w spom agania zarządzania (ISWZ).
System inform atyczny zarządzania je s t to część systemu informacyjnego
realizowana przez środki techniki komputerowej, którego celem jest wspomaganie
procesów
zarządzania
w
organizacji.
Efektywny
system informatyczny
wspom agający zarządzanie powinien realizować funkcje w zakresie pozyskiwania,
gromadzenia,
przetwarzania
oraz
udostępniania
informacji.
W drożenie
w przedsiębiorstwie ISWZ powoduje dla niego poważne skutki finansowe
i organizacyjne. Decyzję o wdrożeniu ISW Z w przedsiębiorstwie cechuje duże ryzyko
niepowodzenia. W drożenie ISW Z może zakończyć się porażką przejawiającą się
nieosiągnięciem założonej funkcjonalności i/lub przekroczeniem założonego czasu
i kosztów realizacji - niepowodzenie takie może wywołać bardzo negatywne skutki
w funkcjonowaniu organizacji.
ISWZ stanow ią bardzo liczny zbór obiektów. Dokonanie charakterystyki owego
zbioru je st trudnym zdaniem. W spom niana trudność przejawia się w wyodrębnieniu
podzbioru systemów mających cechy w spólne nie występujące w innych systemach.
Spotyka się w iele podziałów ISWZ wg ustalonych kryteriów. Jednym z nich jest
podział proponowany przez J. Kisielińskiego [4] na trzy zasadnicze generacje wg
kryterium, którym są potrzeby inform acyjne decydentów:
1) Generacja l - system y transakcyjne - nie w ym agają specjalistycznego sprzętu ani
oprogram owania. W spom agają organizację w realizacji następujących funkcji:
rachunkowości, gospodarki kadrowej, logistyki, itp. W praktyce większość
system ów wspom agających zarządzanie to system y tej generacji.
2) Generacja II - system y informowania kierownictwa - system y wykorzystując bazę
danych, pozw alają na pracę w trybie żądanie - odpowiedz. W ykorzystanie
technologii baz danych doprowadziło do powstania Systemów Informatycznych
zarządzania (MIS - M anagem ent Inform ation Systems) oraz Zintegrowanych
Systemów Zarządzania (IM IS - Integrated M anagem ent Infonnation Systems).
W spółczesne generacje system ów IMIS to system y klasy MPR II, ERP, ERP II,
CRM, SCM.
3) Generacja III - system y doradcze - najbardziej złożone i bardzo dynam icznie
rozwijające się w ostatnich latach. C echą szczególną tych system ów jest
posługiwanie się bazami i hurtowniami danych, bazami modeli ja k również
sztuczną inteligencją i bazami wiedzy. W ykorzystywane s ą również narzędzia
takie jak OLAP i techniki drążenia danych (data mining). W tej generacji systemów
wyróżnić można: Systemy W spom agania Decyzji, System y Ekspertowe, System y
Sztucznej Inteligencji.
Inne podziały system ów informacyjnych, przedstawione są w literaturze
przedmiotu, przyjm ują również za główne kryterium funkcje przez nie wykonywane.
W literaturze wyróżnia się system y ewidencyjne, planistyczne, zarządzania zasobami
ludzkimi, system y inform acyjne dla marketingu, itp.

1.2. Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania
Obserwując rozwój ISW Z można zauważyć tendencję do powstawania
zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, które łączą wym ienione
generacje. System y zintegrowane w spierają wszystkie podstawowe funkcje
zarządzania w organizacji poprzez moduły przeznaczone do obsługi wszelkich
procesów przetwarzania danych w organizacji. Tendencja integracji systemów
rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych XX w, na okres który przypada również
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bardzo dynam iczny rozwój IT. Pow stają system y określane mianem MPR II
(M anufacturing Resource Planning - Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego)
i ERP/ERP
II (Enterprise
Resource
Planning Planowanie Zasobów
Przedsiębiorstwa).
Standard funkcji system ów klasy MPR II został przez stowarzyszenie APIC S1
i obejmuje:
1) planowanie biznesowe,
2) planowanie produkcji i sprzedaży,
3) harm onogram owane planu produkcji,
4) zarządzanie popytem,
5) planowanie potrzeb materiałowych,
6) podsystem struktur wyrobów,
7) podsystem transakcji materiałowych,
8) podsystem harmonogramu spływu,
9) sterowanie produkcją,
10) planowanie zdolności produkcyjnych,
11) zarządzanie stanowiskiem roboczym,
12) zaopatrzenie,
13) planowanie dystrybucji,
14) pom oce warsztatowe,
15) interfejs do planowania finansowego,
16) symulacje,
17) pom iar działania systemu.
System y klasy ERP w zbogacają MRP II o procedury finansow e oparte na
rachunku ekonomicznym (np. rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, itp.).
Systemy tej klasy stanow ią obecnie najbardziej złożoną klasę systemów
zintegrowanych zarządzania. Dzięki wzbogaceniu o procedury finansowe możliwa
je st kontrola procesu produkcyjnego również przez pryzm at wskaźników
wartościowych. Niestety dla system ów tej kasy nie istnieje obecnie form alny opis
funkcji w ydany przez APIS. Nie przeszkadza to jednak w dynamicznym rozwoju tych
systemów.
W arto przyjrzeć się stronie technicznej systemów ERP oraz stopniowej ewolucji
technologii w nich wykorzystywanych. Trzon pierwszych systemów ERP stanowiły
następujące rozwiązania:
1) relacyjna baza danych wyposażona w strukturalny języka zapytań (SQL) oraz
język program owania czwartej generacji (4GL),
2) graficzny interfejs użytkownika (GUI),
3) praca w oparciu o model komunikacji klient/serwer,
4) udostępnienie programistom standardów API,
5) dedykowane oprogramowanie klienckie,
6) realizacja standardu EDI2.

1 APICS The Association for Operations Management - (American Production and Inventory Control
Society ) organizacja non-profit zajmująca się standaryzacją metod sterowania produkcją znanych
jako MRP i MRPII.
' EDI (Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowej informacji
transakcyjnej od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych
formatów komunikatu.
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Następnym etapem ewolucji technicznej system ów ERP jest:
1) przechodzenie na architekturę komponentową, um ożliwiającą dow olną
budowę system u w zależności od potrzeb użytkownika i zakresu działalności
organizacji,
2) wstępnie skonfigurowane m oduły systemu co skraca czas wdrożenia,
3) zastosowanie technologii multimedialnych,
4) przystosowanie dla środowiska W indows w celu poszerzenia kręgu odbiorców
systemu,
5) zastępowanie GUI przeglądarką internetow ą co wym usza dostosowanie się
do standardów protokołu HTTP,
6) wykorzystanie internetowych usług sieciowych (Web Services) do wym iany
danych z otoczeniem,
7) wykorzystanie języka XML do w ym iany dokumentów elektronicznych,
8) włączanie do pakietów ERP narzędzi analitycznych klasy OLAP i data mining,
9) otwartość na integrację ze środowiskami CAD/CAM i GIS (Geographical
Information System),
10) wykorzystanie technologii m obilnych (telefony komórkowe),
11) otwartość na integracją komponentów systemu pochodzących od różnych do
stawców dzięki wykorzystaniu standardów COM i CORBA.

2. Efektywność i bezpieczeństwo wdrożeniow e
2.1. Analiza przedsiębiorstwa
System inform acyjny działający w organizacji przechodzi przez kolejne fazy rozwoju,
określa się je mianem cyklu życia systemu. Fazy cyklu życia systemu m ożem y
podzielić na:
1) analiza organizacji i planowanie,
2) projektowanie,
3) wdrożenie,
4) utrzym anie i konserwacja systemu.
Kluczowym elementem efektywnego wdrożenia i działania Informatycznego
Systemy W spom agania Zarządzania je s t faza analizy i projektowania. Badania
przeprowadzone przez M. Schindlera [11] dowodzą, że połowę błędów popełnia się
w fazach analizy i projektowania systemu, co więcej późne wykrycie błędów
popełnionych w drastycznie podnosi koszty ich naprawy.
Dokonanie pełniej analizy organizacji wym aga podziału tego procesy na
podprocesy z wyróżnieniem :
1) określenie zbioru użytkowników,
2) określenie zbioru celów,
3) określenie zbioru warunków,
4) określenie zbioru hipotez opisujących powyższe zbiory,
5) określenie relacji zachodzących pomiędzy powyższymi zbiorami.
Skutkiem zaniedbania fazy analizy organizacji jest powstanie systemu, który
może być wprawdzie zaprojektowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
aczkolwiek nie spełni on w szystkich stawianych przed nim celów.
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2.2. Wdrażanie systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie
W drażanie Informatycznego Systemu W spom agającego Zarządzanie je st jedną
z najtrudniejszych faz usprawniania systemu inform acyjnego organizacji. W fazie tej
następuje przekazanie systemu użytkownikom. W fazie tej ujawniają się wszystkie
błędy popełnione we wcześniejszych etapach. Jeśli system będzie wadliw y odbije się
to negatywnie na działaniu całego przedsiębiorstwa. J. Kisielnicki [4] wyróżnia
następujące procedury działań w e wdrażaniu systemów informacyjnych:
1) wdrażanie całościowe,
2) wdrażanie cząstkowe, wyróżnia się tu:
a) pilotowe: ograniczone ze względu na zakres funkcjonowania systemu,
b) próbne: obejm ujące wszystkie funkcje systemu, ale ograniczone ze względu
na objętość zbiorów,
3) wdrażanie równoległe.
W drażanie całościowe polega na wdrożeniu nowego systemu informacyjnego
przy jednoczesnej rezygnacji z dotychczasowych rozwiązań. W drażanie cząstkowe
polega na wdrażaniu pewnych, ustalonych elementów systemu etapami, aż do
osiągnięcia całkowitego wdrożenia. W drażanie cząstkowe przynosi mniejsze ryzyko
dla organizacji niż wdrażanie całościowe, generuje zaś znacznie wyższe koszty
wdrożenia.
Praktyka
pokazuje,
że
przy wdrożeniach
dużych
systemów
w korzystniejszym świetle wypada procedura wdrożenia cząstkowego. Bezpieczna,
lecz generujące największe koszty wdrożenia je s t procedura równoległe. Polega ono
na wdrażaniu nowego systemu przy jednoczesnym współistnieniu i działaniu starych
rozwiązań, z których rezygnuje się dopiero w chwili, kiedy nowy system zacznie
działać w pełnym zakresie i z pełną stabilnością. Metodyka ta z pozory najmniej
ryzykowna może nieść ze sobą ryzyko powstania konfliktów i oporów pracowników,
jeśli dojdzie do sytuacji, gdy wymagana będzie od nich obsługa obydwu systemów.

2.3. Czynniki determinujące efektywność wdrażania systemu, analiza
ryzyka
Zbiór czynników mających wpływ na wdrożenie systemu może być bardzo duży.
W zależności od siły tych czynników m ogą one mieć krytyczny wpływ na powodzenie
całego procesu wdrożenia. Uzasadnia to prowadzenie tzw. analizy ryzyka przy
wdrożeniu sytemu, którą prowadzi się niezależnie od analizy efektywności
ekonomicznej wdrożenia systemu.
S. A lter [1] grupuje czynniki ryzyka wdrożeniowego na następujące kategorie:
1) wynikające z błędów użytkownika (np.: sprzeczność w celach użytkowników,
chwiejna polityka kierownictwa, brak środków na realizację systemu, itp.),
2) wynikające z błędów wdrażających lub obsługujących (np.: złe zaplanowanie
potrzebnych nakładów, trudności informatyczne, brak doświadczenia, itp.).
Analiza ryzyka odpowiada na pytanie jakie działania podjąć gdy dany czynnik
ryzyka zaistnieje. Ogólny zarys analizy ryzyka wdrożeniowego obejmuje fazy:
1) Analiza jakie nieprawidłowości m ogą w ystąpić przy procesie wdrożenia
systemu.
2) Dla każdego czynnika ryzykownego zaprojektować działania zapobiegawcze
i naprawcze.
3) Jeśli nie można zm inim alizować ryzyka dla danego czynnika należy sporządzić
jego specyfikację i przedstawić ją kontrahentowi, dążąc do wspólnego
rozwiązania.
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Efektywność wdrożenia Informatycznych System ów W spom agania Zarządzania
w organizacji może zostać podniesiona przez:
1) reorganizację procesów biznesowych (podejście procesowe do projektowania
aktywności biznesowej przedsiębiorstwa),
2) wprowadzenie zarządzania ryzykiem wdrożeniowym,
3) zapewnienie ciągłości działania organizacji w fazie wdrożenia,
4) wprowadzenie zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego,
5) wprowadzenie ewaluacji efektywności ISWZ ju ż na etapie zamiaru podjęcia
zmian w organizacji oraz przez cały okres eksploatacji inwestycji.

2.4. Bezpieczeństwo determinantą efektywności wdrożeniowej
ISW Z zapew niają wym ianę informacji o różnych stopniach poufności, wym usza to
zastosowanie szeregu
rozwiązań warunkujących
bezpieczeństwo zasobów
informacyjnych organizacji. P. Zaskórski [13] zwraca uwagę na konieczność
wystąpienia następujących rozwiązań:
1) weryfikacja tożsamości użytkowników,
2) kontrola dostępu użytkowników,
3) wdrożenie obligatoryjnych reguł postępowania,
4) zapewnienie
właściwego
poziomu
bezpieczeństwa
przechowywania
i przesyłania informacji.
W celu zapewnienia efektywnego wdrożenia ISW Z w organizacji priorytetowego
znaczenia nabiera zapewnienie wym agań bezpieczeństwa zasobów informacyjnych
organizacji. P. Zaskórski [13] wyszczególnia następujące technologie mające
krytyczny w pływ na bezpieczeństwo ISWZ:
1) zabezpieczenie urządzeń techniki komputerowej przez zniszczeniem
i awariami,
2) publiczne klucze łączności szyfrowej,
3) środki zarządzania realizujące zabezpieczenie, wykrywanie, reagowanie na
zdarzenia,
4) urządzenia i oprogram owanie typu firewall,
5) specjalnie
skonstruowane
urządzenia
operacyjnych w technologii trusted.

i

oprogram owanie

systemów

3. Ewaluacja efektywności ISWZ
Trudność
precyzyjnej
oceny m iar efektywności funkcjonowania
ISWZ
o organizacji wynika przede wszystkim z trudności oszacowania jak część
całkowitego efektu je s t wynikiem stosowania ISWZ, a jaka część tych efektów jest
związana z inną działalnością organizacji.
Na efekty przedsięwzięcia inform atycznego ma wpływ nie tylko ocena efektów
działania systemu informatycznego w samej organizacji, ale również trudne do
oszacowania oddziaływanie otoczenia. Przedstawione jest to na rysunku 1:
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Efekty cząstkowe
zewnętrzne
Efekty cząstkowe
wewnętrzne

Efekty wewnętrzne

Rys.1. Efekty działania organizacji.
Źródło: [4 ]

Posługując się notacją teorii zbiorów i zakładając że efekt cząstkowy wewnętrzny Cw
i zewnętrzy Cz został uzyskany dzięki zastosowaniu ISWZ można zauważyć ze
różnica:
Cw ■ (Aw n Bw n Cw n Dw n ... )
(1)
stanowi czysty efekt wewnętrzny organizacji spowodowany zastosowaniem ISWZ.
Różnica:
c z -(Az n Bz n c 2 n Dz n . . . )

(2)

stanowi czysty efekt zewnętrzny organizacji spowodowany zastosowaniem ISWZ.

4. Zakończenie
Efektywność
i
bezpieczeństwo
wdrażania
rozwiązań
organizacyjnych
i techniczno-technologicznych unowocześniających system informacyjny organizacji
są ściśle determinowane procesem zarządzania ryzykiem ju ż na etapie
projektowania systemu. Proces projektowania je st tym komponentem przestrzeni
działalności innowacyjnej, który wnosi w iele niepewności. Realizacja projektów
wym aga bieżącej identyfikacji zagrożeń i źródeł ich pochodzenia. Znajom ość źródeł
ryzyka oraz um iejętność jego ewaluacji i walidacji stają się warunkiem koniecznym
dla możliwości analizy i oceny procesów wdrożeniowych. Jest to szczególnie
widoczne w projektach IT, które są ważnym kierunkiem doskonalenia procesów
zarządzania w sektorze publicznym. Badając efektywność projektów informatycznych
przedmiotem oceny je s t zazwyczaj relacja w układzie plan - wykonanie
w podstawowych wym iarach tj.: budżet, czas, zakres, jakość.
W skaźnik powodzeń dużych przedsięwzięć informatycznych wdrażanych
w organizacjach jest bardzo niski. W ystępuje niedostatek rzetelnego i obiektywnego
aparatu naukowego do oceny efektywności wdrożenia i wykorzystania ISWZ.
W literaturze przedmiotu trudno spotkać jednolite podejście w obszarze badania
i oceny efektywności wdrażania i funkcjonowania ISWZ. Uzasadnione jest zatem
prowadzenie badań nad ew aluacją efektywności wdrażania ISWZ nad czym autor
będzie się koncentrował w dalszej dzielności badawczej.
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Rozdział 5
Porów nanie modelu w ielu dostaw ców oraz m odelu jednego
dostawcy wdrażania zmian w systemie informatycznym

Wojciech Filipowski, Marcin Caban
Politechnika Śląska, Wydziat Automatyki, Elektroniki i Informatyki
wojciech.fiUpowski@polsi.pl

S tre s z c z e n ie

W dobie społeczeństwa informacyjnego, którego podstawą jest łatwy dostęp do środków
komunikacji, dła zachowania konkurencyjności na rynku konieczne jest wdrażanie przez jego
uczestników nowych rozwiązań technologicznych. W przypadku Organizacji rozumianej jako
przedsiębiorstwo korporacyjne istnieje potrzeba dywersyfikacji dostawców rozwiązań IT,
a konkurencja pomiędzy pomiędzy nimi je st obecnie widziana jako pożądany kierunek
stymulujący rozwój technologii oraz podnoszenia jakości usług, dający jednocześnie szanse
na optymalizację kosztów inwestycyjnych. W artykule przedstawiono zarówno sytuację,
w której w określonym obszarze mamy do czynienia z jednym dostawcą oraz kiedy
dopuszcza się do konfrontacji dostawców w walce rynkowej o kontrakt na wdrożenie zmiany
w systemie informatycznym funkcjonującym w środowisku systemowym Organizacji. Na tym
tle ukazano różnice w procesie zarządzenia wdrażaniem zmian w systemie informatycznym,
a także aspekt związany z wyborem modelu wdrożenia.

1. Wstęp
Rynek i jego prawa w ym uszają określone zachowania wśród jego uczestników.
W obszarze IT, podobnie ja k w innych dziedzinach przemysłu, można wyodrębnić
rynek globalny oraz rynek wewnętrzny. Na użytek niniejszego opracowania rynek
globalny jest rozum iany jako ten, na którym rozwiązania IT są narzędziem do
realizacji celów biznesowych, zaś rynek wewnętrzny, to taki, w ramach którego
rozwiązania i usługi IT są produktem, czyli przedmiotem konkurencji pomiędzy
uczestnikami.
Na rynku wewnętrznym IT podm ioty - dostawcy produktów i usług konkurują
o zlecenia na realizację projektów, dostarczenie rozwiązań, czy też zapewnienie
wsparcia klientowi w jego operacyjnych działaniach. Konkurencja pomiędzy
dostawcam i IT je s t obecnie w idziana jako pożądany kierunek postrzegany jako
stym ulacja
rozwoju technologii oraz podnoszenia jakości
u dostawców,
a jednocześnie dający szanse na optymalizację m.in. kosztów po stronie klienta.
W niniejszym rozdziale przedstawiono zarówno sytuację, w której w określonym
obszarze m am y do czynienia z jednym dostawcą, jak i kiedy dopuszcza się do
konfrontacji dostawców w walce rynkowej o kontrakt na wdrożenie zmiany
w systemie
informatycznym
funkcjonującym
w
zintegrowanym
środowisku
systemowym. Na tym tle ukazano różnice techniczne w procesie wdrażania zmian
w systemie inform atycznym , a także aspekt związany z wyborem modelu wdrożenia.
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2. Proces wdrażania zm ian w system ie informatycznym
Proces wdrażania zm iany w systemie informatycznym w
korporacja) można podzielić na etapy przedstawione na rys. 1.

Organizacji

7-,W

Analiza
9

(firma,

>

Szacowanie

Analiza szczegółow a
W nKTCH W TK ’IC

■ '■ ’M U

Rys. 1. Schem at wdrożenia zm iany w system ie inform atycznym
Źródło: opracowanie wiasne

2.1. Analiza
Część analityczna procesu wdrażania
wykonalności, analiza szczegółowa.

zm iany

to

szacowanie,

analiza

2.1.1. Szacowanie
Celem Szacowania jest szybkie dostarczenie informacji na temat szacunkowych
wartości kosztu i czasu oraz zasobów jakie są wym agane dla realizacji projektu
zm iany w system ie na podstawie wym agań dostarczonych z jednostki biznesowej
Organizacji. Szacowanie odpowiada na pytanie dotyczące skali projektu jaki musi
być uruchom iony w Organizacji dla dostarczenia zm iany zgodnej z wym aganiam i
funkcjonalnym i i w zadanym czasie.
W wielu organizacjach na podstawie szacowania określa się przypisanie projektu
do wcześniej zdefiniowanej skali, np.:
• projekt jednodom e no w y - zm iana w jednym system ie;
• projekt w ielodom enow y - zm iana w wielu obszarach system ow ych;
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• Fast track - jedno- lub wielodomenowy projekt wdrożenia nowej oferty produktowej.
Często przypisanie projektu do określonej kategorii determ inuje jego ścieżkę
realizacji, jednak to zagadnienie nie będzie rozpatrywane w niniejszym opracowaniu.

2.1.2. Analiza wykonalności
Analiza wykonalności to pierwsze przybliżenie do technicznej realizacji projektu.
W ramach tego etapu następuje opracowanie rozwiązania na poziomie architektury
i/lub określenie wariantów technicznej realizacji ze wskazaniem rekomendowanego
przez jednostkę IT Organizacji. Przypadku akceptacji tej fazy następuje rezerwacja
środków na realizację projektu, rezerwacja zasobów oraz wstępne określenie
harmonogramu projektu.

2.1.3. Analiza szczegółowa
Analiza szczegółowa polega na wykorzystaniu dotychczasowych ustaleń do
opracowania projektu rozwiązania na poziomie technicznym wraz ze szczegółowym
określeniem planu projektu z uwzględnieniem zadań dla poszczególnych zasobów
odpowiedzialnych. Na tym etapie powstaje szczegółowa koncepcja zmian
w system ie/system ach informatycznych, a także dopuszcza się weryfikację
i aktualizację wym agań jednostki biznesowej.

2.2. Realizacja
Realizacja rozpoczyna się w momencie zakończenia Analizy Szczegółowej.
Realizacja projektu polega na zlecaniu, nadzorowaniu przebiegu oraz odbiorze
zaplanowanych zadań cząstkowych, ja k również ciągłej modyfikacji planu całego
projektu, adekwatnie do pojawiających się zdarzeń.
Przy realizacji większości projektów biorą udział dostawcy zewnętrzni.
Szczegółowe reguły w spółpracy z dostawcam i określają um owy podpisywane
z poszczególnymi dostawcami.

2.2.1. Projektowanie
Faza projektowania to opracowanie niskopoziomowego projektu rozwiązania.
Jest to uszczegółowienie dokumentacji powstałej na etapie Analizy szczeblowej
o niskopoziomowe szczegóły implementacyjne, jak np. fragm enty procedur w kodzie
źródłowym, informacje dotyczące zm iany modelu danych w raz z diagram ami encji,
przykłady kom unikatów wym ienianych m iędzy systemami w ramach integracji.

2.2.2. Produkcja
Etap produkcji, to nic innego jak implementacja rozwiązania w przyjętej
technologii
z
zachowaniem
zaakceptowanych
wariantów,
w
przyjętym
harmonogramie.

2.2.3. Testowanie
Testowanie to najbardziej intensywny okres wdrożenia wym agający ścisłej
współpracy zespołów klienta, dostawcy oraz charakteryzujący się zwykle stosunkowo
wysokim kosztem per roboczodzień. W zależności od przyjętej metodyki wdrożenia
można w yróżnić pewne klasy testów:
• testy w ew nętrzne dostaw cy (unit testy, testy regresyjne);
• testy system owe:
• link testy (testy połączeniow e):
• testy integracyjne;
• testy w ydajnościow e.
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Ten etap wdrożenia decyduje o końcowej jakości zmiany w system ie, ponieważ
pozwala na wykrywanie i usuwanie usterek w wyprodukowanym rozwiązaniu, dlatego
większość odpowiedzialnych Organizacji zdaje sobie sprawę z konieczności
poniesienia wysokiego kosztu realizacji różnorodnych klas testów.

2.2.4. Wdrożenie
Ten newralgiczny m om ent realizacji zm iany w systemie odbywa się zazwyczaj
w następstwie decyzji podejmowanej na forum projektu z udziałem wszystkich
decyzyjnych interesariuszy. Realizowany je st w Organizacji przez jednostki
odpowiedzialne za rozwój i utrzym anie we w spółpracy ze wspierającym i dostawcami
poszczególnych komponentów system owych/technologicznych. Zakończenie tego
etapu oznacza uruchom ienie rozwiązania na środowisku produkcyjnym systemu
i dostępność jego funkcjonalności dla użytkownika końcowego. Jednocześnie,
w przypadku projektów wdrażających zmianę produktową, koniec tego etapu
oznacza możliwość oferowania produktu/produktów do sprzedaży w ramach
przewidzianej oferty przez jednostki za to odpowiedzialne.

2.3. Zakończenie
Zakończenie procesu wdrożenia obejmuje proces stabilizacji i przekazania do
utrzymania.

2.3.1. Stabilizacja
Stabilizacja oznacza podwyższoną gotowość poprawy błędów na środowisku
produkcyjnym przez dostaw ców zm iany w porozum ieniu z zespołem Organizacji
odpowiedzialnym za ten etap. Stabilizacja je s t przygotowaniem do przejęcia zm iany
w stan utrzymania i eksploatacji.

2.3.2. Przekazanie do utrzymania
Przekazanie do utrzym ania jest formalnym zakończeniem wdrożenia polegającym
na przejęciu odpowiedzialności za działający system przez jednostkę utrzym aniową
Organizacji. W iąże się on z zatwierdzeniem wym aganej przez Utrzymanie
dokumentacji,
w
szczególności:
dokum entacji
instalacji,
administracji,
bezpieczeństwa. Etap ten je s t początkiem przejścia dostawców w tryb wsparcia
utrzymania charakteryzujący się zwykle mniej rygorystycznymi warunkam i
dotyczącym i czasów reakcji oraz naprawy wykrytych błędów w działaniu systemu.
Powyższy model wdrożenia je s t jednym z wariantów możliwych do przyjęcia,
jednak kroki wym ienione w tym przykładzie s ą na tyle reprezentatywne, że m ogą
posłużyć zarówno do przybliżenia tego konkretnego przypadku, ja k i do wyciągnięcia
bardziej ogólnych wniosków.

3. Linie podziału procesu - odpowiedzialność i punkty styku
dostawców
Każdy z etapów modelu wdrożenia polega na realizacji określonych zadań
względem otrzymanych wytycznych celem osiągnięcia zaplanowanego efektu.
Innymi słowy każdy etap to zestaw informacji na wejściu, przetwarzanie oraz
przekazanie inform acji będącej wynikiem tego przetwarzania na wyjście. Punkt
w yjścia z danego etapu jest punktem wejścia do etapu następnego. Z każdym
etapem wdrożenia wiąże się odpowiedzialność za jego realizację. Odpowiedzialność
ta może być przypisana do określonych interesariuszy spośród: zasobów Organizacji
lub zasobów dostawcy/dostawców. Część zadań je st „zarezerwowana” dla zasobów
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Organizacji, inne zadania s ą realizowane przez Organizację przy wsparciu dostawcy,
a niektóre s ą realizowane jako domena dostawcy. Podział w tym przypadku jest
spraw ą indywidualną danej Organizacji i jej procedur, projektu, bądź może zależeć
od specyfiki zm iany czy też uwarunkowań w jakich zmiana je st wdrażana, jak np.
dostępność zasobów. Dla skupienia się na najbardziej istotnych kwestiach
om awianego zagadnienia w dalszych rozważaniach przyjmujemy, iż model
wdrożenia zm iany w system ie nie zależy od klasy projektu, tzn. od tego czy zmiana
jest jedno- czy wielodom enowa. Dodatkowo skupim y się na fragmencie procesu,
w którym daje się zaobserwować nagrom adzenie zjawisk nas interesujących,
związanych z odpow iedzialnością dostawców.
Poniżej przestawiono schem aty wycinka procesu wdrażania zm iany w systemie
informatycznym w Organizacji, którym zajm iem y się w dalszych rozważaniach.
Proces został tu przedstawiony pod kątem uczestnictwa w nim dostawcy/dostawców.
W tej perspektywie bardzo wyraźnie uwidocznione są potencjalne punkty styku
dostawców na tle głównych etapów procesu wdrożenia. Te punkty styku to granice
odpowiedzialności w danym obszarze wyznaczone przez odcinki oddzielające bloki
reprezentujące poszczególne etapy procesu wdrożenia. Po każdej ze stron takiej
granicy odpowiedzialność za realizację może ponosić inny dostawca.
Poniżej przedstawione s ą podstawowe kategorie podziału procesu wdrożenia
zm iany w systemie informatycznym.
Uwaga!
Bloki schem atu - obrazujące etapy wdrożenia - opisane pismem podkreślonym
oznaczają w yłączną lub przeważającą odpowiedzialność dostawcy, pozostałe zaś są
obszarami, w których dostawca udziela wsparcia Organizacji w realizacji danego
etapu wdrożenia, a przeważająca lub wyłączna odpowiedzialność spada na
członków (pracowników) Organizacji.

3.1. Podział poprzeczny procesu wdrożenia
Podział poprzeczny odpowiada zmianie w systemie informatycznym realizowanej
jako jeden projekt wdrożeniowy, przy czym podziałowi odpowiedzialności podlegają
poszczególne etapy wdrożenia, przecinające cały proces niejako w poprzek jego
przebiegu. Sytuacja ta umożliwia w ydzielenie pewnej części projektu i przekazanie
jej do realizacji danemu dostawcy, podczas gdy pozostałe etapy m ogą być
realizowane bądź przez innego dostawcę, bądź przez Organizację ze wsparciem
dostawcy. Charakterystyczne je s t w tym przypadku to, że przebieg procesu
wdrożenia je s t sekwencyjny, tzn. rezultaty wcześniejszych etapów przekazywane są
wraz z odpow iedzialnością podmiotom odpowiedzialnym w kolejnych krokach
procesu.
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Rys. 2. Podział poprzeczny procesu wdrożenia
Źródfo: opracow anie własne

Podział poprzeczny odpowiada zm ianie w systemie informatycznym realizowanej
jako jeden projekt wdrożeniowy, przy czym podziałowi odpowiedzialności podlegają
poszczególne etapy wdrożenia, przecinające cały proces niejako w poprzek jego
przebiegu. Sytuacja ta um ożliwia wydzielenie pewnej części projektu i przekazanie
jej do realizacji danemu dostawcy, podczas gdy pozostałe etapy m ogą być
realizowane bądź przez innego dostawcę, bądź przez Organizację ze wsparciem
dostawcy. Charakterystyczne je s t w tym przypadku to, że przebieg procesu
wdrożenia je st sekwencyjny, tzn. rezultaty wcześniejszych etapów przekazywane są
w raz z odpowiedzialnością podmiotom odpowiedzialnym w kolejnych krokach
procesu.
Należy zw rócić uwagę, że w szczególnym wypadku m ożem y m ieć do czynienia
z zaledw ie jednym dostawcą, który na etapach Projektowanie i Produkcja przejmuje
odpowiedzialność za wdrożenie od Organizacji, a następnie przekazuje produkty do
Organizacji celem kontynuowania wdrożenia.

3.2. Podział podłużny procesu wdrożenia
Podział podłużny reprezentuje zm ianę złożoną, realizow aną w systemie
w ramach wielu procesów wdrożeniowych - wielu strumieni projektowych. Zm iana w
tym przypadku składa się z równolegle realizowanych wdrożeń zsynchronizowanych
w czasie, przy czym w każdym ze współbieżnych strumieni odpowiedzialność może
ponosić inny dostawca. W ariantem podziału podłużnego przedstawionego powyżej
je st zmiana rozsynchronizowana w czasie, jednak w takiej sytuacji nie traktujem y jej
jako zm iany złożonej, lecz jako w iele mniejszych zmian, nie zsynchronizowanych ze
sobą. W racając do sytuacji przedstawionej na schem acie, podział podłużny
um ożliwia Organizacji realizację jednego w ielowątkowego projektu, gdzie etapy
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Analizy szczegółowej, czy Testowania oraz W drożenia
traktowane jako pojedyncze zadania w Organizacji.

są w

planie projektu

Dostawca C

Analiza szczeg.
Projektowanie

-i

Produkcja
Testowanie

Rys. 3. Podział podłużny procesu wdrożenia
Źródło: opracowanie własne

Charakterystyczną cechą tego wariantu podziału jest to, że w tym przypadku
dostawcy nie przekazują sobie wzajem nie rezultatów prac na poszczególnych
etapach wdrożenia, a całość integruje Organizacja.
Należy jednak mieć świadomość, że taki podział jest w praktyce m ożliwy do
zastosowania jedynie w Organizacji, która dysponuje bardzo silnymi kompetencjami
w obszarze im plem entacji rozwiązań, a w szczególności w zakresie zarządzania
kodem źródłowym . Między innymi z powodu koniecznych do rozwiązania problemów
z zarządzaniem kodem źródłowym w ariant taki nie jest stosowany samodzielnie, ale
jako elem ent podziału mieszanego, co zostało poruszone w dalszej części
niniejszego opracowania.

4. Specyfika modelu jednego dostawcy
Model jednego dostawcy m oże być reprezentowany przez przedstawiony na rys.
4 schem at procesu wdrożenia.
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Rys. 4. Model jednego dostawcy
Źródło: opracow anie własne

Model jednego dostawcy jest najbardziej klasycznym przykładem procesu
wdrożenia, w którym w ystępuje wyłącznie jeden dostawca i nie ma on w trakcie
realizacji zm iany interakcji w ramach procesu z innymi dostawcami. Ta sytuacja nie
zmienia faktu, że dostawca ten w spółpracuje z Organizacją, na której rzecz
wdrożenie jest realizowane, w wyniku czego następuje przepływ odpowiedzialności
pomiędzy dostaw cą a Organizacją, jednak dostawca występuje w tym modelu jako
samodzielny podm iot zewnętrzny.

5. Specyfika modelu wielu dostawców
Rys. 5 przedstawia podział m ieszany dostawców.

charakterystyczny dla m odelu wielu

Model procesu wdrożenia przedstawiony na poniższym schemacie jest
najbardziej złożonym
z dotychczas
przedstawionych
i obrazuje
podział
odpowiedzialności i interakcje pomiędzy dostawcami zarówno w zdłuż przebiegu
procesu wdrożenia, ja k i na zasadzie współbieżności.
Proces wdrożenia jest częściowo zrównoleglony i polega na wykorzystaniu wielu
dostawców we współbieżnych etapach im plem entacji rozwiązania. Z powodu roli ja k ą
pełnią w procesie dostawców tych nazywa się dostawcami rozwojowymi.
W przebiegu procesu dostawcy każdy z dostawców rozwojowych realizuje swój
strumień produkcyjny, a następnie pod kontrolą Organizacji przekazuje produkty
swojej pracy innemu dostawcy sekwencyjnie w zdłuż przebiegu procesu.
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Rys. 5. Model wielu dostawców
Źródło: opracowanie własne

Na uwagę zasługuje tu dodatkowy, dotąd nie omawiany etap - Konsolidacja.
Jest to elem ent niezbędny do zintegrowania poszczególnych zmian cząstkowych
dostarczonych przez dostawców realizujących implementację - tzw. dostawców
rozwojowych. Z powodu funkcji realizowanej w procesie wdrożenia, dostawcę
odpowiedzialnego za ten etap nazywa się często Integratorem rozwiązania. Wśród
zadań leżących w głównej odpowiedzialności Integratora są: autoryzacja kodu
źródłowego, złączenie kodu źródłowego (merge) wraz z usunięciem konfliktów,
realizacja lub wsparcie testów regresji, przekazanie połączonego kodu do wdrożenia
wraz ze wsparciem wdrożenia zm iany na środowisko produkcyjne systemu.
W ażnym elementem modelu mieszanego są testy.
Odbyw ają się one na kilku etapach wdrożenia i są realizowane przez wielu
dostawców oraz podlegają optymalizacji ze względu na ich częściowe
zrównoleglenie.
Każdy z dostawców rozwojowych w ramach realizowanego przez siebie
strumienia - testuje zaim plem entowną zmianę cząstkową.
Dostawca Integrator po złączeniu kodu realizuje testy w ramach swojej
odpowiedzialności - w tym autoryzacji, a następnie wspiera testy realizowane przez
Organizację.
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Taka różnorodność testów wykonywanych w trakcie wdrożenia pozwala na
skuteczne wykryw anie błędów w oprogramowaniu, co sprzyja jak najlepszej jakości
produktu końcowego jakim jest wdrożony system lub jego nowa wersja.
Ze względu na zapewnienie całościowego zarządzania kodem źródłowym
systemu, w dużych organizacjach i projektach wdrożeniowych z udziałem wielu
dostawców, model ten stosuje się w praktyce jako najbardziej w szechstronny pozwalający Organizacji na optym alizację kosztów poprzez w spółbieżną lub
częściowo w spółbieżną realizację najbardziej pracochłonnych etapów wdrożenia.

6. Podsumowanie i wnioski
Organizacja wspierająca swoje działania operacyjne za pom ocą systemów
informatycznych stoi przed koniecznością zm iany tych system ów wraz z własnym
rozwojem oraz ze w zględu na zm ieniające się wym agania rynku. Każdy z ukazanych
w poprzednich rozdziałach modeli procesu w drożeniowego ze względu na sw oją
specyfikę ma uzasadniony obszar wykorzystania, każdy też m oże nieść ze sobą
ograniczenia czy też zagrożenia dla Organizacji. Dlatego podejmując decyzję
o strategii rozwoju systemu inform atycznego w Organizacji należy zdawać sobie
sprawę z tych uwarunkowań aby zabezpieczyć rozwój systemu optymalnym kosztem
w długiej perspektywie.
Poniżej zaprezentowano analizę modelu rozwoju systemu z udziałem jednego
dostawcy, z udziałem wielu dostawców oraz obszarów ich zastosowania.
Model jednego dostawcy je s t procesem wdrożenia łatwo zarządzalnym w ramach
Organizacji. W tym modelu odpowiedzialność Organizacji sprowadza się do kontroli
jakości i postępów pracy dostawcy, a proces wdrożenia jest oparty na stosowanej
w Organizacji lub przez dostawce metodyce. Taki model sprawdza się w przypadku
zmian o stosunkowo małej złożoności, czy częstotliwości występowania lub
w przypadku kiedy ze względu na uwarunkowania techniczne, np. unikalną
technologię - na rynku nie ma wystarczającej różnorodności dostawców.
W długiej perspektywie jednak ten model wdrażania zmian może prowadzić do
monopolizacji obszaru system owego przez danego dostawcę, co wprowadza ryzyko
stopniowo zwiększających się kosztów realizacji zmian poprzez brak konkurencji
między dostawcam i. Korzyścią krótkoterm inow ą m oże tu być stosukowo m ały koszt
niezbędny do poniesienia przez Organizację na infrastrukturę środowisk testowych
czy zasobów wewnętrznych do wsparcia zarządzania dostawcą.
Model wielu dostawców wnosi relatywnie duży narzut na Organizację w postaci
konieczności form alnego
usankcjonowania
relacji
i zarządzania
wielom a
dostawcam i. Niejednokrotnie istnieje konieczność poniesienia znaczących nakładów
na infrastrukturę w ielu środowisk testowych, a także infrastrukturę i obsługę
repozytorium
kodu źródłowego, czy być może środowisk deve!operskich
udostępnianych dostawcom.
Tak w ięc nie w każdym przypadku model wielu dostawców w ydaje się optymalny.
Jednak z perspektywy Organizacji rozwijającej się
dynam icznie w dużej skali,
w długiej perspektywie, model wielu dostawców wydaje się przynosić wym ierne
korzyści. N ależą do nich:
• w przypadku złożonej zm ia n y istniej m ożliw ość zrów noleglenia niektórych e tapów
w drożenia, jak: produkcja, czy testy;
• poprzez przekazyw anie produktów w drożenia m iedzy dostaw cam i i autoryzację kodu,
istnieje lepsza gw arancja ja ko ści pracy poszczególnych dostaw ców ;
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• możliwość wymiany dostawców w kolejnych edycjach zmiany, dzięki czemu wielu
dostawców ma dostęp do wiedzy o systemie a tym samym jest szansa na realną
konkurencję w obszarze;
• potencjalna szansa obniżenia kosztu dużej zmiany poprzez konkurencję dostawców.
Obserwując
dynam icznie rozwijające się duże Organizacje o charakterze
korporacyjnym można zauważyć, że przywiązują one dużą wagę do kosztów
związanych z inwestycjami w rozwój systemów informatycznych zapewniających
rozwój społeczeństwa inform acyjnego i dzięki temu szukają najlepszej strategii w tym
obszarze, dającej najlepszy zwrot zainwestowanych środków.
W chwili obecnej wydaje się, iż model rozwoju systemów Organizacji
z wykorzystaniem w ielu dostawców daje optym alne rezultaty. Należy przy tym
zwrócić uwagę na rolę dostawcy Integratora, którego rola stopniowo zwiększa się, co
w niektórych przypadkach może gwarantować temu dostawcy dom inującą pozycję
na tle innych konkurujących dostawców. Z obserwacji tej wypływa wniosek, że
obecnie dostępne m etodyki oraz modele wdrożenia nieustannie się rozw ijają i będą
podlegały dalszej ewolucji w odpowiedzi na nowe potrzeby współczesnych
Organizacji, na rzecz których św iadczą swe usługi.
Być może rozwój ten będzie skorygowany o inne niż dotąd potrzeby Organizacji
spowodowane globalnym kryzysem finansowym, jednak można z dużą dozą
prawdopodobieństwa przypuszczać, że rozwój m etod wdrażania zmian w systemach
informatycznych będzie w dalszym ciągu odzwierciedlał realne potrzeby rynku.
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ciągłość działania organizacji
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grzegorz.pieniazek@gmail.com

S tre s z c z e n ie

Zarządzanie bezpieczeństwem w projektach biznesowych związane jest z zarządzaniem
ryzykiem. Największą wartość dla organizacji mają dane operacyjne, które są szczególnie
narażone na niebezpieczeństwa. Dane te stanowią o konkurencyjności danego
przedsiębiorstwa na rynku i powinny być nieustannie chronione. Ciągłość działania
organizacji uwarunkowana jest odpornością posiadanych systemów na błędy i zagrożenia,
w tym na utratę danych operacyjnych, dlatego też zarządzanie ryzykiem należy uwzględnić
już we wczesnych fazach projektowania. Wytłumaczyć to można kilkoma aspektami:
- Brak zarządzania ryzykiem lub nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem najczęściej prowadzi
do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa informacyjnego co może doprowadzić do
przerwania ciągłości działania.
- Uwzględnienie zarządzania ryzykiem w późnej fazie może znacznie podwyższyć koszty
projektu.

1. Wstęp
W dzisiejszych czasach organizacje narażone są coraz bardziej na ryzyko
przerwania ciągłości działania. W iąże się to z zagrożeniami produkcji czy możliwości
dostarczania usług dla klientów. W ynika to często z metod projektowania,
zachowania społeczeństwa oraz warunków ekonomicznych. W związku ze
zwiększaniem złożoności procesów biznesowych oraz zależności od technologii
inform acyjnych i zewnętrznych dostawców usług, zdarzenia takie ja k ogień, powódź
czy utrata inform acji, m ogą mieć znaczący impakt.
Możemy wyróżnić następujące sytuacje związane z m ożliw ością przerwania
ciągłości działania:
• Awaria. Jest to sytuacja, w której proces lub zasób organizacji nie działa tak jak
powinien. Skutki spowodowane awariami zazwyczaj są rozważane jako skutki niskiego
poziomu (w porównaniu z okresowymi przychodami organizacji).
• Nagły wypadek. Jest to zdarzenie podczas którego proces lub zasób organizacji nie
działa tak jak powinien. Dostępność odpowiadających procesów lub zasobów nie może
być przywrócona w wymaganym czasie. Wynikowe szkody są wysokiego bądź bardzo
wysokiego poziomu (w porównaniu z okresowymi przychodami organizacji).
• Kryzys. Przez kryzys rozumie się sytuację odbiegającą od normalnego stanu, która
może wystąpić w dowolnym czasie pomimo zabezpieczeń prewencyjnych
realizowanych w organizacji. W tym momencie uruchamiane jest tzw. zarządzanie
kryzysowe. Typową cechą kryzysu jest jego unikalność.
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•

Katastrofa. Jest to sytuacja wyrządzająca szkody na dużą skalę, którą trudno
ograniczyć miejscowo czy chronologicznie. Może mieć duży efekt na ludzi i aktywa.
Zazwyczaj przebieg katastrofy i usuwanie skutków nie jest kontrolowane przez samą
organizację, potrzebne są specjalne zespoły usuwania skutków katastrofy.
Szczególnym przypadkiem niebezpieczeństwa je st to związane z tworzeniem
i eksploatacją systemów biznesowych, a w szczególności z inform acjam i, które za
pom ocą tych systemów są: przechowywane, przetwarzane i przesyłane. Istnieje
szereg standardów i metodyk, które pom agają organizacjom w analizie i zarządzaniu
bezpieczeństwem oraz ryzykiem w systemach informacyjnych.

2. Ogólny model analizy i zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem

Ź ródło: opracow anie własne

Kroki procesu m ożem y zdefiniować jako:
• Identyfikacja procesów i aktywów. Proces rozpoczyna się od przestudiowania kontekstu
organizacji oraz od zidentyfikowania aktywów. W tym kroku organizacja oraz jej
środowisko jest opisywane z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa informacyjnego.
• Określenie celów bezpieczeństwa. Opisywane są potrzeby bezpieczeństwa organizacji.
Bazując na zidentyfikowanych aktywach ustalane są cele które muszą być osiągnięte. Są
one często opisywane w następujących definicjach: poufność, integralność i dostępność.
• Analiza i ocena ryzyka. Jest to główny krok procesu. Ryzyko jest identyfikowane, łączone
z aktywami i zagrożeniami dla celów bezpieczeństwa. Następnie estymowany jest
poziom ryzyka w ilościowych lub jakościowych miarach.
• Metody obniżania ryzyka. W tym kroku podejmowane są decyzje o sposobach obniżania
ryzyka, które powinny być użyte. Minimalizacja ryzyka może dotyczyć: uniknięcia,
ograniczenia, przekazywania lub akceptacji. Decyzja bazuje na kosztach i efektywności
sposobu.
• Definiowanie wymagań bezpieczeństwa. Definiowane są wymagania dotyczące
bezpieczeństwa w celu obniżenia poziomu ryzyka, na podstawie decyzji podjętych
wcześniej. Jednakże mogą pojawić się wymagania bezpieczeństwa z innych źródeł.
Badane jest, czy wcześniej podjęte decyzje dają satysfakcjonujący efekt, jeśli nie
wracamy do kroku "Obniżanie ryzyka" lub nawet do kroku "Identyfikacja procesów
i aktywów".
• Wdrażanie. W tym krok\u dokonywana jest fizyczna integracja środków bezpieczeństwa
z elementami istniejącymi w organizacji.
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3. Miary oceny bezpieczeństwa
3.1. Miary bezpieczeństwa informacji
•

Poufność: funkcja bezpieczeństwa wskazująca obszar, w którym dane nie powinny
być udostępniane lub ujawniane nieuprawnionym osobom, procesom lub innym
podmiotom.
• Integralność: funkcja bezpieczeństwa polegająca na tym, że dane nie zostały
zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób.
• Dostępność: cecha określająca, że upoważnione osoby mogą z niej skorzystać
w wymaganym miejscu i czasie.
• Autentyczność (tego kto odpowiada za aktywa): cecha określająca, że nie może być
wątpliwości kto jest odpowiedzialny za daną informację.

3.2. Rodzaje sposobów obniżania ryzyka
•

Unikanie: podjęcie środków mających na celu uniknięcie ryzykownej operacji, może
wiązać się z zaniechaniem używania/wytwarzania ryzykownej funkcjonalności).
• Redukcja: podjęcie środków mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa
wystąpienia i/lub negatywnych konsekwencji.
• Przekazywanie: podzielenie się częścią strat z innym bytem (np. organizacją), np.
wykupienie polisy ubezpieczeniowej.
• Akceptacja: akceptacja strat wynikających z mało prawdopodobnej operacji lub
nieistotnej straty wynikającej z prawdopodobnej/mało prawdopodobnej sytuacji.

3.3. Miary estymacji ryzyka
•
•

Jakościowe, np. niskie, średnie, wysokie
Ilościowe, najczęściej wyrażane w stratach, których dotyczy, np. ilość utraconych
pieniędzy, czas niedostępności
• Częściowo-ilościowe, wyrażane w stratach których, dotyczy, ale podawane z pewną
dokładnością (przedziały)

4. Standardy i metodyki
Wśród standardów i metodyk istnieją te, które dotyczą w szczególności
zarządzania ryzykiem (np. ISO/IEC Guide 73, AS/NZS 4360), te które dotyczą
w szczególności zarządzania bezpieczeństwem (np. ISO/IEC 13335, Common
Criteria for Information Technology Security Evaluation) oraz te które dotyczą
zarządzania ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa.
Te ostatnie zostaną przeze mnie opisane dokładnie w dalszej części. Skupiam się
na nich ponieważ w systemach informacyjnych (w szczególności) bezpieczeństwo
jest powiązane z ryzykiem (jest dopełnieniem ryzyka) i należy zarządzać jednym nie
zapom inając o drugim.

4.1. Standardy zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem
4.1.1. Seria ISO/IEC 2700x
W serii standardów ISO/IEC 2700x m ożem y wyróżnić:
• ISO/IEC 27000. Wyróżnione są tu podstawowe założenia i terminologia zarządzania
bezpieczeństwem informacyjnym.
• ISO/IEC 27001. Wyróżnione są tu wymagania potrzebne do rozpoczęcia oraz
kontynuacji zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.
• ISO/IEC 27002. Wyróżnione są tu najlepsze sposoby zarządzania bezpieczeństwem
informacyjnym.
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•

ISO/IEC 27003. Wyróżnione są tu wskazówki dotyczące wdrażania zarządzania
bezpieczeństwem informacyjnym.
• ISO/IEC 27004. Wyróżnione są tu miary zarządzania bezpieczeństwem
informacyjnym.
• ISO/IEC 27005. Opisany jest tu sposób zarządzanie ryzykiem w kontekście
bezpieczeństwa informacyjnego.
• ISO/IEC 27006. Wyróżnione są tu wymagania dla podmiotów prowadzących audyt
i certyfikację.
• ISO/IEC 27007. Wyróżnione są tu wskazówki dla podmiotów prowadzących audyt.
Skupim y się głównie na standardzie ISO/IEC 27005, którego celem je st opisanie
zarządzania
ryzykiem
w
kontekście
bezpieczeństwa
informacyjnego,
a w szczególności procesu oraz zadań, które m uszą być wykonane. Standard ten
wym aga system atycznego podejścia do zarządzania ryzykiem. Dla każdego zadania
w procesie, zdefiniowane są dane wejściowe i dane wyjściowe. Opisane s ą akcje dla
każdego zadania oraz podane są w skazówki dotyczące wdrażania.
Proces składa się z następujących faz: ustalenie kontekstu, identyfikacja ryzyka,
szacowanie ryzyka, ewaluacja ryzyka, obniżanie poziomu ryzyka, akceptacja ryzyka,
monitorowanie i opis ryzyka oraz inspekcja ryzyka. Proces ten powinien być
iteracyjny i ciągły. Kiedy zostanie ustalony kontekst oraz zostanie rozpoczęte
szacowanie ryzyka, konieczna jest ocena stanu informacji potrzebnych do podjęcia
decyzji o obniżaniu ryzyka. Jeśli ilość informacji jest niewystarczająca, kontekst musi
być zbadany ponownie oraz szacowanie ryzyka powtórzone. Jeśli jednak ilość
informacji je s t wystarczająca przechodzim y do obniżania poziomu ryzyka. Może być
wym aganych kilka iteracji obniżania ryzyka w celu osiągnięcia najlepszego stanu ze
w zględu na ryzyko rezydualne. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że efektywność
obniżania ryzyka zależy bezpośrednio od wyników szacowania ryzyka, istnieje
możliwość, że ryzyko rezydualne może nie być zmniejszone do w ym aganego
poziomu. W takim wypadku należy rozpocząć badanie kontekstu i wprowadzenie
dodatkowych parametrów i/lub zmiana niektórych istniejących parametrów. Po
zm niejszeniu ryzyka, poziom rezydualnego ryzyka musi być zaakceptowany przez
kierownictwo organizacji. Następnie przeprowadzana je s t dokumentacja stanu
informacji zebranych podczas wykonywania zadań.
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Rys. 2. Proces zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem według ISO/IEC 27005
Źródło: opracowanie własne

4.1.2. NIST 800-27 Rev A oraz 800-30
NIST 800-27 Rev A jest przewodnikiem o inżynieryjnych zasadach dla
bezpieczeństwa informacyjnego. W yróżnia listę zasad bezpieczeństwa na poziomie
systemowym, które powinny być rozważone w fazie projektowania, wdrażania oraz
wykonywania operacji na systemach informacyjnych. Dokument przedstawia
trzydzieści
trzy
zasady
bezpieczeństwa
i wskazuje
ich
aplikowalność
w poszczególnych fazach życia systemu informacyjnego, takich jak: inicjacja,
projektowanie, wdrażanie, operowanie, utrzymanie czy zakończenie działania.
NIST SP 800-30 je s t nazwany przewodnikiem zarządzania ryzykiem w systemach
informacyjnych. Bazuje na NIST 800-27 Rev A i je st z nim kompatybilny. Dokument
proponuje dwa uzupełniające się procesy: ocena ryzyka oraz obniżanie ryzyka. Dla
każdego kroku obu procesów opisane są dane wejściowe, w yjściowe oraz zadania
które powinny być wykonane. Jednakże m usim y pamiętać, że procesy te są opisane
na wysokim poziomie z nielicznymi detalami o wdrażaniu w różnych zadaniach.
Ocena ryzyka określa potencjalne ryzyko związane z systemem informacyjnym oraz
pomaga opracować odpowiednie m etody obniżania ryzyka. Składa się z dziewięciu
kroków:

52

• Opis systemu
• Identyfikacja zagrożeń
• Wyróżnienie słabych punktów
• Analiza możliwych akcji
• Analiza impaktu
• Ocena ryzyka
• Zalecenie dotyczące akcji
• Dokumentacja wyników
Drugi proces zarządzania ryzykiem w NIST SP 800-30 nazwany je st obniżaniem
ryzyka. Składa się z siedmiu kroków:
• Ustalenie priorytetów akcji
• Ocena rekomendacji odnośnie akcji
• Przeprowadzenie analizy kosztowo-korzyściowej
• Wybór akcji zmniejszających ryzyko
• Przypisanie odpowiedzialności
• Zaprojektowanie bezpiecznego planu wdrażania
• Wdrażanie wybranych akcji

4.1.3. IT-Grundschutz
IT-Grundshutz je st zbiorem niemieckich standardów, bazujących na metodach
zarządzania bezpieczeństwem. Składa się z 4 standardów oraz w iedzy na temat
aktywów, zagrożeń oraz m etod bezpieczeństwa, nazwanego katalogiem.
• BSI Standard 100-1: Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.
Standard ten przedstawia podstawowe wymagania dla systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacyjnym. Są one zgodne z ISO/IEC 27001.
• BSI-Standard 100-2: Metodologia. Standard ten odnosi się do zarządzania
bezpieczeństwem oraz proponuje kolejne kroki do efektywnego zarządzania
bezpieczeństwem (jak opracować plany bezpieczeństwa, jak wybrać metody
zwiększające bezpieczeństwo, jak wdrażać wybrane metody, jak utrzymywać oraz
poprawiać bezpieczeństwo informacyjne).
• BSI-Standard 100-3: Analiza ryzyka. Metodologia w połączeniu z katalogami ma na
celu wyodrębnić miary dla bezpieczeństwa informacyjnego. Standard ten proponuje
metodę analizy ryzyka.
• BSI-Standard 100-4: Zarządzanie ciągłością działania. Standard opisuje
systematyczne podejście do opracowania, wdrażania i utrzymania wewnętrznych
systemów zarządzania ciągłością działania na szczeblu całej organizacji, bądź dla
poszczególnych sektorów.
Katalogi s ą bazami wiedzy dla kom ponentów bezpieczeństwa; aktywów,
zagrożeń, zabezpieczeń. Bazując na tych katalogach, organizacja może w ybrać
aktywa we własnym system ie informacyjnym, a katalog powiąże te aktywa
z zagrożeniam i oraz zabezpieczeniam i które można wdrożyć. Całość jest opisana
bardzo szczegółowo, s ą wyróżnione w szelkie aspekty wdrażania zabezpieczeń.

4.2. Metodyki zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem
4.2.1. EBIOS
Główna zasada metodyki EBIOS może być podsumowana jako: zidentyfikować
aktywa w ym agające ochrony, zanalizować konsekwencje zagrożeń tych aktywów,
zanalizować w tym samym czasie zagrożenia oraz luki w systemie informacyjnym
oraz dobrać odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa w celu obniżenia poziomu
ryzyka.
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Metodyka składa się z pięciu kroków:
• Badanie kontekstu organizacji, analiza misji, wartości, struktury itd. Wynikiem
działania tego kroku jest opis istotnych elementów organizacji oraz wyróżnienie
podmiotów i komponentów systemu informacyjnego. Dokonane jest również
połączenie między elementami organizacji i podmiotami/komponentami systemu
informacyjnego.
• Określenie potrzeb bezpieczeństwa. Celem tego kroku, jest badanie opinii
użytkowników systemu informacyjnego na temat wymagań bezpieczeństwa dla
funkcji i informacji za które są odpowiedzialni, niezależnie od technicznych kwestii.
Przygotowywana jest skala potrzeb bezpieczeństwa oraz każdy znaczący wpływ na
poszczególne elementy. Wynikiem działania jest sumaryczne zestawienie
rezultatów.
• Badanie zagrożeń. Krok ten ma na celu określenie na jakie zagrożenia jest
narażony system informacyjny. Zagrożenia te są identyfikowane na podstawie
następujących cech: metoda ataku na którą jest narażona organizacja, sprawca
zagrożenia oraz luki w systemie Informacyjnym. Następnie estymowany jest
potencjał ataku. Wynikiem działania tego kroku, jest lista zagrożeń dla systemu
informacyjnego organizacji jednak bez uwzględnienia potrzeb bezpieczeństwa.
• Identyfikacja celów bezpieczeństwa. W tym kroku potrzeby bezpieczeństwa
organizacji konfrontowane są z zidentyfikowanymi zagrożeniami. Określane są cele
bezpieczeństwa dla systemu informacyjnego oraz dla otoczenia bezpośrednio
związanego z tym systemem. Cele powinny być opisane ze wszystkimi założeniami,
uregulowaniami oraz regułami bezpieczeństwa.
• Określenie wymagań bezpieczeństwa. W tym kroku wybrane są wymagania
bezpieczeństwa, które zapewnią określone wcześniej cele bezpieczeństwa.
Metodyka EBIOS proponuje aby najpierw zdefiniować funkcjonalne wymagania
bezpieczeństwa, opisując wymagane zachowanie.

Rys. 3. Globalne podejście do zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem według EBIOS

Źródło: opracowanie własne
4.2.2. MEHARI
W zależności od potrzeb organizacji oraz od warunków MEHARI zapewnia dobór
odpowiedniego rozwiązanie. Metodyka ta jest podzielona na moduły, które
koncentrują się w okół oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. Każdy z m odułów może
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być użyty niezależnie lub w kombinacji. Każdy sposób użycia wiąże się z planem.
W yróżniam y następujące moduły:
• Analiza i klasyfikacja bezpieczeństwa. Moduł ten pozwala na analizę aktywów oraz
badanie organizacji. W szczególności skupia się na wytycznych co do bezpieczeństwa.
Zaproponowano aby rozpocząć od zdefiniowania skali awarii, głównych działań oraz
celów, a następnie zidentyfikowania oraz ewaluacji potencjalnych awarii i ich wag. Drugi
krok zakłada klasyfikację zasobów systemu informacyjnego bazując na kryteriach oraz
skali awarii. Ten moduł może być użyty jako wejście do innych modułów, zwracając
tabelę impaktów.
• Ocena bezpieczeństwa. Celem tego modułu jest ocena poziomu bezpieczeństwa
w systemie informacyjnym. Wyszczególniane są główne słabości systemu. Poprzez
audyt oraz usługi bezpieczeństwa oceniana jest jakość. Pomaga to opracować plany
działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa elementów, których
poziom bezpieczeństwa jest niewystarczający.
• Analiza ryzyka. Moduł ten służy do identyfikacji ryzyka oraz analizy ryzykownych sytuacji.
Opracowane procedury umożliwiają analizę i identyfikację ryzyka, bazując na ocenie oraz
impakcie. Wynikiem działania tego modułu jest definicja wymagań bezpieczeństwa, które
powinny być uwzględnione w systemie informacyjnym.

4.2.3. OCTAVE
M etodyka składa się z następujących faz:
• Budowa profili aktywów. Pierwsza faza ma na celu identyfikację aktywów oraz
zagrożeń z nimi zwianych. Na każdym poziomie organizacji badane są opinie
użytkowników. Celem jest zebranie ich wiedzy na temat aktywów, wymagań
bezpieczeństwa, zagrożeń, obecnych praktyk bezpieczeństwa oraz wrażliwych miejsc
w organizacji. Ostatnim zadaniem fazy jest podsumowanie zebranej wiedzy oraz
wyszczególnienie aktywów, wymagań bezpieczeństwa, zagrożeń i luk w organizacji,
które będą brane pod uwagę w kolejnych fazach.
• Identyfikacja luk w infrastrukturze. Faza ta ma na celu identyfikację luk, zarówno
organizacyjnych jak i technologicznych, które stanowią zagrożenie dla organizacji.
W tej fazie identyfikowane są kluczowe komponenty systemu informacyjnego
i oceniane pod względem podatności na zagrożenia.
• Opracowanie strategii bezpieczeństwa i planów. Faza ta ma na celu opracowanie
praktycznych strategii ochrony oraz planów obniżania poziomu ryzyka, które będą
wspierać priorytety i misję organizacji. Rozpoczyna się od analizy ryzyka. Opisywane
i oceniane są impakty oraz budowane są profile ryzyka, które łączą impakty z profilami
zagrożeń. Opracowane plany i strategie są następnie zatwierdzane przez zarząd.

4.2.4. CORAS
•

•
•
•
•

CORAS je s t je d n ą z nielicznych metod, które ewaluowały z badań naukowych.
Metoda skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie krytycznych
system ów inform acyjnych. Zastosowanie CORAS prowadzi do opracowania
modelu oceny ryzyka, w którym uwzględnione są następujące elementy:
Zarządzanie ryzykiem bazujące na standardzie AS/NZS 4360.
Dokumentacja ryzyka bazująca na standardzie ISO/IEC RM-ODP.
Integracja zarządzania ryzykiem i proces projektowania bazujący na RUP.
Platforma narzędziowa bazująca na XML.

4.2.5. CRAMM
Metodologia jest podzielona na trzy kroki:
• Identyfikacja i wycena aktywów. Wedlu CRAMM, aktywa podzielone są generalnie na
trzy klasy: fizyczne (np. serwer, stacja robocza), programowe (np. aplikacje) i dane (np.
informacje przetrzymywane przez system informacyjny). Wycena jest przeprowadzana
w następujący sposób: dla fizycznych aktywów kalkulowane są straty jakie byłyby
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spowodowane w razie niedostępności, zniszczenia, niepoprawnego usprawnienia,
natomiast dla aktywów związanych z informacjami, przeprowadzane są rozmowy
z właścicielami (np. kierownikami).
• Ocena zagrożenia i podatności. W tym kroku następuje identyfikacja oraz estymacja
poziomu zagrożeń i podatności na te zagrożenia. Opracowywane są połączenia między
zagrożeniami oraz impaktami. Na zakończenie obliczone jest ryzyko, uwzględniające
zebrane wcześniej informacje. Jest ono estymowane w skali od 1 do 7, z pomocą tzw.
macierzy ryzyka.
• Zalecenia i wybór przeciwdziałań. Na podstawie wyników poprzedniego kroku,
przygotowywana jest lista przeciwdziałam które należy uwzględnić w systemie
informacyjnym. CRAMM posiada bogaty zbiór przeciwdziałać (ponad trzy tysiące),
zorganizowanych w logiczne grupy i podgrupy.

Rys. 4. Globalne podejście do zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem według CRAMM

Źródło: opracowanie własne
4.2.6. MAGERIT
Celem tej metodyki je s t osiągnięcie następujących rezultatów:
• Aby użytkownicy odpowiedzialni za system informacyjny byli świadomi istnienia
ryzyka oraz tego, że musi ono być obniżane.
• Aby dostarczyć systematyczną metodę do analizy ryzyka.
• Aby pomóc w opisie i planowaniu odpowiednich środków do utrzymania ryzyka pod
kontrolą.
• Aby przygotować organizację na proces oceny, audytu, certyfikacji czy akredytacji
MAGERIT wyróżnia dw a duże zadania, które m uszą być wykonane:
• Analiza ryzyka, która ma na celu zbadanie kontekstu organizacji, a w szczególności:
aktywów, zagrożeń, impaktów, ryzyka, przeciwdziałać i zabezpieczeń.
• Zarządzanie ryzykiem.
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4.2.7. Microsoft's Security Management Guide
Metodyka ta składa się z następujących faz:
• Ocena ryzyka. W tej fazie ryzyko jest identyfikowane i priorytetyzowane.
• Wspomaganie decyzji. W tej fazie identyfikowane i definiowane są rozwiązania związane
z zarządzaniem ryzykiem.
• Wdrażanie rozwiązań. W tej fazie wybrane rozwiązania są wdrażane.
• Pomiar efektywności. Faza ta skupia się na analizie ryzyka po wdrożeniu wybranych
rozwiązań. Rezultatem jest ocena efektywności wdrożonych rozwiązań.

5. Podsumowanie
Ciągłość działania każdej organizacji m oże być zapewniona przez stosowanie
odpowiednich
procedur
organizacyjnych,
związanych
z
wcześniejszym
przygotowaniem warunków do utrzymania lub odtworzenia przede wszystkim jej
zasobów inform acyjnych. Skuteczna ochrona zasobów informacyjnych, dbałość o ich
m erytoryczną przydatność oraz stałe nadzorowanie różnych ich komponentów
i systemów wspom agających procesy decyzyjne - m ogą w istotny sposób zwiększać
bezpieczeństwo organizacji. Stosowanie się do odpowiednich standardów czy
metodyk (szczegółowo opisanych w rozdziale 4), może w znaczący sposób wpłynąć
na utrzym anie ciągłości działania organizacji. Niektóre m etody m ogą dostarczyć
gotowych rozwiązań na dosyć szczegółowym poziomie (np. IT-Grundschutz). Dobór
odpowiedniej metody zależy od rodzaju potrzeb organizacji, szczególną uwagę
należy zw rócić na to, jak opisana jest analiza i zarządzanie ryzykiem.
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Rozdział 7
Sterowanie robotem przez sieć rozległą
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Streszczenie
Systemy sterowania i obserwacji przez Internet znajdują co raz to nowe pola zastosowań.
Dotyczy to także telerobotów. Bez względu na to czy są całkowicie sterowane przez
operatora zdalnie lub tylko wspomagane przez zdalnego konsultanta do komunikacji
wykorzystuje się protokoły oparte o http. W pracy pokazano, że protokół zarządzania siecią
SNMP, przeznaczony do zarządzania urządzeń sieciowych, jest odpowiedni do tego celu.
Przedstawiono konstrukcję robota-zabawki przekształconego w telerobota. Dalej pokazano
zastosowanie protokołu http oraz SNMP do sterowania nim przez sieć rozległą i porównanie
przydatności obu protokołów w tym przypadku.

1. W prowadzenie
Układy automatyki przemysłowej dawnej sterowane lokalnie obecnie coraz
częściej pracują w układach hierarchicznych powiązanych siecią komputerową.
Najczęściej je s t to sieć lokalna wydzielona do tego celu, ale często także sieć
rozległa. Istnieje szereg schematów postępowania przy rozwiązania zagadnień tego
typu [1],[8],[9j. Prace te wskazują, że trudne do przewidzenia warunki pracy sieci
rozległej, jej zawodność i znaczne opróżnienia powodują konieczność opracowania
hierarchicznej struktury sterowania. Szereg prac dotyczy także robotów sterowanych
zdanie przez sieć komputerową, nazywanych w tedy telerobotami [2-5], gdy pracują
pojedynczo lub nawet zespołami telerobotów [2],[13]. W arunki pracy takiej sieci
robotów pow odują konieczność stworzenia wielopoziomowej, hierarchicznej struktury
sterowania [1],[8-9]. Najniższy poziom to lokalny system sterowania zapewniający
stabilność pracy układu elektromechanicznego. Nad nim w hierarchii pojawia się
operator. Obserwuje on działanie telerobota za pom ocą kamery i wyznacza zadania
długoterminowe. O perator ten może być nadrzędnym układem
regulacji
wyposażonym w samoczynne system y rozpoznawania i sterowania lub może być to
pracujący zdalnie człowiek operator. Operator może samodzielnie sterować
działaniem m aszyny lub tylko wspom agać lokalne systemy sterowania i inteligencji,
gdy te natrafią na zdarzenia wykraczające poza zakres możliwości rozpoznawania
lub decydowania [4]. W ym iana informacji w takich systemach wielopoziom owego
sterowania odbywa się za pośrednictwem sieci. O ile połączenie poziomu
najniższego z operatorem lokalnym może posiadać ustalone,gwarantowane
parametry pracy obejmujące: nieznaczne opóźnienia czasowe, ich stabilną
charakterystykę i w ysoką niezawodność, to operator zdalny pracuje typowo
z wykorzystaniem publicznej sieci rozległej i przepływ informacji napotyka tu na
szereg zaburzeń wynikających ze zmiennych warunków pracy charakterystycznych
dla takich sieci [2-4],[11].
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W pracy tej skupiono się na badaniu i poznaniu zjawisk związanych z wpływem
sieci komputerowej na pracę takich systemów telerobotów. Zaprojektowano
niezwykle oszczędny model robota zbudowany przy użyciu robota-zabawki ARM1
firm y Sommertech [14-15], kam ery internetowej i sterownika Beck@ IPC.
W ykorzystanie tych elementów pozwoliło zbudować funkcjonujący m anipulator
niezwykle tanim kosztem. Model ten posłużył początkowo do wykonania typowego
system u sterowania opartego o protokoły www. Takie systemy m ają szereg zalet
i były wielokrotnie opisane [1]-[9] a tego rodzaju rozwiązania można uznać za
klasyczne. W ydaje się, że zastosowanie bezpołączeniowego protokołu SNMP
przeznaczonego i wykorzystyw anego powszechnie do nadzorowania i zarządzania
urządzeń sieci komputerowych zam iast klasycznie używanego protokołu http
powinno dać korzystne efekty przy pracy w sieci rozległej oraz w sieciach
bezprzewodowych [6],[11].

1.1. Problemy sterowania robotami przez sieć Internet
Zdalny operator może sam odzielnie sterować działaniem maszyny lub tylko
wspom agać lokalne system y sterowania i inteligencji, gdy te natrafią na zdarzenia
wykraczające poza zakres możliwości rozpoznawania lub decydowania [4]. Sieć
Internet w raz z jej szeroko rozpowszechnionymi i dobrze znanym i protokołami
w ym iany informacji je s t naturalnym środkiem połączenia pomiędzy obiektem
sterowania a układem sterującym. Szereg zalet którymi są szeroka dostępność,
niewielki koszt, w iele dostępnych narzędzi można przeciwstawić z wadami: duże
i zmienne opóźnienia, często ograniczona i zmienna przepustowość, duża
zawodność przy dostarczaniu danych. To rodzi szereg problem ów tam gdzie m am y
do czynienia z systemami czasu rzeczywistego [5],[11],[13]. Problemy planowania
ruchu robotów i prezentowania efektów ich działań w znacznej odległości dobrze
widać w projekcie W eb Interface for Telescience (WITS) planowania ruchów
pojazdów wysyłanych poza naszą planetę [4], W ykorzystano tam technologię Java
i protokół http, aby dać szerokiemu gronu naukowców dostęp do planowania ruchów
i zadań pojazdu badawczego oraz dostęp do zebranych danych i ich różnorodną
prezentację graficzną. Tam właśnie technologia w w w sprawdza się dobrze. Nie
oznacza to jednak, że sam pojazd był sterowany takim w łaśnie protokołem.

1.2. Zastosowanie protokołów http w sterowaniu telerobotów
Protokół http jest najpopularniejszym protokołem internetowym. Szeroka
dostępność w wielu systemach kom puterowych rożnego rodzaju oraz opracow ane
m etody prezentacji graficznej i interakcji klienta z serwerem czyni go naturalnym
protokołem do stosowania w zdalnym sterowaniu robotów [2-5]. W iele prac pokazuje
takie zastosowania i nawet używane je s t określenie web telerobot [3] do pokazania
związków technik sterowania robotami na odległość z technologia www
i z protokołem http. Protokół http i szerokie rozpowszechnienie narzędzi
internetowych z jego obsługą pozwalająca na nieskom plikowane przeprowadzanie
eksperym entów ze zdalnymi robotami niemal wszędzie. Protokoły te pracują
w architekturze klient serwer gdzie serw er je s t związany z robotem, a klient czy wielu
klientów obserwuje jego działanie i w ydaje polecenia. W tedy zasadnicze prace przy
zaprojektowaniu takiego układu trzeba poczynić tylko raz, w serwerze a z pew nością
wielu klientów będzie m ogło pom yślnie korzystać z takiej konfiguracji pracując na
kom puterze dowolnego typu wyposażonym w różnorodne odm iany przeglądarek
internetowych. Protokół http je s t oparty o połączeniowy protokół TCP w warstwie
transportu i dlatego źle sprawdza się tam, gdzie występuje zm ienność opóźnień oraz
w układach sterowania czasu rzeczywistego [4],[11].
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1.3. Problemy sterowania układami przez sieć bezprzewodową
Zastosowanie protokołów opartych na TCP rodzi szereg dalszych problemów gdy
użyjemy technologii bezprzewodowych [11], Obok czynników takich jak przeciążenie,
błędy transm isji i efekt ruchu największe zagrożenie dla poprawnej pracy protokołu
TCP stanowi rozłączanie i łączenie ponowne [6]. Problemów tych można uniknąć
stosując protokoły bezpołączeniowe, oparte na UDP zam iast połączeniowych TCP.
Takim jest protokół zarządzania siecią SNMP.

1.4. Zastosowanie protokołu SNMP w sterowaniu i nadzorowaniu
urządzeń
Protokół SNMP pomyślany do nadzorowania warunków pracy i zarządzania
urządzeń łączących sieci komputerowych je st także obecny i używany pomyślnie
w układach kontrolnych automatyki. Najważniejsze zalety SNMP na tym polu to:
• oparcie na bezpołączeniowy sposobie przekazywania danych
• mechanizmy kontroli dostępu i autoryzacji, od wersji 3
• mechanizm asynchronicznego powiadamiana o zdarzeniach w obiekcie, TRAP
Szereg prac pokazuje pomyślne i skuteczne zastosowanie tego protokołu
w sterowaniu [12],[15]. Także przy komunikacji zespołów robotów pomiędzy sobą
[13]. Znaleźć można również urządzenia budowane po to, aby zastosować protokół
SNMP do zdalnego nadzoru i sterowania obiektem, tam gdzie jego zastosowanie nie
było początkowo planowane [15], Dlatego zaprojektowano i następnie wykonano
oszczędną konstrukcję robota, po to aby obserwować te zjawiska.

2. Konstrukcja układu sterowania robota
Do sterowania mechanizmu ramienia ARM1 [14] potrzebne jest urządzenie
z łą cze m RS232. Polecenia wydaje się przesyłając odpowiednio form atowane ramki
danych do sterowania napędami robota. W śród wielu rozważanych rozwiązań
systemu sterowania robota można wydzielić dwa zasadnicze typy rozwiązań [15].
Pierwszy to system oparty o komputer typu PC, drugi to system oparty na układzie
wbudowanym . W przypadku pierwszego rozwiązania m am y szeroki wybór tak
w zakresie systemu operacyjnego jak i środowiska programistycznego. Dzięki
taniejącym i coraz szybszym podzespołom dla komputerów domowych możemy
dysponować bardzo dużą m ocą obliczeniową znacznie przekraczającą potrzeby. To
najczęściej opisywane rozwiązanie laboratoryjne [2-5]. W drugim przypadku układ
sterownika musi spełniać przynajmniej dwa kryteria: posiadać przynajmniej jeden
interfejs RS-232 do podłączenia kontrolera napędów i interfejs sieciowy w celu
podłączenia do sieci komputerowej.

2.1. Układ zbudowany w oparciu o komputer typu PC
W układzie zbudowanym w oparciu o komputer PC sterowanie robotem odbywa
się poprzez serw er w ww zainstalowany na komputerze. Sygnał sterujący przez
interfejs RS232 je s t przekazywany do kontrolera napędów SK18. Obraz uzyskiwany
jest z kamery podłączanej przez port USB. Schemat takiego systemu przedstawia
rysunek R y s l.b . Z aletą takiego układu jest niska cena kamery USB i dostępność
komputerów PC. W a d ą natomiast są duże rozmiary komputera w porównaniu do
rozmiarów robota ARM1 oraz wysokie wymagania zasilania wkluczające
w przyszłości m ożliwość użycia go w układzie mobilnym.
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a)

b)

Rys.1. Dwa schem aty w ykonania zespołu telerobota:
a) z użyciem komputera PC i kam ery USB oraz b) z użyciem sterownika DK40 i kam ery IP

Źródło: opracowanie własne
2.2. Układ zbudowany w oparciu o sterownik Beck DK40
W układzie zbudowanym w oparciu o układ Beck DK40 (Beck@ IPC) sterowanie
odbywa
się
poprzez wbudow any
serwer www
lub za
pośrednictwem
oprogram owania sieciowego przygotowanego dla tego sterownika. Układ jest
podłączony do sieci Ethernet 10BaseT. Beck@ IPC przesyła kom endy w ramkach na
łączu RS232 do kontrolera napędów SK18 sterującego ruchami m echanizm ów
robota. Obraz potrzebny do interaktywnego sterowania robotem je st dostarczany
poprzez niezależną kam erę IP w yposażoną we w łasny serw er www dostarczający
sygnał video w prost do klienta lub wielu odbiorców. Schem at układu przedstawia
rysunek R y s .lb .

2.3. Zestawienie obu rozwiązań konstrukcyjnych
W Tabeli 1 porównano wybrane cechy obu rozwiązań. Za użyciem komputera
przemawia jedynie łatw ość adaptacji do różnych rozwiązań programowych.
W sterowniku Beck@ IPC je s t przygotowany serw er www, który można niemal wprost
wykorzystać do sterowania robota. Możliwe jest też przygotowanie własnych
program ów choć narzędzia do ich budowy i uruchamiania nie są tak bogate jak
w przypadku komputera PC.
Tabela 1. Zastosowanie komputera PC a sterownika, porównanie
Kom puter PC i kam era USB

Beck DK40 + kamera IP

możliwości adaptacyjne
Cena, w tym robot 1200 zł

bardzo duże
4000 zł

ograniczone
2500 zł

niezawodność działania

niewielka

duża

roczne zużycie energii

1100kWh

300kWh

mobilność

trudno osiągalna

łatwo osiągalna

Źródło: opracowanie własne

W ydaje się, że w ykorzystanie sterownika zam iast komputera je s t dobrym
rozwiązaniem . Podobne wykorzystanie układu Beck@ IPC można znaleźć w pracy
[7], gdzie zastosowano go do zdalnego nadzorowania systemu ogrzewania. Po
wykonaniu modelowych wersji obu rozwiązań zdecydowano się kontynuować
właśnie tę konstrukcję [15]. Pozwoli ona w ykonać sterowanie zużyciem protokołów
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http niemal natychm iast i opracować
a w przyszłości i inne w miarę potrzeby.

program

używający

protokół

SNMP

3. Dwa protokoły sterowania robota
Protokół http pomyślany został do przenoszenia informacji rożnego rodzaju i jego
specyfikacja jest otwarta. W spółcześnie zakres zastosowań i rodzaje przenoszonym
nim danych rosną. Jest stosowany także w układach pomiarowo kontrolnych w tym
także w obsłudze telerobotów [3]. Istnieje też szereg wad opisanych wcześniej
w Rozdziale 1. S ą nimi:
• protokół http jest oparty o TCP w warstwie transportu i dlatego źle sprawdza się
w układach gdzie występuje zmienność opóźnień
• brak mechanizmu asynchronicznego powiadamiania pomiędzy serwerem a klientami
• zaburzenia przy pracy w sieciach bezprzewodowych ad hoc
Jakie wnioski pociąga to za sobą w zakresie doboru zestawu protokołów obsługi
telerobota w sieci Internet oraz pracy w warunkach łącz niepewnych?
Protokół http i technologię www należy zastosować do przekazywania informacji
od robota do zdalnych użytkowników. Tam, gdzie przekazywana je s t informacja
0 ruchach robota i jego otoczeniu. Do sterownia, w tym interaktywnego należy użyć
protokółu SNMP, który działa równie dobrze w sieciach o dużej przepustowości
1stabilnych parametrach pracy a lepiej sprawdzi się w warunkach skrajnych.
Przygotowano dwa rozwiązania według rysunku Rys.1. Na R ys.l.a przedstawiono
układ, w którym do sterowania użyto protokołu http. Zdalny kom puter wyświetla obraz
podawany z kamery i przekazuje polecenia sterujące do serwera www
wbudowanego w sterownik Beck@IPC. Nieskom plikowany program na podstawie
otrzymanych danych form uje ramki sterujące robotem i przesyła przez RS232 do
sterownika napędów.
b)

a)
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b)

Rys.2. Dwie m etody sterowania telerobota:
a) z użyciem komputera serwera www oraz b) z użyciem agenta SNMP

Źródło: opracowanie własne
Na Rys 1.b przedstawiono układ wykorzystujący protokół SNMP do sterowana.
W ykorzystano tu wersję pierwszą protokołu spośród z trzech dotychczas
opublikowanych [10]. Przesyłanie obrazu następuje jak poprzednio za pom ocą
osobnej kamery z własnym serwerem www. Polecenia sterujące robotem
przekazywane są za pom ocą poleceń SET protokołu SNMP. Nie ma potwierdzenia
przyjęcia
polecenia
przez sterownik
robota.
Można
odczytać
położenie
komplementarnym poleceniem GET, aby upewnić się, że polecenie SET zostało
przyjęte lub odczytać położenie ramion przed rozpoczęciem wydawania poleceń jeśli
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transm isja obrazy nie dostarcza dostatecznych danych. Sterownik Beck@ IPC pełni
rolę agenta SNM P i jego serw er w w w nie je s t używany. Stworzone oprogram owanie
agenta SNMP odbiera polecenia sterujące SET, rejestruje lokalnie i na ich podstawie
form uje ramki sterujące kontrolerem napędów. Odpowiada na polecenia odczytu
stanu GET podając stan rejestrów. Może także w ysyłać komunikaty TRAP
przeznaczone do inform owania o stanach awaryjnych w odpowiedzi na zm ianę stanu
w ejść cyfrowych. W ysyła je w tedy pod co najwyżej cztery adresy IP odbiorców
ustawione w cześniej. Zw iązek pomiędzy położeniem sześciu napędów ramion
a zaw artością danych protokołu SNMP podany je st w bazie informacji zarządzania
MIB opracowanej do tego celu [10]. Użyto tu identyfikatorów w gałęzi drzewa MIB
przeznaczonego wykorzystywanej ju ż przez sterow nik Beck@ IPC do własnych
celów.
W poddrzewie iso.org.dod.internet.m gm t.m ib2.dk40 lub w krótszej wersji
num erycznej 1.3.6.1.2.1.80 podobnie jak w pracy [10]. Daje to możliwość
nadzorowania pracy telerobota prze dow olny program zarządzający SNMP. Bez
względu na konstrukcję układu sterowania opisaną powyżej, w każdej można
niezależnie i równolegle badać warunki pracy przy użyciu protokołów http i SNMP co
ułatwia porównanie. Rys 3 przedstawia fotografię robota w czasie pracy i widok
ekranu sterującego w miejscu zdalnego sterowania. Prawą część okna programu
zajm uje obraz z miejsca pracy robota, w lewej jest pole podawania poleceń do
sześciu mechanizm ów odpowiadających za ruch ramion i szczypców robota-zabawki

Rys.3. Robot ARM1 w czasie pracy

Źródło: opracowanie własne
W ykonano szereg eksperym entów w
różnych warunkach
pracy sieci
kom puterowej łączącej zespól telerobota z komputerem operującym zdalnie. W sieci
lokalnej pracującej w standardzie Ethernet 10/100 Mb/s obsługa telerobota-zabawki
przebiega równie sprawnie przy zastosowaniu obu metod sterowania. Podobnie przy
zastosowaniu połączenia w sieci rozległej o przepustowości rzędu 500 kb/s. Choć tu
zasadnicze znaczenie dla odczuwalnej jakości i m ożliwości płynnego sterowania ma
dobór właściwych param etrów jakości transm itowanego obrazu kamery. Przy
sterowaniu w tych warunkach protokół http i SNMP spraw dzają się równie dobrze.
Różnice w działaniu obu rozwiązań daje się zaobserwować w warunkach łącza
o znacznie mniejszej przepustowości oraz w łączach o dużej stopie błędów. Przy
wykorzystaniu komputera wykorzystującego łącze GPRS o przepustowości nie
przekraczającej 24 kb/s używanie kamery jest bardzo utrudnione mimo ustawienia
możliwie malej wielkości obrazu, jego niskiej jakości i dodatkowo małej szybkości
odnawiania. W tedy operatorowi trudno zorientować się czy w ydaw ane przez niego
polecenia docierają do robota. W takich warunkach
polecenia wysyłane
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i odczytywane za pom ocą SNMP sprawdzają się lepiej. Największą różnicę na
korzyść sterowania protokołem SNMP w zestawieniu z http zaobserwowano tworząc
na drodze m iędzy robotem a zdalnym operatorem łącze bezprzewodowe
w technologii 802.11b pracujące na granicy zasięgu. Podobnie działać będzie łącze
przewodowe narażone na wysoki poziom zakłóceń w wyniku pracy w trudnym
środowisku przemysłowym lub co częściej spotykane wadliwie wykonane. Cechą
łącz tego rodzaju je s t wysoka stopa błędów, która uniemożliwia przesyłanie
datagram ów o dużym rozmiarze podczas gdy datagram y o malej długości
przenoszone s ą niemal bez błędów. W tedy nawet po wyłączeniu kamery sterowanie
robotem za pom ocą protokołu http je st bardzo trudne. Polecenia są tracone a łącze
jest utrzym ywane w powtarzającym się procesie nawiązywania połączenia i jego
utraty. W takich warunkach sterowanie za pom ocą bezpołączeniowych datagramów
protokołu SNMP przebiega jeszcze niemal bez zakłóceń.

4. Podsumowanie
W pracy om ówiono zagadnienia związane ze zdalna obsługą w czasie
rzeczywistym telerobota zabawki za pośrednictwem sieci komputerowej. Praca
opisuje w form ie krótkiego wprowadzenia główne problemy telerobotyki i robotyki
webowej choć koncentruje się na problematyce sieci, a szczególnie doborze
protokołów sieciowych właściwych do zastosowania w sieci Internet w typowych
warunkach pracy. Pokazano, że powszechnie stosowane w takim przypadku
protokoły należące do zestawu protokołów www w ykazują szereg niedoskonałości,
gdy zostaną w ykorzystane do sterowania w realnej sieci. Efekty te łatwo
zaobserwować w przypadku pracy w sieci o niskiej przepustowości a szczególnie
w sieciach bezprzewodowych na granicy zasięgu i przy dużym poziomie zakłóceń.
Dlatego zaproponowano now ą architekturę sterowania ze zmodyfikowanym
zmienionym zestawem protokołów. Pozostawiono protokoły transmisji obrazu
z m iejsca pracy robota w klasycznej formie, a do sterowania wykorzystano protokół
SNMP pomyślany do obsługi urządzeń łączących sieci komputerowe. Stosowany
z powodzeniem także w układach kontrolnych i pomiarowych. Zaprojektowano
i zbudowano system zdalnego sterowania robota, przy czym wykorzystano niezwykle
oszczędną, gotow ą konstrukcję elektromechaniczną.
W ydaje się, że m ożliwe jest przygotowanie kolejnej modyfikacji przedstawionego
tu rozwiązania, w której wykorzystanie zostanie program translator protokołów.
Będzie on przekładać polecenia wydawane z dowolnej przeglądarki protokółami www
na polecenia SNMP. Zastosowanie programu pozwoli w przyszłości połączyć wygodę
zw iązaną z użyciem protokołów www z przydatnymi w sterowaniu cechami protokołu
SNMP. Planuje się zastosowanie protokołu SNMP w wersji trzeciej co wzbogaci go
o silne
m echanizm y
autoryzacji
dostępu
oraz testowanie
mechanizmu
asynchronicznych kom unikatów awaryjnych TRAP w różnych warunkach pracy
realnej sieci komputerowej.

LITERATURA
1. Yang S.H.;Yang L.: Guidance on Design of Internet-based Process Control Systems, Acta
Automática Sinica, Vol 31, nr1, Scientific Publishing House, Chiny, 2005.
2. Xiao-Gang Wang; Moallem M.; Patel R.V.: An Internet-based distributed multiple-telerobot system,
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A Volume 33, Issue 5, Sept. 2003
Page(s): 627 - 634.
3. Dalton B.: Techniques for Web Telerobotics, Ph.D. Thesis, University of Western Australia, Perth,
Australia, 2001.

64
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lung Ngai; Newman W.S.; Liberatore V: An Experiment in Internet-Based, Human-Assisted Robotics,
Robotics and Automation, 2002. Proceedings. ICRA IEEE International Conference on Volume 2,
Issue , 2002, str 2190 - 2195 vol.2.
Lasso A,; Urbancsek T.; Helybely A.: Microrobot teleoperation through WWW, Proceedings of the
microCAD2001 International Scientific Conference, Miskolc, Hungary, 2001.05.
Zhenghua Fu; Xiaoqiao Meng; Songwu Lu: How bad TCP can perform in mobile ad hoc networks,
Computers and Communications, 2002. Proceedings. ISCC 2002. Seventh International Symposium
on , 1-4 July 2002 s tr.2 9 8 -303.
Jachimski, M. i inni: Small Internet Monitoring and Control Device, International Carpathian Control
Conference (ICCC),2002, str. 697-704.
Yang, S.H.; Chen, X., Design Issues and Implementation of Internet-based Process Control Systems,
Control Engineering Practice, 2003,11, str. 709.
Yang S.; Tan L.; :Liu G. Architecture Design for Internet-based Control Systems, International Journal
of Automation and Computing, 2004, str. 1-9.
Szymczak R.: Zastosowanie protokołu SNMP do zdalnego nadzorowania obiektu, Praca Dyplomowa,
SZSK Politechnika Łódzka, Łódź, 2005.
Morawski M„ Zajączkowski A.: Wpływ technologii sieciowych na opóźnienia w pomiarze i sterowaniu,
VII Krajowa Konferencja Naukowa SENE, Łódź 2005.
Aicklen, G.H.; Main, P.M.: Remote control of diverse network elements using SNMP,
MILCOM,Conference Record, IEEE Volume 2, Issue , 7 Nov 1995 str.6 7 3 - 677.
Redi J.; Bers J.: Exploiting the Interactions between Robotic Autonomy and Networks, Multi-Robot
Systems Vol II, Kluwer Academic, 2004, str. 279 - 289.
Sommer Technologies: Opis robota ARM1,dostępne on-line WWW.sommertech.pl.
Czekański P.: Sterowanie robotem zabawką przez sieć WAN, Praca Dyplomowa, SZSK Politechnika
Łódzka, Łódź, 2006.
Multi Data Digital: Produktübersicht Fernüberwachung mit SNMP, dostępne on-line WWW.mddgmbh.de.

Rozdział 8
Kreowanie wizerunku firm y handlowej w oparciu
o bazodanowy system informatyczny
Zbigniew Buchalski
Politechnika Wrocławska
zbigniew.buchalski@pwr.wroc.pl

Streszczenie
W niniejszym rozdziale przedstawiono pewną koncepcję bazodanowego systemu
informatycznego nazwanego BAZODANSYS wspomagającego proces doradczo-decyzyjny
w firmie handlowej. Podano podstawowe założenia budowy tego systemu, jego strukturę
oraz opis funkcjonowania systemu informatycznego. Zaprezentowano mechanizm akwizycji
wiedzy do bazy wiedzy. Wiedza zgromadzona w bazie wiedzy systemu BQAZODANSYS
reprezentowana jest przez reguły i fakty. Pozyskiwanie wiedzy do bazy wiedzy odbywa się
na bieżąco w trakcie pracy tego systemu. Zrealizowana została implementacja komputerowa
zaprezentowanego systemu i oszacowano jego efektywność w procesie doradczodecyzyjnym.

1. W prowadzenie
Podejm owanie decyzji oznacza akt wyboru jednej możliwości (kierunku) działania
spośród pewnego ich zestawu. W ybór ten może być wykonywany na podstawie
określonej
sekwencji
działań,
które
prowadzą
do
wyselekcjonowania
najkorzystniejszej (optym alnej) alternatywy. Istotną rolę we wspom aganiu procesu
decyzyjnego odgryw ają inteligentne system y informatyczne jakim i s ą system y
ekspertowe [3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14]. System y ekspertowe przestały być w yłącznie
dom eną naukowców i laborantów zajmujących się badaniami w dziedzinie sztucznej
inteligencji, a stały się powszechnie wykorzystywane. Zastosowanie systemu
ekspertowego może przynieść znaczne korzyści finansowe firmie, która pokusi się
o jego wdrożenie.
System ekspertowy je s t programem komputerowym, przy pom ocy którego
wykonywane s ą skom plikowane zadania o dużych wymaganiach intelektualnych.
W ykorzystanie systemów ekspertowych umożliwia zwiększenie wydajności pracy,
zm niejszenie kosztów produkcji oraz polepszenie jakości wytwarzanych produktów.
Pomocne s ą one wszędzie tam, gdzie istnieje duży zasób wiedzy, w oparciu o którą
trzeba podejm ować w iele decyzji [1, 2, 4, 6, 12, 15, 18].
W
niniejszym
rozdziale
zaprezentowano
pewną
koncepcję
systemu
ekspertowego o nazwie BAZODANSYS jako narzędzia wspomagającego proces
technologiczny produkcji pian poliuretanowych i wspom agający podejmowanie
decyzji przez klienta przy wyborze dopasowanego do swoich potrzeb rodzaju piany
poliuretanowej. System BAZODANSYS skierowany został zarówno do firm
produkcyjnych w celu wspom agania procesu produkcyjnego, jak i do indywidualnych
nabywców pian poliuretanowych.
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Użytkownik systemu poprzez dokonywanie wyboru rodzaju pian zgodnie ze
swoimi preferencjami udziela wszelkich potrzebnych informacji systemowi
BAZODANSYS w celu wskazania przez system najodpowiedniejszego dla niego
rodzaju piany. Główne kryterium stanowi podział na pianę letnią i zimową,
w następnej kolejności określany je s t rodzaj aplikacji wym aganej przez odbiorcę,
a w ostatnim etapie param etry związane z czysto technicznymi właściwościam i
piany.

2. Założenia i opis systemu BAZODANSYS
System ekspertowy BAZODANSYS został zbudowany w celu wspomagania
procesu produkcyjnego w firmie zajmującej się w ytwarzaniem pian poliuretanowych.
Jest to zasadniczy cel jego istnienia. Podstawowym m iejscem wykorzystania
systemu BAZODANSYS je st firma zajmująca się produkcją pian poliuretanowych.
System ma na celu wspom aganie procesu produkcyjnego poprzez pomoc
w umiejętnym zaplanowaniu produkcji.
System BAZODANSYS dzięki pomocy w prawidłowym wyborze piany
poliuretanowej pod potrzeby indywidualnego klienta wpływa równocześnie na
prawidłowość zapotrzebowań składanych bezpośrednio do firm y produkcyjnej.
Pozytywny w pływ działania systemu BAZODANSYS odczuje zarówno dział
logistyki planujący w szelkie zakupy kom ponentów pod produkcję określonego
wsadu, jak i dział magazynu, który uniknie składowania niepotrzebnie zam ówio-nych
surowców czy opakowań.
Ze względu na szerokie zastosowanie pian poliuretanowych należało
przeprowadzić analizę produktu pod kątem podstawowych param etrów technicznych
charakteryzujących
pianę.
Podstawowymi
parametrami
technicznymi
charakteryzującymi piany poliuretanowe są:
• lepkość,
• palność,
• chłonność wody,
• twardość oraz czas utwardzania,
• elastyczność spoiny,
• odporność na niskie temperatury,
• typ piany (montażowe, pistoletowe),
• temperatura aplikacji (letnia, zimowa),
• liczba komponentów (jednokomponentowe, dwukomponentowe),
• temperatura przechowywania i polimeryzacji.
Możem y wyróżnić następujące grupy funkcjonalności pian:
• piany stosowane zim ą (latem),
• piany o wysokiej wydajności,
• piany o dużej wytrzym ałości spoiny,
• piany o zmniejszonej palności,
• piany o szybszym schnięciu,
• piany odporne na wilgoć,
• plany tanie, standardowe.
Piany poliuretanowe m ają dobrą przyczepność do większości materiałów
budowlanych w tym do stali, drewna lub betonu. Można je stosować zarówno
wewnątrz, ja k i na zewnątrz budynków. Utwardzona piana je st odporna na
krótkotrwały w pływ prawie wszystkich chem ikaliów, lakierów, rozpuszczalników.
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Piany poliuretanowe służą między innymi do montażu i uszczelnienia oś-cieżnic
okiennych i drzwiowych, wypełniania ubytków i szczelin w systemach wentylacji,
kanalizacji, instalacji elektrycznej i grzewczej. Stosowane s ą również do wygłuszania
i uszczelniania ścian działowych, wanien, brodzików, montażu paneli izolacyjnych,
ocieplania budynków, itp.

3. Struktura systemu BAZODANSYS
Schem at blokowy systemu BAZODANSYS można przedstawić na poniższym
rysunku:

O
użytkownik

wiedzy
Rys. 1. Struktura systemu BAZODANSYS

Źródło: opracowanie własne
Podstawowym elementem składowym systemu BAZODANSYS je st mechanizm
wnioskujący. Odpowiada on za poprawne działanie całego systemu ekspertowego,
a głównym jego zadaniem jest pobieranie informacji od użytkownika, analizowanie
Ich i wyciąganie w niosków z tych informacji na podstawie reguł i faktów zawartych
w bazie wiedzy. Mechanizm wnioskujący stwierdza na podstawie przyjętych założeń
czy na bazie znanych mu faktów w ybór odpowiedniego typu piany poliuretanowej jest
właściwy, a w razie ewentualnego złego wyboru generuje stosowne komunikaty
0 błędzie.
Zadaniem systemu ekspertowego BAZODANSYS jest wprowadzanie zmian
w bazie faktów oraz dodawanie nowych elementów do tejże bazy. W prowadzanie
nowych, edycja czy usuwanie istniejących faktów odbywa się za pom ocą specjalnie
skonstruowanego interfejsu inżyniera wiedzy. Zm iany danych można dokonać
jedynie po uprzednim podaniu przez inżyniera wiedzy znanego tylko jem u hasła
1 loginu.
Interfejs użytkownika wykonany jest w postaci dynamicznej strony W W W
wykonanej w technologii PHP. Do opisania niniejszego interfejsu systemu
BAZODANSYS wykorzystano przeglądarkę internetową Opera w wersji 8.5.
Podstawowym celem interfejsu użytkownika jest właściwa komunikacja między
programem wykonującym złożone zadania a użytkownikiem. Interfejs w wyniku
odpowiednich ruchów użytkownika ma za zadanie osiągnąć określony cel.
W system ie BAZODANSYS funkcjonuje jeden interfejs z nastawieniem na dwóch
użytkowników.
Baza w iedzy system u BAZODANSYS zawiera bazę faktów i bazę reguł. Baza
faktów została w ykonana w systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych
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MySQL, który dostępny je s t w darm owym pakiecie KRASNAL serv 2.7. Za pom ocą
programu phpMyAdmin uruchom ionego w dowolnej przeglądarce internetowej,
możliwe było powstanie bazy w iedzy o nazwie bazapian.
Bazaplan zawiera dwie tabele:
- tabelę fakty, która pełni rolę bazy faktów,
- tabelę reguły, która pełni rolę bazy reguł.
Tabela fakty zawiera nazwy, podstawowe ilości surowców chemicznych oraz
param etry techniczne plan poliuretanowych opracowane przez technologów. Dla
każdej pojedynczej piany baza faktów zawiera następujące elementy:
- num er piany poliuretanowej,
- nazwę piany poliuretanowej,
- skład dziesięciu surowców chemicznych piany poliuretanowej,
- skład szesnastu głównych parametrów technicznych piany poliuretanowej.
Tabela reguły stanow i bazę reguł systemu ekspertowego BAZODANSYS.
Zawarte są w niej inform acje niezbędnie dla funkcjonowania mechanizmu
wnioskującego. W bazie reguł podane s ą inform acje jakie surowce i jakie parametry
techniczne powinna posiadać piana poliuretanowa, aby spełniała określoną
własność. W łasnością plany w tym przypadku je s t np. szybkość schnięcia czy
zmniejszona zapalność piany.
Baza reguł została wykonana w system ie zarządzania relacyjnym i bazami
danych MySQL. Dla każdego pojedynczego parametru technicznego piany
poliuretanowej baza reguł zawiera następujące elementy:
- num er parametru technicznego,
- nazwę parametru technicznego,
- siedem podstawowych własności pian poliuretanowych takich jak:
- wydajność,
- wytrzym ałość,
- duży przyrost,
- zm niejszona zapalność,
- szybsze schnięcie,
- odporność-na wilgoć,
- niska cena piany poliuretanowej.
Użytkownik za pom ocą interfejsu użytkownika dokonuje wyboru odpowiednich
własności pian poliuretanowych. Następnie mechanizm w nioskujący łączy się z bazą
wiedzy pobierając własności pian, które w ybrał użytkownik. Mechanizm wnioskujący
porównując param etry wybranych w łasności użytkownika generuje własność
końcową. Porównuje on własność końcow ą z bazą istniejących pian w tabeli fakty
pełniącej funkcje bazy faktów . W ynikiem tego działania je st wygenerowanie
odpowiedniego typu piany, o ile w bazie faktów istnieje piana o danych własnościach.
Mechanizm w nioskujący wykonany został w technologii PHP z wykorzystaniem
elem entów języka HTML. Po uruchom ieniu systemu ekspertowego BAZODANSYS
interfejs użytkownika oczekuje na określoną reakcję użytkownika. Klient dokonując
zakupu pianki poliuretanowej żąda, aby produkt spełniał jego wym agania. Precyzuje
swoje oczekiwania, wybierając dostępne własności. W łasność piany określa w jakich
warunkach będzie ona stosowana. Złe określenie własności piany poliuretanowej
powoduje, że m echanizm w nioskujący nie pozwala na dalsze precyzowanie wyboru
rodzaju piany. W przypadku poprawnego wyboru mechanizm w nioskujący
zapam iętuje co zostało wybrane i udostępnia następne możliwości wyboru typu
piany.
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Na
podstawie
wyboru
dokonanego
przez
użytkownika
w
systemie
BAZODANSYS zostaje zbudowany wirtualny obraz produktu, jakiego poszukuje
klient. Pozostaje tylko znaleźć odpowiedni rodzaj pianki w bazie danych pian (bazie
faktów).
Aby w bazie pian odnaleźć produkt posiadający określone właściwości potrzebny
jest translator, który przełoży własności wybrane przez użytkownika na parametry
techniczne i recepturę. W tym celu istnieje właśnie baza reguł, która definiuje
wszystkie istotne parametry techniczne oraz skład surowcowy określając daną
własność piany poliuretanowej.
Przykładowo, w tabeli o nazwie reguły podane jest, że aby otrzymać piankę
odporną na w ilgoć musi ona spełnić poniższe warunki techniczne i surowcowe:
- C hlonnW ody = 1 (jest to chłonność wody),
- ONNTemp = 1 (jest to odporność na niskie temperatury),
- TypPianyPIST/M ONT = 1 (jest to typ piany: pistoletowa lub montażowa),
- CzasM iedzyO per = min 6 sekund, max 11 sekund (jest to czas
międzyoperacyjny),
- Tem pPolim er = min. 5 °C, m ax 20 °C (jest to temperatura polimeryzacji),
- gaz1 = min. 23%, m ax 44% (jest to procentowa zawartość gazu),
- surow ie cl = min 5%, m ax 10% (jest to procentowa zawartość surowca).
Pozostałe param etry i skład surowcowy może być dowolny. W bazie reguł tą
dowolność oznaczają pola wypełnione wartościami 999. Analogicznie do
przedstawionego przykładu zdefiniowane są pozostałe warunki.

4. Programowa realizacja systemu BAZODANSYS
System ekspertowy BAZODANSYS wykonany został w technologii PHP i HTML
z wykorzystaniem relacyjnych baz danych MySQL [9, 16, 17]. Podstawowym
środowiskiem informatycznym umożliwiającym działanie systemu BAZODANSYS
oprócz poprawnie działającego systemu operacyjnego jest serwer W W W obsługujący
język skryptowy PHP z obsługą baz danych MySQL oraz dowolna przeglądarka stron
internetowych, jak np. Internet Explorer czy Opera. Korzystanie z systemu możliwe
je st poprzez wykorzystanie darmowych pakietów zawierających pełne niezbędne do
tego środowisko informatyczne. Przykładem pakietu zawierającego tego typu
środowisko jest między innymi KRASNAL serv 2.7.
W systemie ekspertowym BAZODANSYS wykorzystana została również
technologia HTML która dzięki swoim możliwościom w łatw y sposób przyczyniła się
do prezentacji danych zawartych w bazie w iedzy dzięki prostym w obsłudze tabelom
oraz do pobierania danych od użytkownika dzięki łatwym w obsłudze formularzom.
System BAZODANSYS wykorzystuje darmowy pakiet KRASNAL serwer w wersji
2.7 i zainstalowany pod kontrolą systemu operacyjnego W indows XP. Składniki
pakietu KRASNAL stanow ią następujące elementy:
• serwer WWW Apache 1.3.31,
• phpMyAdmin 2.6.0 pl2,
• PHP 4.3.9,
• PHP 5.0.2,
• SQLiteManager 1.0.1,
• CesarFTP 0.99g,
• MySQL 3.23.58,
• WebAlizer 2.1,
• ActivePerl 5.6.1.628,
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• Free SMTP Server.
Pakiet KRASNAL serwer oprócz posiadanego oprogramowania zawiera również
wiele m ateriałów pomocniczych w tworzeniu dynamicznych stron W W W w postaci
PHP, HTML, PERL-a, MySQL i CSS. Zawiera również dokum entację serwera oraz
opis większości funkcji wyżej wym ienionych języków program owania oraz pomocne
w tworzeniu stron linki innych stron internetowych. Dzięki tem u system
BAZODANSYS może być w ykorzystywany zarówno do zarządzania procesem
produkcyjnym, jak i wspom agania użytkownika w podjęciu odpowiedniej decyzji.
W ykorzystywanie systemu BAZODANSYS m oże odbywać się na dwa sposoby:
• pierwszy sposób to możliwość korzystania z systemu poprzez sieć Internet. Kod
źródłowy całego programu, oraz powiązaną z nim bazę danych, na zlecenie
odpowiedniej instytucji można umieścić na dużych komercyjnych serwerach. Wiąże się
to z dodatkową opłatą za świadczoną w ten sposób usługę,
• drugi sposób polega na wykorzystaniu darmowego pakietu, w którym zawarte jest całe
środowisko umożliwiające darmowe korzystanie bez ograniczeń z systemu
BAZODANSYS i zainstalowanie jego składników na komputerze działającym pod
kontrolą określonego systemu operacyjnego. Przykładowym tego typu pakietem jest
KRASNAL serwer. Nie wymaga to konieczności posiadania konta na komercyjnym
serwerze ani połączenia z Internetem.

5. Uwagi końcowe
Niezwykle charakterystyczna specyfika produktu jakim je st piana poliuretanowa
tłum aczy w ybór i skierowanie działań w kierunku stworzenia systemu eks-pertowego
wspom agającego proces produkcyjny oraz decyzyjny przy wyborze określonego
produktu przez klienta. W ykorzystanie systemów wspomagających planowanie
produkcji je s t szczególnie istotne w zakładach chemicznych, a produkcja pian
poliuretanowych w takich się w łaśnie odbywa. W iąże się to z koniecznością
zam ówienia odpowiedniej ilości surowców chemicznych, które m ają krótki okres
ważności.
Głównym zadaniem systemu BAZODANSYS jest wspom aganie procesu
produkcyjnego pian poliuretanowych. Jednakże dużą rolę odgrywa zadowolenie
klienta, gdyż to on składa zlecenie wykonania określonej liczby puszek piany
poliuretanowej. Satysfakcja klienta stanowi tu w ięc kluczowe znaczenie. Jeżeli klient
je st w pełni usatysfakcjonowany, istnieje duże prawdopodobieństwo, że skorzysta
z system u BAZODANSYS ponownie i następnym razem zamówi w iększą liczbę
puszek piany poliuretanowej.
Składanie zam ówień z pewnym wyprzedzeniem przez klientów stanowi duże
ułatwienie dla działu planowania produkcją i planowania zakupów. Dział planowania
zakupów porównuje obecne stany m agazynowe i w razie niedoboru któregoś
z surowców zamawia odpowiednią ich ilość. Natomiast dział planowania produkcji po
skonsultowaniu z działem zakupów ustala plan produkcyjny konkretnej piany na
danym w ęźle produkcyjnym biorąc pod uwagę ewentualne amortyzacje procesu
produkcyjnego pian poliuretanowych, tzn. przestoje, drobne naprawy czy przeglądy
maszyn.
System ekspertowy BAZODANSYS został stworzony w celu wspomagania
procesu produkcyjnego w firmie zajmującej się wytwarzaniem pian poliuretanowych.
Jest to podstawowy cel jego istnienia. Jego stosowanie niesie jednak ze sobą
również inne pozytywne skutki. System ten m oże być wykorzystywany zarówno
w firmie produkcyjnej, jak i poprzez umieszczenie go na stronie W W W bądź
w punktach handlowych zajm ujących się branżą budowlaną.
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Rozdział 9
Sklep in ternetow y jako sposób na skuteczne prowadzenie
działalności biznesowej
Zbigniew Buchalski
Politechnika Wrocławska
zbigniew.buchalski@pwr.wroc.pl

Streszczenie
W niniejszym rozdziale przedstawiono pewną koncepcję sklepu internetowego o nazwie
EBIZNES, który wykorzystywany jest do prezentacji i sprzedaży produktów firmy handlowej.
Sklep ten ma za zadanie podanie oferty firmy handlowej użytkownikom odwiedzającym
stronę WWW oraz ma umożliwić zawarcie umowy kupna, a także ma prowadzić promocję
poszczególnych produktów firmy. Założeniem budowy sklepu internetowego było to, że ma
być on przejrzysty i czytelny zarówno dla użytkowników odwiedzających witrynę tego sklepu,
jak i dla administratora zarządzającego nim a zarazem ma spełniać nowoczesne standardy
prezentacji informacji.
Przedstawiono elementy architektury witryny sklepu EBIZNES oraz zaprezentowano
procedurę je j implementacji komputerowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
informacyjnych. Praca zawiera wyniki badań testujących, które pozwalają oszacować
przydatność przedstawionej witryny sklepu do prowadzenia działalności biznesowej. Wyniki
tych badań wykazały, że proponowaną w pracy witrynę można z powodzeniem
rekomendować do zastosowań praktycznych.

1. W prowadzenie
Obecnie w świecie biznesu panuje globalna konkurencja. Sukcesy odnoszą
firmy, które bardzo szybko reagują na zmieniające się potrzeby swoich klientów
i sytuację na rynku. Informacja, sposób jej pozyskiwania, używania, przechowywania
i przesyłania odgrywa w ażną rolę w prowadzeniu każdej działalności biznesowej.
Firma handlowa opiera swoje funkcjonowanie o obrót dobrami m aterialnymi czy
też intelektualnym i. Celem realizacji tego zadania konieczne jest posiadanie
odpowiednich kanałów dystrybucji zwłaszcza takich, które odpow iadają aktualnym
możliwościom oferowanym przez dostępne technologie informatyczne oraz trafnie
docierają do zainteresowanych grup klientów.
Internet - sieć która daje nam nieograniczone możliwości, pozwala na
bezgraniczne porozum iewanie się, przesyłanie informacji w postaci danych,
dźwięków, animacji i grafiki z każdego miejsca na świecie, dając nam poczucie
nieograniczonej swobody. Popularyzacja sieci Internet oraz związany z nią spadek
kosztów dostępu do tego medium w raz z coraz większym obszarem terytorialnym
pokrytym przez tą sieć ukazuje Internet jako idealny kanał dystrybucji towarów przez
firmy handlowe. Internet stanowi najlepszy sposób dotarcia z ukierunkowaną ofertą
firm y do klientów, a klienci poszukujący określonego typu produktu szybko
i efektywnie otrzym ują interesującą ich ofertę, a to wszystko bez potrzeby
opuszczania miejsca zamieszkania.
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Sklep internetowy pozwala firmie handlowej przy bardzo niskich nakładach
finansowych generowanie wysokich zysków. Redukcja kosztów m ożliwa jest dzięki
faktowi, iż posiadanie sklepu internetowego umożliwia zawieranie transakcji
handlowych bez konieczności utrzymywania wielu placówek czy oddziałów firm y
[4, 5, 9, 10, 16].
Celem niniejszego rozdziału je s t przedstawienie witryny internetowej, pełniącej
funkcję sklepu internetowego o nazwie EBIZNES, za pom ocą której będzie
prowadzona działalność biznesowa. W pracy podano nie tylko m ożliwości
techniczne, ale nakreślono także aspekt marketingowy działania sklepu
internetowego. To wszystko powstało w oparciu o takie mechanizmy, jak system
zarządzania zawartością, moduł transakcyjny koszyka czy Forum pełniące funkcję
help-deska. Oparto się przy tym o darm ow e również do zastosowań komercyjnych
rozwiązana takie, ja k serwer Apache, język skryptowy PHP oraz system
bazodanowy MySQL [ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 14, 1 5 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ],
Podstawowym założeniem funkcjonowania sklepu EBIZNES jest prezentacja
oferty handlowej oraz m ożliwość zawierania przez klientów transakcji kupna
oferowanych produktów firm y handlowej poprzez Internet. Celem budowy witryny
sklepu EBIZNES było to, że ma być ona przejrzysta, czytelna a zarazem ma spełniać
nowoczesne standardy prezentacji informacji. Przedstawiono elementy budowy tej
witryny oraz podano narzędzia inform atyczne wykorzystane przy implementacji
komputerowej sklepu EBIZNES.

2. Założenia budowy i architektura sklepu EBIZNES
Sklep internetowy EBIZNES w ykorzystywał będzie architekturę, czy mówiąc
inaczej model aplikacji wielowarstwowej. Składa się ona z trzech części: klienckiej,
której rolę spełnia dowolna przeglądarka Internetowa, aplikacyjnej, czyli serwera
stron internetowych w raz z interpretatorem języka skryptowego PHP oraz
bazodanowej, czyli serwera relacyjnych baz danych SQL typu MySQL. Funkcję
serwera bazodanowego pełnić będzie serwer MySQL w wersji 5.0.51.
Aby sklep prezentował się w sposób atrakcyjny powinien nie tylko umożliwiać
zakup produktów, ale również informować o nowościach, promocjach, jak i istotnych
z punktu w idzenia marketingu wydarzeniach. Konieczne było zatem stworzenie
oprócz modułu koszyka modułu systemu zarządzania zawartością, czyli systemu
Content M anagement System zwanego dalej CMS. Oprócz tego istnieje odrębny
kanał kontaktu klientów z obsługą sklepu inny niż telefoniczny, czy mailowy. Dobrze
służy tem u Forum pełniąc tym samym fUnkcję tzw. help-deska.
Powstały trzy bazy danych: dla sklepu, CMS-a i Forum. Pozwala to na zwię
kszenie niezawodności oraz poziomu odporności na działania internetowych wandali.
Uszkodzenie jednej bazy np. Forum nie spowoduje unieruchomienia całej witryny.
Określm y na wstępie wygląd architektury bazy danych dla sklepu w rozumieniu
koszyka na zakupy. Złożony on jest z sześciu następujących tabel: Kll-enci,
Zamówienia, Produkty, Kategorie, Produkty_Zamówienia, oraz tabeli Admin. Tabela
Adm in zawiera nazwę użytkowników uprawnionych do zarządzania sklepem oraz
hasła dostępu. Schem at architektury bazy danych dla sklepu przedstawiono na rys.1.
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PRODUKTY
Z A M Ó W IE N IA

Z A M Ó W IE N IA

Rys.1. Schem at architektury bazy danych dla sklepu (koszyka)

Źródło: opracowanie własne
W ygląd architektury bazy danych dla systemu CMS przedstawiony został na
poniższym schem acie:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
AUTORZY

NEWS

STRONY

UPRAWNIENIA
AUTORA

SŁOW A
KLUCZOWE

Rys.2. Schem at architektury bazy danych dla systemu CMS

Źródło: opracowanie własne
W przypadku Forum w bazie danych umieszczone są tylko dwie tabele:
Nagłówek i Tekst. Pierwsza zawiera tytuł posta zamieszczanego na Forum, a tabela
Tekst zawiera inform acje posta. Schemat architektury bazy danych dla Forum
obrazuje poniższy rysunek:

FORUM

NAGŁÓW EK

TEKST

Rys.3. Schem at architektury bazy danych dla Forum

Źródło: opracowanie własne
Po fazie testowej te trzy bazy danych zostały skonsolidowane w je d n ą bazę
danych, posiadającą pełną funkcjonalność dotychczasowych trzech baz.
Architektura w itryny sklepu EBIZNES przedstawiona została na poniższym
rysunku:
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Rys.4. Schem at architektury witryny sklepu EBIZNES

Źródło: opracowanie własne
W itryna sklepu EBIZNES generuje się w sposób dynamiczny i jej poszczególne
moduły m ogą zm ieniać swój wygląd oraz funkcjonalność. Rama złożona jest
z siedmiu modułów, z których używanych je st pięć. Nagłówek strony składa się
z dwóch modułów: modułu (1) wyświetlającego logo sklepu oraz (2), w którym
znajduje się menu nawigacyjne. Stopka (4) zawiera inform acje pobierane
dynamicznie o numerze spod którego wykonywane jest połączenie ze stroną sklepu
oraz typie i wersji przeglądarki internetowej klienta oraz systemu operacyjnego.
Moduł o numerze (3) zm ienia się dynam icznie i umożliwia przeszukiwanie systemu
CMS w odnajdowaniu odpowiednich informacji o produktach, promocjach czy
informacjach z działalności sklepu. W yświetla on zawartość koszyka w przypadku
dokonywania zakupów.
Środkowa, (5) część witryny sklepu EBIZNES jest odpowiedzialna za
wyświetlanie zawartości poszczególnych modułów sklepu. W przypadku wyświetlania
zawartości CMS podaje ona najświeższe inform acje w każdej z kategorii oraz
wyświetla poszczególne kategorie. W przypadku części handlowej sklepu wyświetla
menu pom ocnicze z kategoriami produktów, produkty danej kategorii, opisy
szczegółowe produktów, a także form ularze um ożliwiające dokonanie zakupu. Tutaj
też w yśw ietlane są kom unikaty o ewentualnych błędach. Po zalogowaniu się do
części adm inistracyjnej wyświetlane są panele umożliwiające zarządzaniu sklepem
i modułem CMS. Tutaj również w yświetlane s ą dodatkowe przyciski funkcyjne
służące administratorom . W yśw ietlane są panele Forum umożliwiające przeglądanie
i zamieszczanie postów. Te panele są aktywnie wykorzystywane, natom iast panele
(6) i (7) pozostaną puste do ew entualnego późniejszego zagospodarowania, np. jako
powierzchnia reklamowa.
Sklep EBIZNES został podzielony na dwie części funkcjonalne, które
przyporządkowane są do odpowiadających im użytkownikom. Części te to część
publiczna i część administracyjna. Schem at funkcjonalny sklepu EBIZNES podano
na rys.5.
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CZĘŚĆ PU BUCZNA

Rys.5. Schem at funkcjonalny sklepu EBIZNES

Źródło: opracowanie własne
Część publiczna przeznaczona je s t dla użytkowników takich, jak gość (czyli
użytkownik niezarejestrowany, który jeszcze nie złożył zam ówienia) czy klient (czyli
użytkownik zarejestrowany w bazie danych, który złożył ju ż jakieś zamówienie i chce
np. złożyć następne zam ówienie). Umożliwia ona niezależnie od statusu
przeglądanie produktów. Użytkownicy załogowani będą mogli dodatkowo dodawać
lub usuwać produkty z koszyka i zarówno składać zamówienia jak i je anulować.
Część administracyjna przeznaczona je s t dla sprzedawcy i administratora. M ogą
oni wpływać na treści w yświetlane w części publicznej. M ogą tworzyć i zarządzać
kategoriami produktów jak i ich cenami i opisami, a także tworzyć i m odyfikować
promocje. Oczywiście realizują oni zamówienia klientów. M ogą również dodawać,
usuwać lub m odyfikować kategorie zawartości w systemie CMS, jak i pojedyncze
newsy. Przysługuje im również uprawnienie do publikacji lub zdejmowania
wiadom ości. M ogą również udzielać się na Forum a także nim zarządzać.
Adm inistrator dodatkowo zarządza stanem oprogram owania i zabezpieczeń sklepu
a także ma m ożliwość modyfikowania jego struktury w edle potrzeb.
Do każdej części konieczne je s t oddzielne logowanie. Pozwala to lepiej
zaplanować i rozdzielić uprawnienia użytkownikom, a przy tym również nimi
zarządzać. Również z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to pożądane rozwiązanie
ponieważ przejęcie hasła któregoś z upoważnionych użytkowników przez
niepożądanego użytkownika pozwoli mu tylko spenetrować jeden m oduł a nie
wszystkie. Tak w ięc, jeśli ktoś nieupoważniony zdobędzie hasło do części
administracyjnej system u CMS, pozwoli mu to tylko na zalogowanie się do tego
modułu a moduł sklepu z danymi klientów pozostanie bezpieczny.

3. Implementacja kom puterowa sklepu EBIZNES
Do implementacji kom puterowej sklepu EBIZNES użyte zostały następujące
narzędzia inform atyczne: Apache, PHP oraz MySQL. W szystkie te trzy narzędzia są
w
pełni
darmowymi
rozwiązaniami
mogącymi
być
używanymi
również
w zastosowaniach komercyjnych..Rozwiązania te są wieloplatform owe i działają
praktycznie na wszystkich platformach.
Do budowy witryny sklepu EBIZNES korzystano również z następujących
narzędzi inform atycznych: edytora kodu Notepad++ służącego do tworzenia kodu
PHP oraz edycji kodu bazy SOL; phpMyAdmin służącego do tworzenia i zarządzania
bazą danych oraz serwera Xampp integrującego Apache, PHP oraz MySQL-a. Użyty
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został również sterownik ODBC Connector w wersji 5.1, służący do połączenia
z bazą danych. Grafiki zostały utworzone z podstawowych kształtów oferowanych
przez program Microsoft PowerPoint 2007. W ykorzystano również
program
IrfanView służący do zarządzania i podstawowej korekcji grafik.
Użyto pliki Cookies, które umieszczane s ą przez serw er na komputerze
użytkownika (przesyłane są przez przeglądarkę standardowo przez http). S tanow ią
one rozwinięcie mechanizmu tzw. sesji. Mechanizm ten umożliwia śledzenie
poczynań użytkownika na serwerze. W czasie połączenia jest tworzony identyfikator
sesji. Cookies um ożliwiają identyfikację wielu sesji wykonywanych w różnym czasie,
a w ięc dobrze uzupełniają mechanizm sesji.
Dokonano implementacji komputerowej w itryny sklepu EBIZNES złożonej
z trzech modułów: system u zarządzania zaw artością Content Management System
czyli CMS, modułu koszyka oraz Forum. Moduły te połączone s ą ze sobą w jedną
spójną strukturę.
Za prawidłowe funkcjonowanie systemu CMS odpowiedzialne s ą następujące
tabele: ‘autorzy’, 'new s’ , ‘strony’, 'uprawnienia_autora', ’słowa_kluczowe’. Pierwsza
z nich zawiera pola określające nazwę użytkownika, czyli np. imię, nazwisko oraz
hasło dostępu. Służy ona do identyfikacji użytkowników upoważnionych do dostępu
do części adm inistracyjnej systemu. Tabela ’news' zawiera najświeższe wiadomości.
Zawiera ona num er identyfikacyjny wiadom ości, jej autora, kategorię do której należy
wiadom ość, nagłówek oraz tekst tej wiadomości. Oprócz tego znajdują się tutaj
również pozycje określające czas utworzenia, zmodyfikowania i publikacji
wiadom ości. Tabela ‘strony’ zawiera
zdefiniowane kategorie oraz ich numery
identyfikacyjne. Tabela ‘uprawnienia_auto-ra’ zawiera informacje o użytkowniku
z prawami administracyjnymi i zakresie tych praw. Tabela ‘słowa_kluczowe’ służy
wyszukiwaniu informacji w newsach.
O bsługą m odułu koszyka sklepu zajm ują się następujące tabele: ‘klienci’,
’zam ów ienia’ , ‘produkty’, 'kategorie', ‘produkty_zam ówione’ oraz ‘adm in’ . Ostatnia
tabela zawiera inform acje o użytkownikach dopuszczonych do przywilejów
administracyjnych w m odule koszyka sklepu, nazwę użytkownika oraz hasło dostępu.
Tabela ‘klienci’ przechowuje dane o klientach sklepu, a więc osobach które choć raz
złożyły jakieś zamówienie. Oprócz ewidencyjnego numeru id, znajdują się w niej
informacje o imieniu, nazwisku, nazwie firmy, numerze NIP, numerze REGON
i adresie zam ieszkania klienta.
Tabela ‘zam ów ienia’ zawiera również informacje o kliencie takie, ja k w tabeli
‘klienci', jednak s ą to dane służące doręczeniu przesyłki. Oprócz tych danych
znajdują się dodatkowo inform acje o wartości i stanie zamówienia a także dacie jego
złożenia. Oczywiście je s t również pole na num er identyfikacyjny zamówienia.
Tabelka ‘produkty’ zawiera inform acje o produktach, takie jak num er ewidencyjny,
nazwę produktu, nazwę producenta produktu, num er kategorii, do której przynależy
produkt, jego cenę oraz opis. Tabela ‘kategorie’ zawiera nazwy i numery
identyfikacyjne kategorii produktów. Tabela ‘produkty_zam ówie-nia’ zawiera oprócz
numeru zamówienia, jego cenę i ilość zam ówionych sztuk produktów.
Dwie tabele odpowiedzialne za obsługę Forum to: ‘nagłówek1 i ‘tekst’. Pierwsza
z nich zawiera num er identyfikacyjny posta zamieszczanego na Forum oraz
informacje o czasie jego umieszczenia, tytule oraz autorze jak i o tym, czy je st to
nowy wątek, czy stanowi przynależność do jakiegoś istniejącego. Zawarta jest
również informacja o tym, czy je s t to nowa wiadomość, czy odpowiedź na istniejący
post, a jeśli tak to na który. Powiązana z n ią relacją tabela ‘tekst’ zawiera zawartość
posta.
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Zgodnie z założeniam i zrealizowano sklep internetowy wykorzystujący jedynie
język PHP pozbawiony dodatków typu Java czy Flash. Ma to swoje praktyczne
uzasadnienie. Po pierwsze użytkownik nie jest zm uszony do instalowania żadnych
dodatków, co może go zniechęcić do zapoznania się ze stroną W W W , a po drugie
dzięki temu ogranicza się konieczny transfer danych z witryny do kom putera klienta.
Strona W W W jest generowana dynamicznie i składa się z nagłówka, menu
nawigacyjnego, pola wyszukiwania lub koszyka jeśli wykonujem y zakupy, stopki
i części właściwej wyświetlającej zawartość strony.
Na stronie głównej wyświetlane s ą najnowsze wiadomości z każdej z kategorii,
a są trzy typy tych kategorii: produkty, promocje oraz wiadomości o sklepie.
Oczywiście można dodawać lub usuwać kolejne kategorie. Przejście do kategorii
i wyświetlenie w szystkich wiadomości znajdujących się w niej możliwe jest poprzez
kliknięcie strzałki przy artykule danej kategorii lub poprzez kliknięcie na jej nazwę
w menu nawigacyjnym. Powrót do strony głównej jest możliwy poprzez kliknięcie na
przycisk Strona Główna lub na logo EBIZNES.
Oczywiście m ożliwe jest poszukiwanie interesujących informacji za pom ocą
modułu ‘Szukaj*. Przeszukuje on słowa kluczowe nadane przez autora wiadomości
i porównuje z wprowadzonym słowem w polu edycyjnym wyszukiwania. Tak więc
wpisując słowo w pole wyszukiwania i klikając na przycisk ‘Znajdź’ można dotrzeć
szybko do interesujących informacji.
Po kliknięciu na przycisk ‘Sklep’ przechodzimy do części handlowej sklepu
umożliwiającej zawieranie transakcji kupna produktów. Na wyświetlonej stronie
znajdują się kategorie produktów. Po wybraniu którejkolwiek z nich wyświetlona
zostaje lista dostępnych w niej produktów razem z ich zdjęciami. Po wybraniu
produktu poprzez kliknięcie na jego nazwę przechodzi się do strony prezentującej
jego pełny opis w raz ze zdjęciem .
Powyżej opisu produktu znajduje się panel wyświetlający zawartość koszyka
zakupów. Jeśli chcem y kontynuować zakupy klikamy przycisk ‘Kupuj Dalej'. Jeżeli
jednak chcem y dodać produkt do koszyka wybieram y przycisk 'Do Koszyka’. Produkt
zostanie w ów czas dodany do koszyka i w zależności od potrzeb m ożem y przejść do
kasy klikając przycisk ‘Do Kasy’ lub kontynuować zakupy.
Należy podać inform acje konieczne do zrealizowania zamówienia. Trzeba
wypełnić wym agane pola formularza, takie jak: nazwisko, NIP, ulica, miasto,
województwo, kod pocztowy oraz kraj. Ponieważ sklep ma umożliwiać dokonywanie
zakupów zarówno osobom fizycznym jak i firmom pola takie, jak: imię, nazwa firm y
czy REGON są polami niewymagalnymi. Po wypełnieniu pól wymagalnych
przechodzimy - klikając przycisk ‘Kupuj’ do zaim plantowanego częściowo modułu
płatniczego. W stworzonej wersji obejmuje on jedynie płatność kartą kredytową.
Należy w ypełnić w formularzu wym agane pola takie jak: typ karty, jej num er oraz
data ważności, jak i potwierdzić podane wcześniej nazwisko. Jeżeli wszystkie pola
zostały w ypełnione poprawnie zamówienie zostanie przyjęte. Jeśli któreś z pól nie
zostało wypełnione pojawi się Informujący o tym komunikat. Faktura za dokonane
zamówienie zostanie przesłana razem z zamówieniem poprzez kuriera. Po przyjęciu
zamówienia koszyk je s t oczyszczany i można złożyć nowe zamówienie bądź przejść
do innego m odułu sklepu.
Oczywiście zaim plem entowana została również część administracyjna, do której
można przejść klikając na przycisk ‘Zarządzaj’ znajdujący się na stronie głównej
sklepu i stronie modułu koszyka. Przechodzi się tym samym do strony wejściowej do
panelu
adm inistracyjnego.
Należy
wybrać
do
której
części
systemu
administracyjnego chcem y się zalogować (CMS czy sklep), po czym przechodzimy
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do odpowiedniego panelu logowania, w którym musimy podać nazwę użytkownika
i hasło celem autoryzacji dostępu.

4. Wyniki badań testujących funkcjonow anie sklepu EBIZNES
Celem sprawdzenia poprawności implementacji oraz eliminacji ewentualnych
nieprawidłowości przeprowadzono badania testujące sklepu EBIZNES. Sprawdzono
zarówno poszczególne moduły, ja k i ich integralność tw orzącą sklep jako całość.
Testom poddana została zarówno baza danych, jak i skrypty ją obsługujące oraz ich
współdziałanie w typowych dla sklepu internetowego przypadkach użycia.
Przetestowany został moduł CMS poprzez sprawdzenie poprawności wyświetlania
kategorii wiadom ości oraz wyświetlania treści wiadom ości. Sprawdzona została
poprawność modułu wyszukiwania w newsach słów kluczowych. Testom poddany
został również mechanizm logowania do części administracyjnej a także sesji.
Celem przeprowadzenia testów kontrolnych było sprawdzenie poprawności
wyświetlania kategorii produktów, produktów w danej kategorii, opisów pojedynczych
produktów, działania m echanizmu sesji i koszyka, jego działania polegającego na
dodawaniu, przechowywaniu w nim produktów i usuwaniu ich z niego. Sprawdzony
został mechanizm dokonywania zakupów oparty o form ularze, a także częściowo
zaim plem entowany moduł obsługi płatności. Sprawdzono także poprawność
działania mechanizmu logowania do części administracyjnej, jak i dodawania, edycji
i usuwania kategorii produktów, produktów, promocji oraz zam ówień i klientów.
Sprawdzeniu podlegał również moduł Forum, gdzie sprawdzono wyświetlanie,
dodawanie i odpowiadanie na zamieszczone posty. Nie napotkano tutaj żadnych
problemów. Również mechanizm głównego menu nawigacyjnego podlegał testowi.
Nie stwierdzono żadnych problem ów z naw igacją czy przechodzeniem pomiędzy
poszczególnym i m odułami sklepu ani przemieszczania się wewnątrz nich pomiędzy
poszczególnym i podkategoriami.
W itryna sklepu EBIZNES została poddana testom praktycznym celem
sprawdzenia poprawności implementacji. Zapełniono sklep danymi testowymi oraz
przeprowadzono czynności symulujące działania, którym sklep byłby poddawany
w rzeczywistym użytkowaniu. Testy przebiegły pomyślnie.
Badania testujące witryny sklepu EBIZNES odbywały się na platformach
systemowych zarówno Microsoft W indows, jak i Linux. W przypadku systemów
W indows były to platform y XP Professional SP2 32 bit oraz Vista Business 32 bit, jak
i Vista Business SP1 32 bit. W przypadku platformy Linux były to dystrybucje Debian
w wersji czwartej, Novell openSUSE 10.3, oraz Mandrive 2008. Użyto aktualnych
w momencie przeprowadzania testów wersji wiodących przeglądarek internetowych.
Testy przeprowadzono przy użyciu przeglądarek Mic-rosoft Internet Explorer 7,
Mozilla Firefox 2.0.0.14, jak i Opera w wersji 9.27. W przypadku Debiana była to
przeglądarka Iceweasel 2.0.014 bazująca na Firefoksie oraz Epiphany. W przypadku
SUSE użyto przeglądarki Konqueror. Na Mandrivie użyto SeaMonkey oraz Flocka.
Strona redendowała się w e wszystkich przeglądarkach poprawnie.

5. Podsumowanie
Zagadnienia poruszane w niniejszym rozdziale pokazują że systemy
internetowej sprzedaży tworzone w oparciu o dynamiczne strony W W W dają
użytkownikom nieograniczone m ożliwości zapoznania się z produktem, który chcą
zakupić. System e-biznesu zbudowanego jako witryna internetowa daje mu
przewagę nad tradycyjnym i sklepami, gdyż je s t dostępny dla każdego użytkownika
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mającego dostęp do Internetu. Sklep internetowy ma na celu przedstawienie
potencjalnym klientom oferty handlowej oraz pozwala im na dokonywanie zakupów
z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej.
Przedstawiona witryna pełniąca funkcję sklepu internetowego o nazwie EBIZNES
dzięki bazowaniu na medium o globalnym zasięgu jakim je st Internet,
umożliwiającym dostęp do wielu konsumentów z ukierunkowaną ofertą, stanowi
idealne rozwiązanie dla firm handlowych, gdyż z powodzeniem wspomaga
działalność biznesową tych firm.
W niniejszym rozdziale nakreślone zostały istotne zagadnienia z punktu widzenia
sklepu internetowego o charakterze komercyjnym a korzystanie z różnych opcji
oferowanych przez aplikację internetow ą nie przysparza żadnych kłopotów nawet
najmniej zaawansowanym użytkownikom Internetu.
Identyfikacja użytkowników, a co za tym idzie również mechanizm koszyka
zam ówień bazuje na m echaniźmie sesji i plikach Cookies. Zgodnie z założeniami
sklep EBIZNES wykorzystuje jedynie podstawowe narzędzia informatyczne, czyli
HTML i PHP. Brak w implementacji sklepu dodatkowych standardów typu Java czy
Flash. Istnieje jednak m ożliwość rozbudowy sklepu również o te standardy.
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Streszczenie
W rozdziale przedstawiono jak i dzięki czemu obywatele będą mogli korzystać z usług
świadczonych przez administrację publiczną w Polsce, w świetle zmian i dodatków
w znowelizowanej ustawie o informatyzacji.

1. Elektroniczne usługi administracji publicznej przed nowelizacją
ustawy o informatyzacji
O elektronicznej administracji, czyli o wykorzystaniu nowych technik IT
w komunikacji urząd - obywatel, urząd - firm a i urząd - urząd, dyskutuje się od
momentu powstania pierwszych planów wprowadzania społeczeństw do epoki
społeczeństwa informacyjnego. W Polsce był to plan ePolska wskazujący na
potrzebę stworzenia administracji dla społeczeństwa informacyjnego.
Obecnie Internet je s t często stosowanym narzędziem komunikacji w polskich
urzędach, ale droga do pełnej tego akceptacji nie była łatwa.
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne1
(nazywana dalej UINF) a dokładnie jej art. 16. 1. określił, że urzędy s ą obowiązane
zapewnić możliwość w ym iany informacji również w form ie elektronicznej przez
dostarczanie dokumentów elektronicznych. Artykuł 36 ustawy wprowadził zm iany do
Kodeksu postępowania adm inistracyjnego (KPA). Zgodnie z nowym art. 63. par. 1
KPA jednostki adm inistracji publicznej powinny mieć od tego momentu świadomość,
iż e-mail jest pełnoprawną form ą kontaktu z obywatelami. Tożsamość nadawców
maili miała być wiarygodna dzięki stosowaniu podpisu cyfrowego - z nieznanych
przyczyn odpowiednia ustawa w tytule posiada nazwę "podpis elektroniczny", którym
jest przesłanie znaków wprowadzonych z klawiatury, czyli podpis mało wiarygodny,
bo łatw y do podrobienia. Choć pojęcie e-podpis je st często obecnie stosowane, to
w większości przypadków chodzi o bezpieczny podpis elektroniczny czyli podpis
cyfrowy.
Choć Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych
doręczania dokum entów elektronicznych podmiotom publicznym2 wprowadziło
obowiązek przyjmowania dokum entów elektronicznych od sierpnia 2006 r., a także
uruchomienia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) generującej Urzędowe
Poświadczenie Odbioru (UPO) przy pom ocy Sprzętowego Modułu Bezpieczeństwa
1 Dz. U 2005 r. nr 64, poz. 565, uchwalona przez Sejm RP 17 lutego 2005; weszła w życie 21 lipca
2005 r.
2 Dz. U. 2005 r. nr 200 poz. 1651 - art. 16.
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(HSM - Hardware Security Module), to jednak w lipcu 2006 r. przez Sejm i Senat
przeszła "ustawa o nowelizacji ustawy" i nastąpiło oficjalne przeniesienie terminu
wdrożenia e-podpisu w administracji publicznej na maj 2008 r.3.
Obecnie większość urzędów jest przygotowana do przyjmowania formularzy od
obywateli w wytypowanych sprawach, ale nie s ą w stanie swojej gotowości naprawdę
przetestować, bowiem obywatele nie posiadają podpisów cyfrowych i usługi te s ą dla
nich nieosiągalne.
W Polsce zrealizowano wiele projektów, dzięki którym skomputeryzowano
biblioteki, uruchomiono elektroniczną rekrutację do szkół różnych szczebli, wdrożono
e-faktury, elektroniczne deklaracje podatkowe czy umożliwiono działalność e-sądu.
Nadal jednak jest w iele przeszkód pełnej informatyzacji usług dla obywateli, np. brak
promocji nowych rozwiązań przez co obywatele nie korzystają z e-usług, bo niekiedy
0 nich nie wiedzą. Urzędy w komunikacji pomiędzy sobą nadal wykorzystują LISTY
POLECONE.
Od kilku lat wszystkie polskie firmy posiadające powyżej 5 pracowników są
zobowiązane do wym iany elektronicznej dokumentacji z ZUS-em. Państwo
zrezygnowało w tym wypadku z neutralności technologicznej i płatnicy ZUS m uszą
korzystać z system u operacyjnego W indows. Od lipca 2008 r. w komunikacji tej miał
obowiązywać podpis cyfrowy, ale z powodu nie dostosowania się większości firm
odroczono to do utraty ważności podpisów bez certyfikatów, czyli do lipca 2009 r.
W edług danych GUS w styczniu 2010 r. ponad 47% firm posiadało ju ż e-podpis
kwalifikowany.
Zgodnie z now ą strategią "Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego
1 zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" i jednym z jej 7
głównych projektów, czyli "Europejską agendą cyfrową", każdy kraj członkowski UE
musi propagować nowe usługi on-line, w tym obok inteligentnych domów
i bezpiecznej komunikacji, także usługi e-administracji oraz e-zdrowia. Zm ierzają ku
tem u zmiany najważniejszej ustawy związanej z adm inistracją elektroniczną.

2. Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podm iotów
realizujących zadania publiczne
2.1. Ustawa zmieniająca
Polski Sejm 12 lutego 2010 r. uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i niektórych innych ustaw .
Określa ona zasady realizacji zadań wynikających ze Strategii rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej. W dodanym do UINF art.
12a precyzuje się, że odpowiedzialny za opracowanie i realizację Strategii jest
m inister właściwy do spraw informatyzacji (czyli obecnie m inister MSW iA) oraz że
może ona być zm ieniana nie częściej niż raz w roku. Strategia ma służyć do
stworzenia Planu Informatyzacji Państwa5, który to Plan je st aktem wykonawczym do
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Z kolei, dla realizacji Planu Informatyzacji Państwa ustanawia się projekty
informatyczne. Uchylono art.: 8, 9, 10, 11 dotyczące ponadsektorowych

3 Ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
oraz ustawy o podpisie elektronicznym (Dz.U.06.145.1050).
4 Dz. U nr 40, poz. 230.
5 Obowiązuje obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 marca 2008 w sprawie Planu
Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz. U. nr 61, poz. 415.
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i sektorowych projektów informatycznych. Przygotowując wnioski o wsparcie
projektów informatycznych należy być świadomym faktu, że dofinansowanie może
być udzielone między innymi wtedy, kiedy przedsięwzięcia służą realizacji celów
zapisanych w Planie i Strategii. Dodany art. 3a ustawy określa jakie wymagania
powinna spełniać dokumentacja, która musi być przygotowana przez wnioskującego
o dofinansowanie.
Jedną z podstawowych zasad realizacji projektów wspom aganych funduszami
unijnymi jest obowiązek utrzymania inwestycji przez pięć lat po jej zakończeniu.
Autorzy zm ian w przepisach UINF, KPA, również przygotowujący now ą ustawę
0 podpisach elektronicznych6, musieli uwzględnić ten warunek utrzymania
zrealizowanych lub realizowanych projektów informatycznych.
Inne nowo dodane artykuły m ów ią o powoływaniu ekspertów zewnętrznych
1opiniowaniu ich ekspertyz przez Radę Informatyzacji.

2.2. Dodatki i zmiany w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
W znowelizowanej ustawie pojawiły się nowe definicje i koncepty. Pierwsze
z nich, takie jak: Krajowe Ramy Interoperacyjności systemów teleinformatycznych,
neutralność technologiczna oraz jaw ność używanych standardów i specyfikacji,
spotykamy ju ż w zmienionym art. 1.2 UINF. Z artykułu tego wynika, że ustawa
określa zasady „ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
używanych do realizacji zadań publicznych i wym iany informacji w postaci
elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych
Ram
Interoperacyjności
system ów
teleinformatycznych
w
sposób
gwarantujący
neutralność technologiczną i jaw ność używanych standardów i specyfikacji”.
Interoperacyjność została zdefiniowana (w znowelizowanym art. 3.18 UINF) jako:
„zdolność
różnych
podmiotów
oraz
używanych
przez
nie
systemów
teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia
wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów z uwzględnieniem współdzielenia
informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za
pom ocą wym iany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty
systemów teleinform atycznych”.
Z kolei, neutralność technologiczna, podając za dodanym art. 3.19 to: „zasada
równego traktowania przez władze publiczne technologii teleinformatycznych
i tworzenia w arunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania możliwości
eliminacji
technologii
konkurencyjnych
przy
rozbudowie
i
modyfikacji
eksploatowanych system ów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych
produktów i rozwiązań”. Nie daje się niestety znaleźć pojęcia neutralności
technologicznej w takich przepisach znowelizowanej UINF, które by rzeczywiście coś
regulowały.
Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) to rozporządzenie, do wydania którego
ma posłużyć delegacja (zawarta jest w dodanym art. 18.3 UINF). W skazuje ona, że
KRI , m ają uwzględniać zarówno zasadę równego traktowania różnych rozwiązań
informatycznych ja k i Polskie Norm y oraz inne dokum enty normalizacyjne
zatwierdzone przez krajow ą jednostkę normalizacyjną. Obawę budzi fakt, że takie
sformułowanie delegacji może być drogą na skróty do wprowadzenia obowiązku
stosowania Polskich Norm w podmiotach, które w ykonują zadania publiczne i tym
samym działaniu wbrew zasadzie dobrowolności ich stosowania.

6 Rada Ministrów przyjęła Projekt ustawy o podpisach elektronicznych w kwietniu 2010 roku.
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Z art. 1.2, 1.3 i 1.4 usunięto natomiast deklarację gwarancji stosowania otwartych
standardów w systemach informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań
publicznych i zastąpiono ją klauzulą, która odsyła do KRI i do pojęcia neutralności
technologicznej. Gwarancje stosowania do realizacji zadań publicznych otwartych
standardów informatycznych zostały w ięc zastąpione innymi - neutralności
technologicznej i jawności stosowania używanych standardów i specyfikacji. Nie
należy jednak utożsamiać dodanych do ustawy jawnych standardów i specyfikacji
z usuniętymi otwartymi standardami informatycznymi. Przyszłość pokaże czy wśród
różnych rozwiązań inform atycznych znajdzie się miejsce na otwarte standardy
informatyczne i czy nie będzie promowane oprogram owanie zamknięte i komercyjne
zam iast otwartego i darmowego.
Krokiem naprzód na drodze do elektronicznej w ym iany informacji z i pomiędzy
podmiotami realizującymi zadania publiczne je st nowelizacja tych artykułów,
w których definiuje się pojęcia informatycznego nośnika danych, systemu
teleinform atycznego i elektroniczną skrzynkę podawczą. W art. 3.1 określa się
informatyczny nośnik danych jako: „materiał lub urządzenie służące do zapisywania,
przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej”. Informatycznym
nośnikiem danych je s t w ięc każdy materiał lub urządzenie, nowoczesne (dyski
twarde, pamięci flash, nośniki optyczne) lub rzadko używane (dyskietka zarówno
5,25 cala jak i 3,5 cala), pozwalające na zapisywanie, przechowywanie
i odczytywanie danych w postaci cyfrowej. W zakresie definicji informatycznego
nośnika danych nie ma zatem papieru jako nośnika służącego do graficznego zapisu
danych za pom ocą znaków języka naturalnego, ale znajduje się papier, który posłuży
do sporządzenia perforowanego zapisu danych, przykładowo w postaci cyfrowej.
Papier jako nośnik znaków graficznych dowolnego języka naturalnego pozostanie
oczywiście nadal nośnikiem używanym przez podm ioty realizujące zadania
publiczne, ale nie będzie wykorzystywany jako informatyczny nośnik danych.
Zm ieniony art. 3.3 definiuje w następujący sposób system teleinformatyczny:
„zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania
zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych przez sieci telekom unikacyjne za pom ocą właściwego dla danego rodzaju
sieci telekom unikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów z dnia 16
lipca 2004 r. - Prawo telekom unikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)".
System teleinform atyczny to sprzęt i oprogramowanie i tak rozumiany system kończy
się na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, np. modemie czy routerze.
System teleinform atyczny podmiotu realizującego zadania publiczne MUSI zawierać
w sobie telekom unikacyjne urządzenie końcowe i stąd wniosek, że system taki
również MUSI być podłączony do sieci. Nie ma jednak obowiązku, aby była to sieć
Internet. Może to być sieć GSM lub analogowa sieć telefoniczna.
Zgodnie z dodanym art. 17 pojawiła się następująca definicja elektronicznej
skrzynki podawczej: „dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący
do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy
wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinform atycznego”.
Nie ma obowiązku rejestrowania systemów teleinform atycznych i rejestrów
publicznych, ponieważ uchylone zostały dwa artykuły (19 i 20) dotyczące Krajowej
Ewidencji System ów Teleinform atycznych i Rejestrów Publicznych.
UINF po nowelizacji zawiera wiele przepisów sankcjonujących działanie systemu
ePUAP, a poprzez dodany art. 1.8 stanowi, że ustawa określa zasady
„funkcjonowania elektronicznej platformy usług publicznych”. Elektroniczna platforma
usług administracji publicznej została zdefiniowana w dodanym art. 3.13 jako:
„system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez
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pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet". Kolejne dodane artykuły zawierają
definicje:
•

profilu zaufanego ePUAP - „zestaw informacji identyfikujących i opisujących
podm iot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został
w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu (publicznego)"
(art. 3.14),

•

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP - „podpis złożony przez
użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje
identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP" (art. 3.15)

Na podstawie art. 20a.2 znowelizowanej UINF identyfikacja użytkowników
w systemach teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne będzie
możliwa za pom ocą innych technik, o ile nie sprzeciwiają się temu odrębne przepisy
przewidujące obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego.
W powołanych artykułach (20a.1, 20a.2, 20a.3) mowa jest w sumie o trzech
technikach: kwalifikowanego
certyfikatu
służącego
do składania
podpisu
elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP oraz zbiorczo o innych technologiach
mogących służyć do identyfikacji użytkowników w systemach teleinformatycznych.
W iele raportów wskazuje, że ogrom na liczba internatów posiada ju ż co najmniej
jedno konto na portalu społecznościowym. W edług raportu CBOS z lipca 2009 r.
prawie 1/3 ogółu dorosłych Polaków, czyli blisko 2/3 polskich internautów, jest
zarejestrowane w jakim ś portalu społecznościowym, a wg badania PBI tylko 11%
internautów nie ma na nich konta. Znajomość i sprawność wykorzystywania usług
portali takich jak Nasza klasa czy FaceBook pomoże zapewne założyć kolejne konto,
tym razem na portalu ePUAP. Po nowelizacji oczekiwane jest większe
zainteresowanie obywateli platform ą urzędów administracji publicznej, być może
nawet przekształcenie jej do form y portalu społecznościowego, czyli narzędzia
obecnie bardzo popularnego wśród użytkowników sieci Internet. Na całym świecie
można zaobserwować próby wykorzystania Internetu jako łatwego i efektywnego
sposobu komunikowania się, do zwiększenia interakcji i uczestnictwa obywateli
w życiu publicznym. Opublikowany przez rząd brytyjski w lutym 2oo9 roku raport
Power of Information Taksforce Report wskazywał model dzielenia się inform acją
i współtworzenia rozwiązań razem z obywatelami. Zachęcał urzędników do
aktywnego korzystania z serwisów społecznościowych jako narzędzi konsultacji
społecznych. W styczniu 2010 roku powstał portal data.gov.uk, który ma zbierać
i udostępniać dane przestrzenne uzyskiwane m.in. z zasobów rządu brytyjskiego, ale
także kolekcjonować zgłaszane przez obywateli pomysły. W projekcie uczestniczy
twórca W W W , Tim othy Berners-Lee, który portal otwierał i w raz innymi jego autorami
promuje zastosowanie na takich stronach otwartych standardów. Podobny trend
zauważam y w Stanach Zjednoczonych, gdzie Barack Obama powołał na stanowisko
Chief Information Officer Viveka Kundrę, zwolennika w ykorzystywania w administracji
narzędzi W eb 2.0. Kundra zaproponował zastosowanie serwisów wiki w praktyce
urzędowej w Dystrykcie Columbia (inicjatywa AppsForDemocracy).
Przed now elizacją UINF kwestie przygotowywania wzorów elektronicznych podań
regulowało rozporządzenie Ministra Spraw W ewnętrznych i Adm inistracji7 w sprawie
udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej. Po
nowelizacji rozporządzenie to nie będzie obowiązywało, ponieważ prawodawca
uchylił podstawę do w ydania tego aktu wykonawczego (zawartą dotychczas w art. 53
ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Niestety,
z rozporządzenia do UINF przeniesiono regulację, która nie daje gwarancji

7 Rozporządzenie z 24 lipca 2007 r. Dz. U. nr 151, poz. 1078.
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stworzenia wzorów elektronicznych w określonym terminie i przez konkretnie
wskazany podmiot. Organy adm inistracji publicznej m ają wprawdzie obowiązek
przekazywania wzorów elektronicznych do prowadzonego przez ministra MSWiA
centralnego repozytorium wzorów dokum entów elektronicznych, ale regulacja ta
może być nadal rozumiana jako zobowiązanie organu administracji publicznej tylko
i wyłącznie do przekazania wzoru elektronicznego w sytuacji, gdy ju ż ten wzór
posiada, a nie jako obowiązek stworzenia wzorów elektronicznych podań. Adresaci
tej regulacji m ogą nie przejawiać aktywności w tworzeniu form ularzy wymienionych
w rozporządzeniu na wzory elektroniczne. Zniechęcająca je st perspektywa
wykonania pracy, która ju ż mogła być w ykonana w innym urzędzie. Po nowelizacji
możliwe jest w dalszym ciągu stworzenie przez takie same organy administracji
(przykładowo wójtów) w różnych częściach kraju wzorów elektronicznych podań
przedkładanych w związku z załatwianiem tej samej kategorii spraw. W związku
z tym, najprawdopodobniej w najbliższym czasie internauci nie doczekają się
możliwości składania podań w tych sprawach, w których przepisy szczególne
nakazują wnoszenie podań wg określonego wzoru.
Na ministra w łaściwego do spraw informatyzacji nałożony je st również obowiązek
(dodany art.
19b.1)
prowadzenia
centralnego
repozytorium
dokumentów
elektronicznych, o którym stanowi dodany art. 1.9. Repozytorium to ma służyć do
umieszczania, przechowywania i udostępniania w zorów pism, które m ają zawierać
metadane (rozporządzenie M SW iA z 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych
elementów struktury dokum entów elektronicznych). Przy czym, umieszczenie wzoru
dokumentu elektronicznego przez organy administracji publicznej w centralnym
repozytorium jest równoznaczne z określeniem wzoru podania w formie dokumentu
elektronicznego (nowy art. 19b.4). Nowelizatorzy U INF nie rozwiązali jednak
problemu źródła powstawania dokumentów elektronicznych, nie zobowiązali
żadnego organu do tworzenia przekazywanych wzorów pism i nie określili, które
wzory pism m ają być tworzone przez które organy. Z dodanego art. 19b.3 wynika
obowiązek takiego sporządzania wzorów pism, żeby m ogły być podpisywane
bezpiecznym podpisem elektronicznym. Artykuł ten zawiera też obowiązek
stosowania m iędzynarodowych standardów dotyczących tworzenia dokumentów
elektronicznych przy sporządzaniu wzorów pism, ale nie wywołuje skutków prawnych
odsyłając donikąd i nie pozwalając na skonstruowanie normy prawnej. Organy
administracji publicznej m ogą prowadzić własne lub wspólnie z innymi organami
repozytorium (19b.5). Także i tutaj, w stosunku do tego repozytorium, nie wskazano
rzeczywistego źródła dokumentów.
Uchylone zostają przepisy dotyczące zdobywania uprawnień kontrolera poprzez
uzyskanie świadectwa kwalifikacji w wyniku pozytywnego złożenia przed kom isją
egzam inacyjną pow ołaną przez ministra w łaściwego do spraw informatyzacji.
Znowelizowany został art. 28 U INF określający, kto może być kontrolerem i obecnie
może nim być osoba, która oprócz w arunków takich jak niekaralność czy też
obywatelstwo określonej grupy krajów posiada certyfikat określony w rozporządzeniu
wydanym na podstawie art. 28.3. W rozporządzeniu wym ienione s ą następujące
certyfikaty: Certified Information System Auditor, Certified Information Security
Manager, Europejski Certyfikat Umiejętności Zawodowych Informatyka (EUCIP
Professional, specjalizacja Audytor Systemów Informacyjnych). W ydaje się jednak,
że w obec małej liczby kontrolerów zdających egzamin państwowy nie należało
zastępować go innymi certyfikatami, ale dodać posiadanie tych lub innych
certyfikatów jako uprawniających do bycia kontrolerem obok uprawnień nabytych
w wyniku zdania egzaminu państwowego.
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2,3. Modyfikacje Ordynacji Podatkowej
Nowelizacja UINF, rozszerzając jej zakres podmiotowy, zmieniła także przepisy
9-u innych aktów prawnych, w tym Ordynacji podatkowej (z 29 sierpnia 1997 r.).
Nowe przepisy miały zacząć obowiązywać (zgodnie z art. 15 nowelizacji UINF) od
17 czerwca 2010 r., za wyjątkiem zmian do 5-u ustaw (o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, o samorządzie gminnym, o samorządzie województwa,
o samorządzie powiatowym, o województwie i administracji rządowej), które w ejdą
w życie dopiero 1 stycznia 2011 r. .
Tak ja k inne urzędy, Urzędy Skarbowe m uszą być przygotowane do odbierania
elektronicznych zapytań, do wysyłania elektronicznych potwierdzeń oraz doręczania
pism w form ie elektronicznej. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia,
ponaglenia, wnioski) m ogą być nadal w noszone pisemnie lub ustnie do protokołu, ale
także za pom ocą środków komunikacji elektronicznej, w form ie dokumentu
elektronicznego, przez elektroniczną skrzynkę podaw czą organu podatkowego.
W przypadku wniesienia e-podania, organ obowiązany je st potwierdzić wniesienie go
przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez
wnoszącego adres poczty elektronicznej.
Pewne czynności urzędowe były ju ż wykonyw ane elektronicznie, bowiem
w Ministerstwie Finansów w 2006 r. podjęto decyzję o budowie systemu
e-Deklaracje. Portal e-Poltax, uruchomiono w sierpniu 2006 r. i w tedy pierwsze
e-deklaracje podatkowe w ysyłać m ogły duże firmy, których roczny przychód netto
przekraczał 5 milionów EURO. W styczniu 2007 r., spośród około 7200 spółek
uprawnionych do skorzystania z rozliczania się z niektórych podatków przez Internet,
z możliwości tej skorzystało zaledwie 3138. W szystkie deklaracje dla firm gotowe były
od kwietnia 2007 r.
W 2008 r. po raz pierwszy z systemu e-Poltax skorzystać m ogły osoby cywilne,
posiadające podpis cyfrowy oraz które zawiadom iły o tym sposobie rozliczenia,
w sposób tradycyjny, czyli w formie papierowej, odpowiedniego naczelnika urzędu
skarbowego. Zrobiło to tylko 419 osób (306 deklaracji), a w 2009 r., gdy
najpopularniejszy PIT można było wysłać bez podpisu kwalifikowanego, do urzędów
wpłynęły deklaracje od ponad 82 tysięcy podatników - w tym tylko 186 z podpisem
cyfrowym. Możliwość ta została udostępniona dopiero w kwietniu, czyli pod koniec
okresu rozliczeń, po podpisaniu nowelizacji Ordynacji podatkowej przez Prezydenta
RP. Tym razem podatnicy nie musieli zawiadamiać urzędu, iż rozliczą się
elektronicznie, a zam iast podpisu cyfrowego, do identyfikacji służyło sześć cech
osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, NIP oraz kwota
przychodu za poprzedni rok podatkowy.
W 2010 r. można ju ż było wysłać 5 formularzy (PIT 36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
oraz PIT-39 w raz z załącznikam i do tych deklaracji), bez zaświadczenia z urzędu (za
wyjątkiem małżeństw rozliczających się wspólnie). Rozszerzenie możliwości
składania zeznań rocznych przez Internet o kolejne formularze PIT miało zachęcić
dużo w iększy odsetek podatników i spodziewano się ponad miliona. Sądzono
bowiem, że brak dość drogich cyfrowych podpisów je st główną przyczyną nie
wykorzystywania danych obywatelom możliwości elektronicznego załatwiania spraw
urzędowych. Jednak okazało się, że nie je s t to jedyny powód. Od początku roku do
końca kwietnia 2010 r. do polskich Urzędów Skarbowych złożono prawie 2 min
różnego rodzaju zeznań podatkowych - ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2009 r.,

8Agnieszka Zawadzka E-deklaracje: kłopot zamiast ułatwień
http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/e- deklaracje;ktopot;zamiast;ulatwien,220,0,216284.html
[dostęp 30 IX 2010 r.].
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ale w końcu okazało się, że wśród nich było tylko prawie 320 tysięcy form ularzy od
355 tysięcy podatników (z 24 milionów). Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa
Finansów przyczynami tak małej popularności usługi były oprócz nieznajomości
dochodu z poprzedniego roku, także obawa przed nowym. Być może wolim y
papierowe potwierdzenie ze stemplem niż elektroniczne. Podatnicy zgłaszali też
problemy z działaniem oprogram owania oraz obaw y przed przechwyceniem danych form ularze wysyłane s ą bez kodowania transmisji.
W projekcie e-podatki dostrzec jednak trzeba fakt, że urząd tym razem zauważył,
iż podatnicy nie zawsze korzystają z system u operacyjnego W indows: aplikacja do
składania formularzy udostępniona była także dla systemu Linuxoraz MacOS.
Upowszechnienie e-Podatków może przynieść budżetowi nawet 1 mld zł
oszczędności rocznie, trw ają zatem dalsze prace na zmianami Ordynacji
Podatkowej. Ministerstwo Finansów planuje uruchomić centralny rejestr podatników,
dzięki któremu wypełniając e-deklaracje, nie trzeba będzie podawać wszystkich
danych identyfikacyjnych. Od początku 2011 r. można też będzie składać korekty
e-PIT bez e-podpisu, a m ałżonkowie będą wspólne zeznanie przesyłać na
prostszych zasadach. W latach 2011-2013 zakładane będą indywidualne konta
podatkowe dostępne on-line i możliwe będzie wstępne wypełniane deklaracji
(np. w imieniu podatnika przez adm inistrację podatkową).

3. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP i inne
alternatywy dla podpisu elektronicznego.
3.1. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP
Zgodnie z nowymi przepisami w UINF podania, wnioski i inne pisma kierowane do
urzędu w postępowaniu administracyjnym interesanci będą mogli opatrywać albo tak
ja k dotychczas, podpisem kwalifikowanym, albo nowym rodzajem sygnatury
elektronicznej - podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP (na mocy
nowego art. 20a.1).
Definicja podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP jest tak
skonstruowana, że upodabnia go do podpisu elektronicznego, ale nie nakłada na
administratora ePUAP obowiązków wynikających z ustawy o podpisie elektronicznym
i zdejm uje z podmiotów publicznych obowiązki adm inistratorów danych osobowych
wobec danych osób fizycznych użytkujących ePUAP (jedynym administratorem
danych użytkowników ePUAP, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych z 29 sierpnia 1997 r., jest m inister właściwy do spraw informatyzacji.
Usługa taka będzie świadczona za darmo użytkownikom kont na ePUAP.
Znowelizowana ustawa nie precyzuje kręgu użytkowników, ale z uzasadnienia do jej
projektu należy wnioskować, że o założenie konta użytkownika ePUAP będą mogły
występować
osoby fizyczne
posiadające
pełną zdolność
do
czynności
cywilnoprawnych, podmioty oraz podm ioty publiczne.
Profil zaufany ePUAP ma służyć do weryfikacji osób wnoszących elektroniczne
podania. Użytkownicy kont ePUAP będą mogli opatrywać pismo podpisem
potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP. Podpisem tym je st (z definicji zawartej
w art. 3.15) podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały
dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także
takie, które zawierają: czas wykonania podpisu, jednoznacznie identyfikujące konto
ePUAP osoby, która wykonała podpis, autoryzowane przez adm inistratora kont na
ePUAP-ie.
Z samej ustawy nie w ynika ja k zostanie rozwiązana kwestia zapewnienia
weryfikacji tożsamości użytkowników i potwierdzenie informacji zawartych
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w zaufanych profilach ePUAP. Można jednak zakładać (na podstawie projektu
rozporządzenia Ministra Spraw W ewnętrznych i Administracji w sprawie zasad
potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu
zaufanego ePUAP - druk sejm owy nr 2110 z 17 czerwca 2009 r.), że użytkownicy
kont ePUAP, aby zacząć korzystać z nowej usługi będą musieli się udać do
placówek ZUS, urzędów skarbowych, konsulatów lub urzędów wojewódzkich
(podmioty potwierdzające Informacje zawarte w profilach zaufanych). MSW ¡A będzie
dążyło do tego, aby za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji także inne
podmioty publiczne, zwłaszcza organy samorządu terytorialnego, mogły potwierdzać
informacje zawarte w zaufanych profilach ePUAP.
Ustawodawca nie zamierza za darm o udostępniać internautom elektronicznej
sygnatury, którą m ogliby podpisywać wszelkie oświadczenia woli, w tym umowy.
Zakres korzystania z podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP został
ograniczony do podpisywania pism kierowanych do organów administracji publicznej
w ogólnym postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu podatkowym.
Nowym
elektronicznym
podpisem
będzie można opatrywać urzędowe
poświadczenie odbioru przed otrzymaniem dokumentu elektronicznego doręczanego
uczestnikom postępowania, co wynika z wprowadzonego przez prawodawcę §4 art.
46 KPA. Dodatkowo, dzięki zaufanemu profilowi ePAP internauta będzie mógł
nieodpłatnie uzyskać zaprzeczenie lub potwierdzenie zgodności danych o dowodzie
rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w centralnej
ewidencji pojazdów, a także danych zawartych w dokumencie stwierdzającym
uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgrom adzonymi w ewidencji
kierowców.
Zgodnie z art. 20b.1 UINF „Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP
wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego
profilu”. Zaufanego profilu ePUAP nie zawiesza się, odmiennie niż w certyfikacie do
składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zatem tylko w okresie, gdy profil
jest ważny, złożenie za jego pom ocą elektronicznej sygnatury może wywołać skutki
prawne. W art. 20b.2 zrównano pod względem skutków prawnych dane w postaci
elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
z dokumentem opatrzonym podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.
Korzystanie z usługi profilu zaufanego nie wym aga stosowania bezpiecznego
urządzenia do składania podpisu i certyfikatów. W przypadku tej elektronicznej
sygnatury zm iana danych służących do potwierdzenia profilu daje podstawę do
odmowy ważności lub skuteczności podpisu potwierdzonego profilem. Podanie
będzie m ogło zostać uznane za posiadające brak form alny i odrzucone jeśli
w przypadku zm iany nazwiska przez użytkownika konta ePUAP nie zwróci się on po
takiej zmianie do organu administracji o ponowne uwierzytelnienie zaufanego profilu
ePUAP.

3.2. Lokalne centra autoryzacji
Art. 20a.2 UINF, dopuszczając inne technologie do identyfikacji użytkowników
stworzył podstawy prawne dla dalszego funkcjonowania istniejących już systemów
jak np. śląskiego Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
SEKAP. Z kolei, dodany art. 20a.3.1 zawiera delegacje dla ministra właściwego do
spraw informatyzacji do wydania rozporządzenia, w którym określone m ają być
szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinien spełniać system
teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu. Rozporządzenie, z kolei, ma
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określić
szczegółowe
warunki
organizacyjne
i
techniczne
stosowania
wzm iankowanych technologii.
W ysoki koszt e-podpisu spowodował, że dla identyfikacji użytkowników
i uwierzytelniania podań niektóre instytucje samodzielnie lub we współpracy z innymi
podmiotami podjęły się realizacji projektów informatycznych, tworząc lokalne centa
certyfikacji budowane w ramach platform miejskich. W iększość tego typu projektów
została sfinansowana ze wsparciem ze środków unijnych. Dopuszczenie
w nowelizacji UINF innych metod identyfikacji umożliwi podmiotom publicznym
zachowanie trwałości projektu. Zatem czy będzie potrzebne ubieganie się o certyfikat
w ydawany przez lokalne centrum certyfikacji skoro profil zaufany ePUAP ma
umożliwić kontakty na drodze elektronicznej ze wszystkim i urzędami administracji
publicznej w Polsce? Możliwe, ze w przyszłości ich znaczenie zostanie
zmarginalizowane, ale m ogą one być wykorzystane do realizacji innych usług, np.
przygotowania kart miejskich. Istniejące centra certyfikacji można również
wykorzystać w procesie zakładania profilu zaufanego, a dla petenta nie powinno
mieć żadnego znaczenia jakim systemem autoryzacji i autentykacji posługuje się
przy załatwianiu swoich spraw.
Nowe przepisy pozwalają na dalszą realizację usług certyfikacyjnych, przede
wszystkim dla lokalnej społeczności, z wykorzystaniem lokalnych centrów certyfikacji.
Problemy m ogą się jednak pojawić w przypadku złożenia podania nie do
odpowiedniego urzędu. Organ administracji publicznej je s t w takiej sytuacji
zobowiązany do przekazania podania do organu właściwego w drodze
postanowienia. Jednak przyjęcie określonej m etody uwierzytelniania w jednym
urzędzie nie oznacza, że jest ona autom atycznie stosowana i akceptowana w innym.
Tylko i wyłącznie urząd wydający mieszkańcom certyfikaty, loginy i hasła odpowiada
za ich wiarygodność i bezpieczeństwo i nie m oże narzucać swojego rozwiązania
gdzie indziej.
Rozwiązanie dające szanse na kontynuację funkcjonowania lokalnych centrów
certyfikacji w obecnym kształcie je st następujące. Uwierzytelnienie podania przez
jeden podmiot musiałoby się w iązać z wzięciem na siebie odpowiedzialności za
poprawność przyjętej metody identyfikacji i w ym agałoby uznania takiego sposobu,
gdyby zostało ono poświadczone przez profil zaufany ePUAP. W ym ogiem będzie
tutaj precyzyjne określenie warunków technicznych dotyczących poświadczeń,
sposobu ich przekazywania oraz zm iany prawne sankcjonujące tego typu czynności.

3.3. Osobisty podpis elektroniczny w dowodach osobistych
O sobisty podpis elektroniczny w dowodach elektronicznych jest innym
rozwiązaniem technicznym, organizacyjnym i prawnym przygotowywanym w ramach
projektu pl.lD. Najważniejszym elementem elektronicznego dowodu tożsamości ma
być mikroprocesor, którego zastosowanie może być w przyszłości zdecydowanie
szersze niż tylko podpis cyfrowy. W arstwa elektroniczna takiego dokumentu będzie
zawierała dane właściciela (wydrukowane także na blankiecie) w raz z danymi je
uwierzytelniającymi oraz dane służące do składania informacji identyfikującej
opatrzonej certyfikatem dowodu osobistego. Będą się tam również znajdowały dane
służące do składania podpisu osobistego opatrzonego certyfikatem ograniczonej
identyfikacji
oraz
przestrzeń
do
fakultatyw nego
zamieszczenia
danych
um ożliwiających składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego opatrzonego
certyfikatem kwalifikowanym. Podpis osobisty w dowodzie nie będzie jednak
podpisem kwalifikowanym i będzie się nim można posługiwać w kontaktach
z adm inistracją publiczną tylko w Polsce.
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Nowy dowód osobisty będzie zawiera) trzy certyfikaty: dowodu osobistego,
podpisu osobistego i ograniczonej identyfikacji. Certyfikat dowodu osobistego będzie
wykorzystywany do potwierdzania prawdziwości danych i będzie stużył do
zabezpieczenia dokumentu przed sfałszowaniem. Certyfikat podpisu osobistego
będzie używany do uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych oraz
potwierdzenia, że dokum enty przesyłane w sposób elektroniczny zostały podpisane
elektronicznie przez posiadacza dowodu osobistego. Do złożenia podpisu osobistego
konieczne będzie podanie informacji znanych tylko jego posiadaczowi. Certyfikat
ograniczonej identyfikacji je st narzędziem do wykorzystania w przyszłości. Certyfikat
ten (odmiennie w stosunku do certyfikatu podpisu osobistego) nie będzie
identyfikował żadnej konkretnej osoby, a jedynie potwierdzał, ze podpis został
świadomie złożony przez posiadacza dowodu osobistego.
W ykorzystanie dowodu osobistego do podpisywania dokumentów i do
identyfikacji w urzędowych systemach teleinformatycznych będzie wymagało zmian
zarówno w przepisach dotyczących dowodów osobistych jak i o podpisach
elektronicznych. Rada Ministrów w marcu 2010 r. przyjęła projekt ustawy
0 dowodach osobistych. Bezpłatne wydawanie dowodów z mikroprocesorem miało
się rozpocząć w styczniu przyszłego roku, ale czy ten term in zostanie dotrzymany?
Taki dowód osobisty ma umożliwiać dostęp do rejestrów publicznych. Przy czym,
wgląd do rejestrów m ogą mieć tylko podm ioty uprawnione za zgodą posiadacza
dokumentu (np. lekarze m ogą mieć wgląd w ubezpieczenie zdrowotne pacjenta)
Nowy dokum ent tożsamości nie będzie zawierał rysopisu, adresu zameldowania ani
wzoru graficznego podpisu jego posiadacza.

4. Zbliżenie na informatyzację służby zdrowia
Pomysł budowy rejestru usług medycznych powstał ju ż w 1992 r., ale jest
realizowany dopiero w 2010 r. przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia (CSIOZ), agendę Ministerstwa Zdrowia. CSIOZ nadzoruje obecnie dwa
ogólnopolskie projekty. Pierwszy z nich to budowa Elektronicznej platformy
gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych
a drugi dotyczy stworzenia Platformy udostępniania online przedsiębiorcom usług
1 zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Przetarg na
projekt i wykonanie
centralnej
serwerowni
Elektronicznej
platformy gromadzenia,
analizowania
i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych został zakończony,
a także zostało wybrane (przez CSIOZ) konsorcjum, które będzie świadczyć usługi
doradcze, zw iązane z realizacją projektu. Koszt budowy platformy oszacowano na
800 min zł, z czego 85% ma być realizowane z funduszy unijnych. Zakończenie
projektu przewiduje się w 2015 r. Jaki jest stan uruchomionych w CSIOZ projektów?
Najważniejsze działania dotyczą obecnie budowy wspom nianej serwerowni. Trwają
też dwa postępowania przetargowe. Jedno dotyczy wyłonienia firmy sprawującej
nadzór inwestorski nad tym projektem. Drugie - zaprojektowania, wytworzenia
i wdrożenia Prototypu Systemu Analiz, Statystyk i Raportów. W CSIOZ toczą się
także prace związane z uruchomieniem prototypu Internetowego Konta Pacjenta.
W sierpniu 2010 r. zakończono konkurs dotyczący opracowania koncepcji wykonania
prototypu usługi elektronicznej recepty czyli e-prescribing oraz jego wdrożenia.
Pierwsze planowane jest jeszcze w 2010 r. w województwie wielkopolskim . System,
poprzez zastosowanie podpisów cyfrowych, zapewni bezpieczeństwo transmisji
między lekarzem lub poradnią a apteką, informacji zawartych w receptach.
Drugim aspektem informatyzacji służby zdrowia jest realizacja mniejszych
projektów, związanych z wdrażaniem systemów informatycznych do zarządzania
szpitalami i przychodniami w placówkach publicznych oraz prywatnych. W swojej
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funkcjonalności system y takie zapew niają obsługę rejestracji przychodni, pełną
dokumentację pacjenta, rozliczenia z NFZ, a także karty identyfikacyjne dla
pacjentów, zastępujące dokum enty tożsam ości. M ogą być to karty plastikowe
z kodami paskowymi, m agnetyczne lub nawet m ikroprocesorowe. Jedna strona karty
zwykle służy do identyfikacji pacjenta, a druga strona karty może być miejscem na
reklamę i dzięki temu koszt druku karty będzie finansowany przez reklamodawców.
Dzięki kartom osoby pracujące w rejestracji poradni zyskują automatyczny dostęp do
danych pacjenta zgromadzonych w systemie inform atycznym. Przy pełnej
automatyzacji pacjenci m ogą podlegać rejestracji godzinowej, lekarze nie m uszą
wypisywać odręcznie recept, co zapewne w przyszłości ułatwi wprowadzenie
systemów e-prescribing. Kolejną e-usługą dla pacjentów przychodni ma być
możliwość zapisywania się na wizyty i badania poprzez specjalnie przygotowaną do
tego celu stronę internetową. W drożenia tego typu aplikacji cieszą się dużym
zainteresowaniem pacjentów i są planowane w kolejnych placówkach.

5. Wnioski
Nie sposób dziś dokonać ostatecznej oceny zmian wprowadzonych
w znowelizowanych przepisach UINF. Można jednak pokusić się o próbę udzielenia
odpowiedzi na pytanie: Czy zm iany w prawie ułatw ią załatwianie spraw urzędowych
na odległość?
Przed now elizacją utrudniał to wysoki kosz korzystania z usługi bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pom ocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Po wtóre, brak wzorów elektronicznych podań w sytuacjach, gdy przepisy
szczególne nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. Ogromnym
utrudnieniem była również konieczność dostarczania dowodu zapłaty skarbowej (lub
wydruku komputerowego takiego dowodu) organowi administracji publicznej
rozpatrującemu sprawę. W ym ienione utrudnienia s ą szczególnie uciążliwe dla osób
niepełnosprawnych, m ających problemy z poruszaniem się.
Nowelizatorzy UINF, poprzez dopuszczenie nowych - alternatywnych metod
identyfikacji użytkowników systemów teleinform atycznych znacząco złagodzili
utrudnienie wynikające z korzystania z podpisu cyfrowego. Internetowi interesanci
będą mogli być identyfikowani przez podm ioty publiczne poprzez zaufany profil
ePUAP, ale również przy pom ocy istniejących w niektórych jednostkach samorządu
terytorialnego rozwiązań, takich jak lokalne centra autoryzacji.
W znowelizowanej UINF pozostawiono obowiązek dołączania do wniosku
(podania) dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej (powinność ta wynika z §3 ust.
1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej). Jest to ogrom ny m ankam ent zm uszający internetowego interesanta do
udania się do urzędu albo wysłania papierowych dowodów zapłaty, a urzędników do
egzekwowania realizacji obowiązku dostarczenia dokum entu na papierze. Pewnie
wielu urzędników z gmin, starostw czy urzędów marszałkowskich, wobec braku
odpowiednich unormowań prawnych, będzie bezsilnych tłumacząc, dlaczego
przesłanie podania i przelanie odpowiedniej kwoty na poczet opłaty skarbowej nie
zwalnia od konieczności przedstawienia dowodu zapłaty. Tylko osoby, którym
przysługuje podm iotowe zwolnienie od opłaty skarbowej będą m ogły załatwić swoje
urzędowe sprawy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W szyscy
pozostali, nie wyłączając niepełnosprawnych ruchowo, będą mogli, w pełni, załatwić
poprzez Internet tylko te sprawy, w których nie jest wym agane wnoszenie opłaty
skarbowej.
W ejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy stworzy możliwość dla
internautów wypróbowania w praktyce nowych rozwiązań. Jednak 17 czerwca 2010
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r. z usługi profilu zaufanego ePUAP nie można było korzystać ze względu na to, że
wraz z ustaw ą pojawić się m iały trzy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych,
bez których profil zaufany nie może działać. MSW iA tłumaczyło taki stan rzeczy
następującymi słowy: „W związku z ilością i zakresem procedur uzgodnień, profil
zaufany ePUAP zostanie udostępniony w terminie późniejszym niż wejście w życie
nowelizacji ustawy o informatyzacji" i że rozporządzenia powinny mieć co najmniej
trzymiesięczne vacatio legis. Stąd przypuszczenie, ze najbardziej optymistycznym
terminem wdrożenia profilu zaufanego je s t wrzesień 2010 r .
W związku z now elizacją przepisów UINF interesanci nie będą musieli tak często
jak dotąd występować do urzędów o potwierdzanie na piśmie faktów lub stanów
prawnych. Nie będą w ięc wnosić opłaty skarbowej od zaświadczeń (wpływy z tej
opłaty s ą źródłem dochodu gmin). Zatem zm aleją wydatki internautów, ale
i zm niejszą się dochody gmin (nic nie wiadomo, aby rząd chciał zrekompensować
gminom utratę części dochodów). Nie należy spodziewać się, że wpływy z opłaty
skarbowej gwałtownie zm aleją zaraz po wejściu w życie nowelizacji UINF. Niektórym
petentom, np. Inwestorom budowlanym i przedsiębiorcom, najczęściej zależy na
załatwieniu sprawy w krótkim czasie. Będą w ięc w oleli przynieść zaświadczenie i tym
samym ułatwić organowi administracji publicznej wydanie decyzji, niż czekać, aż
urzędnicy odszukają niezbędne dane w zasobach podmiotów publicznych. Jednak
większa część interesantów nie musząc płacić za wydanie zaświadczenia nie będzie
tego czyniła.
Należy rów nież zauważyć, że w uzasadnieniu do projektu UINF i niektórych
innych ustaw nie ma mniej lub bardziej szczegółowych wyliczeń kosztów wdrożenia
nowelizacji i nie uwzględniono niektórych (spadek wpływów finansowych gmin)
następstw finansowych wejścia w życie tego aktu prawnego.
To czy m ożliwość załatwienia sprawy na drodze elektronicznej istnieje sprawdzą
też zapewne kandydaci do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, ponieważ
m ogąw tym roku podczas kampanii wyborczej upomnieć się o głosy (ale w ypadałoby
również, gdy ju ż zostaną wybrani o prawa swoich wyborców) internautów, w tym
osób niepełnosprawnych.
Prawo, nie jedyne, nie nadąża za rozwojem techniki i technologii. Nowelizacja
UINF poprzez dopuszczenie możliwości zastosowania innych technologii do
uwierzytelniania wnoszącego podanie przewiduje pojawienie się nowych metod,
jednocześnie sankcjonując istniejące, z których chcieliby skorzystać Internetowi
interesanci, a nie m ogliby tego uczynić, ponieważ nie pozwalałyby na to przepisy
prawa. Jest to duży, a może największy plus tegorocznej nowelizacji UINF.
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Streszczenie
Konieczność dostępu do informacji w międzynarodowym procesie obsługi pacjenta
w sytuacji zagrożenia wymaga spełnienia wysokich wymagań bezpieczeństwa, szczególnie
opracowania uwarunkowań organizacyjno technologicznych a także zniesienia barier
ochrony dostępu. Artykuł jest próba przedstawienia możliwych rozwiązań dostępu do
informacji medycznej na skalę światową. Autor przedstawia propozycję - koncept "modelu
dostępu” poprzez zdefiniowanie uwarunkowań, czynników, kryteriów i zmiennych
potrzebnych do zniesienia barier w prezentowanym obszarze badawczym.

1. Wstęp
Pozyskanie informacji medycznej wym aga możliwości szybkiego dostępu
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, będącej kluczowym elementem wiedzy
przekazywanej lekarzom odpowiedzialnym za zdrowie i życie osoby, która nie
posiada dokumentacji medycznej przebywając poza krajem. W momencie przyjęcia
pacjenta do jednostki medycznej, zakładając, iż posiada ona system GP2GP,
a pacjent ma w nim rekord. W ysyłane zapytanie do wcześniej nie znanej sobie
jednostce skutkuje odpow iedzią w postaci
elektronicznej kopii karty zdrowia
pacjenta. System przekazuje dane pacjenta, potwierdzające wizyty lekarskie,
przebyte choroby, informacje o lekach, uczuleniach, przebiegu chorób. Głównym
problemem je st obecnie brak skutecznego transferu elektronicznej dokumentacji
pacjenta w obszarze m iędzynarodowym. Dlatego też głównym celem dyskusji
przedstawionej w publikacji jest prezentacja drogi dostępu do oczekiwanej informacji
poprzez odpowiednio zaproponow aną i w skazaną metodologię a także standardy
mające wpływ na proces transferu oraz narzędzie pozwalające na identyfikację
metainformacji zapewniającej idealny stan funkcjonalności systemu informacji
medycznej.

1.1. Przekazywanie informacji medycznej
Według T.E. Getzena przekazywanie informacji i wykorzystanie ich przy
podejmowaniu decyzji to podstawowe narzędzie pracy zarówno lekarzy jak
i ekonomistów [2]. A zatem rolą systemu opieki zdrowotnej je st udostępnienie
informacji lekarzowi tak aby informacja ta została wykorzystana przez niego jako
narzędzie dające w iedzę m ającą wpływ na zdrowie i życie pacjenta. Dlatego też
problem ten ma szeroki zakres i wym aga rozpatrzenia w kategoriach istniejących
ograniczeń (barier), zagrożeń, potencjalnych
korzyści dla pacjenta oraz
uwarunkowań mających wpływ na dostęp do informacji w postaci elektronicznej
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zawierającej zapis spotkania pacjenta który wyraża zgodę na automatyzację
i usprawnianie przepływu informacji wpływającej na współpracę pomiędzy systemami
ochrony zdrowia, zwiększając swoje bezpieczeństwo w oparciu o fakty i dowody
wspom agające decyzje, zarządzanie jakością i raportowanie wyników. Niezbędnym
warunkiem podjęcia dyskusji jest odpowiednie podejście metodologiczne dotyczące
powyższego obszaru badawczego.

2. Metodologia
W łaściwy dobór metodologi odgrywa bardzo istotną rolę w prowadzonych
badaniach. Metodologia diagnostyki funkcjonalności informacji m edycznej powstała
w oparciu o; [1] metodę ekspercko-matematyczna bazująca na wzorcach i regułach
pozwalająca ocenić funkcjonalności systemów i zróżnicowane czynników, stanów
otoczenia
istniejących systemów na podstawie posiadanych danych tworząc
w arianty realizacji przyszłych zadań, [2] budowę meta-modelu faktów, reguł
i wzorców będących silnikiem reguł, [3] metainformację, czyli pierwotne źródła
informacji w postaci obiektów, procesów i zdarzeń zachodzących w systemie oraz [4]
metodę oceny skuteczności metodyki diagnostyki systemów informacji medycznej.
Metoda diagnostyki systemu informacji medycznej ma pomóc w integracji
istniejących już systemów krajowych z międzynarodowymi i określić założenia pod
budowę nowej infrastruktury informatycznej.

2.1. System ekspercki
System ekspercki [1] jest jednym z najlepszych narzędzi sterowania procesami
o słabej strukturze. Taki system gromadzi i utrzymuje w bazie w iedzy wiedzę
ekspertów w formie faktów, reguł, procedur wnioskowania, heurystycznych modeli
strategii działania [3]. Podstawowym zadaniem powyższego systemu jako narzędzia
je st diagnoza i ocena ograniczeń dostępu do informacji na podstawie obserwacji oraz
zalecenie środków znoszących te ograniczenia. Dane obserwowane system porówna
z danymi oczekiwanymi (wzorcami). Struktura systemu eksperckiego przedstawiona
je st na rysunku nr 1.
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Rys. 1. Propozycja systemu eksperckiego

Źródło: Opracowanie wiasne
Prezentowany system zbudowany je s t z czterech modułów: 1) m oduł dialogowy
pomiędzy bazą wiedza a użytkownikiem, 2) moduł wnioskowania; reguły, wzorce
i fakty, 3) moduł ekspercki, który uwzględnia scenariusze - zgodnie z nimi wykonuje
się procedurę diagnozowania, oceny i raportowania, 4) moduł bazy w iedzy z danymi
i regułami wnioskowania.
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2.2. Meta-model
Meta-model [2] pełni bardzo w ażną rolę jako zbiór “koncepcji” (obiektów
i terminów). Musi on być jednoznaczny tj.: czytelny, jednoznaczny, skalowalny
I rozszerzalny. Dzięki niemu kreujem y zasady i scenariusze dla tworzenia kontekstu
procesów biznesowych takich jak: przepływ zasobów organizacyjno-technicznych,
przepływ
sterowania,
przepływ
danych,
przepływ
nakładów/wyników
Informatycznych, przepływ środków finansowych [1],

2.3. Metainformacja
Metainformacja [3] to generowanie informacji przez Gestora i Experta na
podstawie pewnych reguł. Zbiory reguł dysponują następującymi modelami;
1) użytkownika, 2) rzeczywistości, 3) źródeł informacji, 4) pozyskiwania informacji ze
źródeł. Modele te pełnią niezbędną wiedzę generatora informacji [4], W arunkiem
koniecznym je s t symetria informacji i symetria meta Informacji, tzn., że wiedza
posiadana przez odbiorcę, użytkownika Informacji, na tem at procesu informacyjnego
musi być taka sama, jak wiedza generatora informacji [4, s. 61], Metainformacja
w każdym środowisku informatycznym spełnia następujące funkcje: informacyjną,
identyfikacyjną, Interpretacyjną, wyszukiwawczą, koordynacyjną, organizacyjną.
W środowisku wirtualnym realizacja tych funkcji je st znacznie skomplikowana niż
w środowisku tradycyjnym [4, s. 124-125], Informacja tradycyjna ma własne zasoby
metamformacyjne.

2.4. Ocena skuteczności
Ocena skuteczności [4] określa jak funkcja diagnostyki spełnia osiągnięcie celu.
W tym celu projektuje się mierniki skuteczności, które m ierzą stopień osiągnięcia
zamierzonch celów. Mierniki zostały opracowane i zastosowane dla wszystkich
szczebli funkcjonalności i metainformacji [5].

3. Model medycznego systemu informacji medycznej
Medyczny system informacji m ożemy nazwać modelem kontaktowym, którego
celem jest pośrednictwo, kojarzenie potencjalnych dostawców informacji, odbiorców
informacji i nadawców informacji. Powinien on być masowy, charakteryzujący się
szybkością, spraw nością i bezpieczeństwem transakcji elektronicznej. Model ten
prezentuje rysunek nr 2.

Rys. 2. Model system u informacji medycznej i transakcji elektronicznej w nim zachodzącej
Źródło: Opracowanie własne
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Podstawowym wariantem tego modelu je st transakcja dotycząca GP2GP.
GP2GP [6] jest to bezpieczny transfer elektronicznej dokumentacji pacjenta z jednej
powszechnej praktyki zdrowotnej do drugiej. Ten sposób przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa transferu danych o pacjencie i zwiększa efektywność praktyki, dzięki
wymianie najpotrzebniejszych lekarzowi danych. Na ten m om ent ta praktyka jest
tylko na życzenie pacjenta. Dane m ogą być wprowadzone do systemu na podstawie
kopii, a następnie należy je przesłać do PM S1. GP2GP je st zaprezentowany na
rysunku nr 3.

Ol CP 11*1110*1

j mi Oxmnn

Rys. 3. Model GP2GP
Źródło: Business Context Diagram 2

W celu realizacji powyższego obszaru badawczego należy rozszerzyć ten model
do G P 2 0 P 3.

3.1. Diagnoza funkcjonalności
Diagnoza funkcjonalności jest to ocena wyników pomiarów funkcjonalności
systemów informacji medycznej. Ocena ta jest postawiona na podstawie
rzeczywistego stanu rzeczy, porównia stanu z wzorcami i zbadanie odchyleń od
wzorca.

3.2. Funkcjonalność wg. ISO/IEC 9126:2001
Funkcjonalność wg. ISO/IEC 9126 [7] to zdolność oprogramowania do
dostarczenia funkcji zaspakających wyznaczone i zakładane potrzeby, podczas
używania go w określonych warunkach. Zgodnie z analizą systemów informacji
medycznej i metainformacji wyznacznikam i funkcjonalności systemu są: wydajność,
bezpieczeństwo, efektywność, dostępność i skuteczność.

1 Practice Management System,
2 Business Context Diagram for Gp2GP, http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/phcs-projectsm
gp2gp#1, Data otwarcia 27.07.2010, GP2GP Patient Record Transfer,New Zealand
3 Autor ma tu na myśli rozszerzenie modelu dobrej praktyki krajowej do otwartej praktyki
międzynarodowej.
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Rys. 4. Model diagnostyki system ów informacji medycznej
Źródło: Opracowanie własne

3.3. Diagnoza funkcjonalności systemów informacji medycznej
Diagnostyka funkcjonalności systemów m edycznych jest to ocena stanu
technicznego oprogram owania poprzez badanie procesów funkcjonalności systemów
właściwości metainformacyjnych wpływających na transfer informacji.

3.4. Miary
Diagnostyka funkcjonalności polega na sprawdzeniu czy system spełnia
wymagania oraz w jakim stopniu. Stopień oceny m ierzymy za pom ocą mierników.
Mierniki m ierzą zgodność systemu z wym aganiam i, czy system spełnia wym agania
specyfikacji.

3.5. Przykład dla funkcjonalności systemu w obszarze dostępności
Miara dostępności (niezawodności) jest je d n ą z m iar określania stopnia
odporności systemu. Pojęcie dostępności oznacza czas bezawaryjnego działania
usługi w stosunku do całości czasu, w którym usługa ta powinna być klientom
świadczona. Dostępność 90% znaczy więc, że na 100 jednostek czasu 90 przypadło
na czas, w którym system działał bezawaryjnie. Pozostałe 10 jednostek to czas
w którym system był w stanie awarii bądź odzyskiwania pełnej funkcjonalności po
niej.
Dostępność określana jest wzorem:
A = MTTF/(MTTF+MTTR)
Gdzie:
A - to dostępność,
MTTF - średni czas pom iędzy rozpoczęciem pracy a chw ilą utraty przez system
sprawności (ang. Mean Time To Failure),
MTTR - czas niedostępności , związany z czasem, niezbędnym na naprawę i
przywróceniem do stanu gotowości (ang. Mean Time To Repair),
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W yniki opracowywane są na podstawie przyjętej klasy dostępności (ang.
availability class) określającej: typ systemu, czas niedostępności w roku, dostępność,
klasa dostępności.
Kolejnym krokiem je st wyliczenie rzeczywistej wartości dostępności (kryterium
dostępności) oraz oceny stanu aktualnego odbiegającego od stanu w którym
realizowane są wszystkie operacje zapewniające dostęp do informacji.

3.6. dMIS - Diagnosis Médical Information System
Przykładowe okna programu. Obecnie aplikacja je st w procesie intensywnego
powstawania.
/
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Rysunek 5: Okno programu diagnostyki systemu informacji medycznej
Źródło: Opracowanie własne

Główne okno aplikacji przedstawia trzy możliwości wnioskowania: obiektowego,
dialogowego i systemowego.
Okno wnioskowania obiektowego przedstawione je st na rysunku 6.
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Rysunek 6: Okno wnioskowania obiektowego
Źródło: Opracowanie własne

4. Procesy biznesowe i integracja systemów informacji medycznej
Proces definiowany je s t jako „źródło czynności wymagających na wejściu wkładu
i dający na wyjściu rezultat m ający pewną w artość dla klienta", „proces opisuje
przepływ i transformację materiałów, informacji, operacji i decyzji” [Ga06 str. 15].
Każdy proces biznesu można podzielić na procesy cząstkowe (subprocesy) na
różnych poziomach szczegółowości. Każdy proces biznesowy je st wyrażany za
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pom ocą notacji języków modelowania. U podstaw każdej z notacji języków
modelowania procesów biznesowych znajduje się metamodel. Zarządzanie
procesami zmian wym aga określonych działań które powinny być podjęte w ramach
tworzenia procesu, powiązania ich w logiczną całość i zsynchronizowania w czasie.
Ważnym elementem je s t integracja wiedzy - inform acji. Na potrzeby powyższej
pracy informacji m edycznej. Choć brak je st jednoznacznej, powszechnie
akceptowanej definicji terminu "informacja", to oczywistym jest to, że jest ona jednak
bezwzględnie konieczna do podejmowania decyzji. Kto ma informacje, ten ma
wiedzę. Im bardziej wiarygodna i dokładna informacja, tym bardziej w zrastają szanse
na optym alną decyzję. Mając informację, a przynajmniej łatwy dostęp do niej,
człowiek może podejmować racjonalne decyzje. W ówczas może odpowiednio
wcześnie podjąć działania zapobiegające powstaniu sytuacji zagrożenia. Informacja
stała się jednym z czynników wytwórczych na równi z pracą, kapitałem oraz
materialnymi zasobami naturalnymi [4, s. 274], Systemy opieki zdrowotnej do tej pory
wszelkie informacje o pacjencie i jego obsłudze zapisywały w sposób tradycyjny na
papierze w kartotekach medycznych. Jednakże rozwój technologii informatycznej
wyznacza nowe priorytety i zmiany. Aby sprawnie dokonać integracji systemu
tradycyjnego do system u elektronicznego zespół profesorów medycyny z Kanady [8],
opracował obraz porównawczy dotyczący dostarczenia informacji o pacjencie
z systemu tradycyjnego do systemu elektronicznego. Strukturę tę przedstawiono
w tabeli 1.
Tab. 1. Tradycyjny system informacji i IDS4 system informacji

Tradycyjny system informacji
Instytucjonalny system identyfikacji pacjenta
Wyszukiwanie
informacji
w
„czterech
ścianach”
Przechwytywanie informacji po dostarczonej
usłudze systemu opieki zdrowotnej
Bez wymiany informacji z innymi dostawcami
usługi w opieki zdrowotnej
Jeden dostawca ścieżki klinicznej
Fragmenty opieki zdrowotnej
Ostre choroby
Instytucjonalne koszty, jakość, wyniki
Dane tylko o pacjencie

Zintegrowany system dostarczania informacji
Systemowy system identyfikacji pacjenta
Wyszukiwanie informacji w każdym systemie
Przechwytywanie
informacji
w
trakcie
dostarczania usługi przez system opieki
zdrowotnej
Z wymianą informacji z innymmi dostawcami
usługi opieki zdrowotnej
Wielu dostawców ścieżki klinicznej
Klient/uczestnik
Zdrowie i zapobieganie hospitalizacji
Systemowe koszty, jakość, wyniki
Demograficzne dane populacji i statusu stanu
zdrowia

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższego obrazu porównawczego wynika że tradycyjny system informacji
medycznej je s t mało efektywny i mało funkcjonalny i m ogą istnieć różnice
w wykonywaniu świadczeń. W związku z tym istnieje konieczność reformowania
systemów informacji medycznej. Poprawa efektywności systemów informacji
medycznej i funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej wymaga poprawy dostępu
i obiegu informacji wewnątrz i na zewnątrz systemu a także szczegółowej integracji
procesów biznesowych.

4 IDS - Integrated Delivery System.
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5. Podsumowanie
System ekspertowy ma za zadanie udzielenie rzetelnej odpowiedzi na pytania
dotyczące badanych funkcjonalności systemu informacji m edycznej. Zaproponowana
metoda diagnostyki informacji medycznej może być wykorzystany jako jeden element
oceny przygotowania infrastruktury informatycznej
otwartego systemu opieki
zdrowotnej. Otrzymane wyniki pozw olą na weryfikację wszystkich procesów i ich
integrację z procesami zewnętrznymi (GP2GP do G P20P). W yniki posłużą również
do walidacji procesów i identyfikacji obszarów informacji medycznej.
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Rozdział 12
Technologie inform atyczne w administracji sam orządowej i
rządowej
Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec
Politechnika Częstochowska
wezgow@et.pcz.czest.pl.pl

Streszczenie
W pracy podjęto próbę analizy zastosowania technologii informatycznych w administracji
publicznej samorządowej i rządowej z pozycji petenta urzędu, który poprzez Internet pragnie
zdobyć interesujące go informacje. Przeanalizowano wybrane strony urzędów pod kątem ich
czytelności, intuicyjności obsługi i zakresu informacji, jakie można na nich uzyskać.
W oparciu o dane statystyczne prześledzono tempo wdrażania technologii informatycznych
do polskich urzędów. Porównano stopień informatyzacji polskich urzędów i ich
odpowiedników w krajach Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na stan i jakość infrastruktury
teleinformatycznej kraju i związane z tym trudności w dostępnie do usług oferowanych przez
urzędy samorządowe i rządowe. Wskazano na zależności pomiędzy rozwojem tych usług
a budową społeczeństwa obywatelskiego.

1. Wstęp
Technologie inform acyjno-telekom unikacyjne przenikają do wszystkich dziedzin
życia współczesnego społeczeństwa. Rola tych technologii w rozwoju społecznym,
gospodarczym, politycznym je s t na tyle istotna, że stały się one przedmiotem
licznych dyskusji i analiz na forum międzynarodowym. Ich wynikiem je st ogłoszony
19 maja 2010 roku przez Kom isję Europejską dokument zw any Europejską agendą
cyfrową [1]. W myśl założeń tego dokumentu państwa członkowskie Unii Europejskiej
mają w ciągu najbliższych dziesięciu lat uzyskać istotne korzyści ekonomiczne
i społeczne wynikające z ujednoliconego tak zwanego rynku cyfrowego. Podstawą
tego rynku ma być szybki Internet i aplikacje interoperacyjne, czyli takie, które nie
będą uzależnione od konkretnej platformy sprzętowej i programowej.
W Europejskiej agendzie cyfrowej uznano za wysoce niewystarczający poziom
wykorzystania Internetu, przez obywateli do dostępu do e-administracji, W skazano,
że w 2009 roku tylko 38% obywateli Unii Europejskiej korzystało z takiej usługi. Jako
skuteczność działań podjętych w ramach tego projektu przyjęto, że w 2015 roku
wskaźnik ten ma wynosić 50%. Możliwe to będzie tylko wówczas, gdy usługi,
e-administracji
będą
odpowiednio
zaprojektowane,
bezpieczne
i
proste
w użytkowaniu oraz przejrzyste dla obywatela, którego kompetencje będą
wystarczające, aby z nich skorzystać.
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2. Infrastruktura teleinform atyczna podstawą technologii
informacyjno-telekom unikacyjnych
Rozwój usług dostępnych dla obywateli drogą elektroniczną jest m ożliwy tylko
przy dostatecznie rozwiniętej i nowoczesnej infrastrukturze teleinformatycznej.
Infrastruktura ta powinna być dostępna dla każdego obywatela niezależnie od
miejsca zamieszkania. Analizując dostęp do Internetu w Polsce, daje się zauważyć
dość znaczne dysproporcje pomiędzy wielkimi aglomeracjami miejskimi a terenami
wiejskimi. Na terenach wiejskich dostęp do Internetu jest około dwukrotnie mniejszy
niż w miastach. Najnowsze szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia przytacza
Rocznik Statystyczny GUS z 2009 roku [6], Zmiana tego stanu rzeczy wymaga
zaangażowania, w
najbliższym
czasie
znacznych
środków
finansowych,
zaangażowania lokalnych samorządów i determinacji w działaniu wszystkich
podmiotów rynku telekomunikacyjnego. Zgodnie z założeniami Strategii rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku (zwanej dalej Strategią) [5],
przyjętej uchw ałą Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w grudniu 2008 roku, na
m odernizację i rozwój infrastruktury teleinformatycznej ma być przeznaczona kwota
ponad 20 mld złotych. Jednym z postulatów przedstawionych w wyżej wymienionej
Strategii, a dotyczącym rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności
infrastruktury teleinformatycznej jest postulat IV, zawarty w rozdziale: Podstawowe
zasady oraz postulaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, mówiący
0 konieczności stworzenia warunków prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do
zbudowania i powszechnego wykorzystania bezpiecznych sieci komunikacji cyfrowej.
Podkreślono w nim również równoprawność wszystkich kanałów cyfrowych:
telefonicznych, radiowych i telewizyjnych posługujących się przewodowymi jak
1 bezprzewodowymi technologiami dostępowymi. Zwrócono uwagę na konieczność
budowy nowoczesnych sied szerokopasmowych nowej generacji o wysokiej
wydajności. Zagadnieniu temu poświęcono również w iele uwagi w Europejskiej
agendzie cyfrowej. W edług tego dokumentu koniecznym je st budowa w Europie
nowoczesnych sied św iatłowodowych, tak, aby w przyszłości radykalnie zwiększyć
udział tych linii w ogólnej strukturze sieci telekomunikacyjnych. Jak podano w tym
dokumencie, w krajach Unii Europejskiej sieci światłowodowe to zaledwie 1% ogółu
s ie d teleinformatycznych, gdy w Japonii procent ten wynosi 12% a w Korei
Południowej '5 % . W Europejskiej agendzie cyfrowej potwierdzono również założenia
projektu Europa 2020, według którego do 2013 roku w szyscy obywatele Unii
Europejskie: powinni m ięć dostęp do szerokopasmowego Internetu, a do 2020 roku
dostęp ten powinien charakteryzować się przepustowością prze kra cza ją cą 30 Mb/s.
W tym też roku połowa gospodarstw w UE powinna m ieć dostęp do Internetu na
poziom ie 100 M b s ,

Rozwój rynku telekomunikacyjnego przebiega de ty ko na poziomie sied
stacjonarnych. W ostatnich latach niezwykłą dynamikę daje się zauważyć w sektorze
sieci bezprze\vodcwych. Technologie telefonicznych sieci komórkowych, które
ewoluowały od standardu GSM (Gtoóaf System for Mobile Ccmmuniea!k>n),
za ioram dc generacj 2G, poprzez UMTS (UrJv&$al 'dobie Teieoorr-r.ur.csSons
Svs?sm\ zaliczany dc generacji 36 a kończąc na współczesnych sieciach
najnowszej generac" L7E (Larg Tern- BofcPan) zalczany do generacji -4G .prawie
4G\, stwarzają tnoźSrwośc nerw w e atrakcyjnego i szybkiego dostępu do usług
oferowanych przez mierne:. 'Podobny rozwój nssiąpS w bezprzewodowych sieciach
.łiL4V* <v Wess LAW oma lokalnych sieciach bezprzewodowych. Standard
? to •- przeciągi k kx
r
a: ewołuewał w ije ro rin zwęszenia
o -"-cc .w n o k i i jakości ofesfejga od standardu 8Q2.11b, z roku 1999 (przepływność do
* “ V os oc obecnie na ioowszeoo standardu §02.1 *n o rnavs\ma'ne" onzeonwncśd
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300Mb/s. Kolejną m ożliw ością komunikacji bezprzewodowej jest wykorzystanie sieci
klasy W i-M AX ( W orld Interoperability for Microwave Access) w ogólnym standardzie
802.16. Sieci tego typu um ożliwiają dostęp o przepływności ok. kilkudziesięciu Mb/s
przy zasięgu kilkudziesięciu kilometrów od nadajnika. Przewidywany rozwój sieci
generacji 4G może jednak spowodować, że rola tego standardu zostanie poważnie
ograniczona [13]. W szystkie te bezprzewodowe technologie ze swej natury generują
mobilnego użytkownika, którego nie ogranicza miejsce pobytu w dostępie do
dowolnych usług, pod warunkiem, że s ą one w tych sieciach realizowane. Mobilność
staje się podstawową cechą użytkownika infrastruktury teleinform atycznej XXI wieku.
Tą cechę powinni uwzględniać w szyscy oferujący dowolne usługi w współczesnych
sieciach.
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw [11]
w Art.1, pkt 2 określa zasady: „ustalania minim alnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów
publicznych i wym iany inform acji w postaci elektronicznej z podm iotam i publicznym i
oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności system ów teleinformatycznych
w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jaw ność używanych
standardów i specyfikacjr. Zapis ten umożliwia różnym podmiotom oferowanie
swoich produktów dla systemów e-administracji w ramach szeroko rozumianej
konkurencji.

3. Usługi publiczne w e-administracji
Unia Europejska uznała za standardowe dwadzieścia usług, które powinny być
realizowane w administracji publicznej drogą elektroniczną. Usługi te podzielone są
na dwie grupy. Do pierwszej należą te, które dotyczą poszczególnych obywateli. Do
drugiej usługi skierowane do firm.
Do usług przeznaczonych dla obywateli należą:
1) Podatek od osób fizycznych,
2) Pośrednictwo pracy, usługi Urzędów Pracy,
3) Świadczenia społeczne,
4) Dokum enty tożsamości,
5) Rejestracja pojazdów,
6) Pozwolenie na budowę,
7) Policja - obsługa zgłoszeń,
8) Katalog bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie,
9) Certyfikaty (akty urodzeń, zgonu lub zawarcia małżeństwa),
10)Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie,
11 )E w idenqa m eldunkowa,
12)Usługi związane ze zdrowiem .
Do usług przeznaczonych dla firm należą:
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (ZUS),
Podatek od osób prawnych,
VAT: deklaracje i notyfikacje,
Rejestracja działalności gospodarczej,
Wysyłanie danych statystycznych,

Deklaracje celne,
Zezwolenia i certyfikaty (np. środow iskow ej,
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Zamówienia publiczne.
W Strategii wyraźnie stwierdzono, że dostępność tych usług w Polsce je st ok.
dwukrotnie niższa niż w Unii Europejskiej i chociaż za stan wyjściowy przyjęto
poziom z roku 2007 to obecnie nie uległ on jeszcze zasadniczej zmianie.
W Polsce podstawowym dokumentem wprowadzającym usługi e-administracji jest
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne z późniejszymi zmianami [10]. Zm iany dokonane
Ustawą z dnia z dnia 12 lutego 2010 r. o zm ianie Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
[11] są niezwykle istotne dla obywatela. Ustawa ta wprowadza zasady
funkcjonowania nowej elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP a w jej ramach, kontestowany w wielu środowiskach tzw. Profil Zaufany
związany z bezpieczeństwem funkcjonowania tej platformy. Platforma ePUAP
w najbliższej przyszłości ma się stać podstawą polskiej e-administracji.
Istotnym elementem, który służy obywatelowi do pozyskiwania informacji
publicznej jest Biuletyn informacji Publicznej (BIP). Zgodnie z inform acją zaw artą na
stronie W W W Biuletynu Informacji Publicznej [16] można się dowiedzieć, że „
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego
udostępniania inform acji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się
z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podm ioty wykonujące zadania
publiczne udostępniają inform acje publiczne wymagane przez polskie praw o."
Powyższe projekty m ają charakter ogólnopolski. W poszczególnych rejonach
kraju powstały niezależnie od nich inne platformy świadczące e-usługi o różnym
stopniu zaawansowania. Oto kilka przykładów.
Portal W rota Mazowsza [21], Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin
i powiatów współdziałających w ramach województwa. W ramach portalu znajduje się
E-Urząd - Elektroniczna Skrzynka Podawcza, w której po zalogowaniu się do
systemu (login/hasło) można wykonać kilkadziesiąt czynności administracyjnych.
Z informacji dla administratorów Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynika, że
wykorzystano w tym wypadku oprogram owanie firm y Sygnity S.A w wersji 1.6.0.
Portal W rota Małopolski [22], Udostępniono tutaj Cyfrowy Urząd, o którym można
przeczytać: „Cyfrowy Urząd m a uprościć załatwianie spraw w urzędach administracji
publicznej w Małopolsce oraz um ożliwić uzyskanie na ich tem at infomiacji.
Ułatwieniem je s t zebranie w jednym miejscu, w m odule Cyfrowy Urząd, spraw, które
należą
do kom petencji Urzędów Gmin,
Starostw Powiatowych,
Urzędu
Marszałkowskiego, a także Urzędu Wojewódzkiego i innych urzędów administracji
publicznej realizujących w Województwie Małopolskim elektroniczne procedury.
Mimo, że nie we wszystkich sprawach obejdzie się bez koniecznej wizyty w urzędzie,
elektroniczna forma załatwiania spraw, skróci ją do niezbędnego minimum".
Korzystanie z systemu wym aga również, po uprzednim założeniu konta podania
loginu i hasła. Zwraca uwagę fakt, że przy próbie założenia konta nie ma informacji
czy zostanie ono wygenerowane automatycznie, czy w dalszej procedurze będzie
potrzebny kontakt osobisty z urzędem.
Portal W rota W armii i Mazur. Regionalny Portal Inform acyjny [20]. Tutaj również
udostępniono Cyfrowy Urząd. Jego cele zostały przedstawiono następująco:
„Oddajem y do Państwa dyspozycji internetow y serwis Cyfrowy Urząd, umożliwiający
świadczenie przez Wrota Warmii i M azur elektronicznych usług publicznych poprzez
sieć Internet. (...) W ypełniony elektronicznie wniosek zostanie rozpatrzony przez
urzędnika, który um ówi się z Państwem na konkretny term in spotkania. (...). Nasz
system umożliwia jedynie przygotowanie dokumentu niezbędnego do wszczęcia
procedury postępowania administracyjnego.
Do czasu zm iany przepisów
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ustawowych Wrota W armii i M azur nie m a podstaw prawnych do kompleksowego
załatwienia sprawy w formie e l e k t r o n i c z n e j . Korzystanie z cyfrowego Urzędu
wymaga uprzedniego zarejestrowania (login/hasło), uaktywnienia konta a następnie
weryfikacji
dokonywanej
osobiście
w
urzędzie.
W ykorzystywane
jest
oprogramowanie firmy Sygnity S.A. w wersji 1.7.0.
Dla samorządów gmin i powiatów W ojewództwa Śląskiego stworzono system pod
nazwą SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.
Niezbędne informacje o system ie i usługach w nim realizowanych można uzyskać na
stronie W W W tego projektu [19]. Korzystać z tego portalu można po rejestracji
skrzynki kontaktowej i uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług
Platformy Elektronicznych Usług Publicznych. P ełną funkcjonalność portalu uzyskuje
się posiadając podpis elektroniczny.
Podobne projekty o różnym stopniu zaawansowania powstały również w innych
regionach.
Interesującym je s t prześledzenie preferencji obywateli, co do priorytetu usług,
które w pierwszej kolejności powinny być wprowadzane w trybie on-line. Badania
sondażowe przedstawione w pracy [2] wskazują, że najchętniej korzystano by
z możliwości rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, co jest już
obecnie realizowane, oraz czynności związanych z rejestracją pojazdu i wydawaniem
praw jazdy. Prawie trzykrotnie m niejszą popularnością cieszą się usługi związane
z uzyskiwaniem prawa do renty i zasiłku dla bezrobotnych, które znalazły się na
końcu listy usług.

4. Postrzeganie e-adm inistracji przez obywatela
Obywatel posiadający podstawową wiedzę dotyczącą obsługi komputera i dostęp
do Internetu najprawdopodobniej pierwszy swój kontakt z urzędem administracji
publicznej rozpocznie od odwiedzenia strony W W W swojego urzędu. W poniższym
przykładzie autorzy, z racji zam ieszkania odwiedzili stronę W W W miasta
Częstochowy rys.1.
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Rys.1. Strona W W W miasta Częstochowy
Źródło: [2 3 ]

Na stronie gtównej miasta w idnieją linki do informacji BIP, SEKAP i ePUAP.
Ponadto z tej strony można również uzyskać dostęp do Elektronicznej Skrzynki
Podawczej, w tym przypadku użytkownik zostaje przekierowany do systemu SEKAP,
oraz do Internetowego Systemu Rezerwacji Kolejki. System ten służy w yłącznie do
zarezerwowania kolejki np. do złożenia wniosku o dowód osobisty czy też rejestracji
pojazdów. Z tego też względu trudno go zaliczyć do e-administracji, ale z punktu
widzenia użytkownika je s t usługą niezwykle pożyteczną. Stronę systemu SEKAP dla
miasta Częstochowy przedstawiono na rys. 2.
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Na stronie miasta Częstochowy jest również link do systemu ePUAP. System ten
obecnie w fazie testowej zawiera bardzo skrom ną listę usług. Ponadto korzystanie
z niego wym aga posiadanie przez użytkownika tak zwanego Profilu Zaufanego, czyli
potwierdzonego przez urząd konta danego obywatela, co w praktyce sprowadza się
do podania przy logowaniu się do systemu loginu i hasła.

Rys.3. Strona W W W ePUAP dla miasta Częstochowy
Źródło: [13 ]

Obywatel śledzący, na przykład w Internecie, wiadom ości i dyskusję dotyczącą
polskiej e-administracji może być zdezorientowany pojawiającymi się tam
informacjami, co w efekcie może przerodzić się w uprzedzenie i nieufność do tej
formy działalności administracji publicznej.
Informacja, jaka ukazała się 11 m arca 2009 roku w elektronicznym wydaniu
Gazety W yborczej je s t niezwykle optymistyczna [8], mówi o rozpisanych przetargach
związanych z e-administracją. 18 stycznia 2010 roku w tejże gazecie ukazał się
wywiad z wiceministrem z MSWiA, odpowiedzialnym za wdrażanie e-administracji
w którym om awiane s ą zagadnienia związane z jej wprowadzaniem w Polsce [12].
Z wywiadu wynika, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Jednak ju ż 26 lutego
2010, w tej samej gazecie uważny czytelnik może przeczytać, że właśnie ten
wiceminister odchodzi z rządu [4], Natom iast 16 czerwca 2010 roku pojawia się
informacja, która ju ż nie napawa optymizmem [3]. Okazuje się, że nastąpią
opóźnienia we wprowadzaniu e-administracji, związane przede wszystkim z brakiem
rozporządzeń dotyczących tak zwanego Profilu Zaufanego będącego podstawą
ePUAP. Czy po takiej lekturze obywatel z ochotą podąży do e-urzędu?

5. Podsumowanie
Obywatel zainteresowany wykorzystaniem Internetu do kontaktu z adm inistracją
publiczną z pew nością będzie właśnie w Internecie szukał informacji, które mu ten
kontakt umożliwią. Będą to informacje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze będą to
oficjalne informacje pochodzące ze stron W W W odpowiednich urzędów
samorządowych i rządowych. W tym przypadku najistotniejszym czynnikiem winna
być ich czytelność, przejrzystość i łatw y intuicyjny dostęp. Drugim źródłem informacji
są bez wątpienia liczne artykuły, komentarze, raporty i dyskusje pojawiające się
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w elektronicznych wydaniach popularnych gazet, tematycznych portalach
zajmujących się tem atyką e-administracji czy wreszcie portalach społecznościowych
i forach dyskusyjnych, Przeglądając oba te segm enty informacji o e-administracji
przysłowiowy Jan Kowalski może być, co najmniej zdezorientowany. Na oficjalnych
stronach instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie e-administracji napotka informacje
optymistyczne, a na stronach urzędów, głównie samorządowych, bo przecież tutaj
musi załatwiać najwięcej spraw zetknie się z aktualną sytuacją, jaka panuje
w rzeczywistości w e-administracji. Śledząc artykuły w elektronicznych wydaniach
prasy, wszak przecież Jan Kowalski korzysta z Internetu, i dyskusje, jakie toczą się
w Sieci stwierdzi najprawdopodobniej, że praktycznie nie wie jak ta e-administracja
w Polsce funkcjonuje. Taki stan świadomości obywatela jest wyjątkowo szkodliwy
zwłaszcza w okresie, gdy tworzenie społeczeństwa informacyjnego jest warunkiem
koniecznym dalszego rozwoju kraju w dobie globalizującej się gospodarki światowej.
W arunkiem niezbędnym dla skutecznego wprowadzania e-administracji w obieg
życia publicznego jest zdecydowane poprawienie jakości i skuteczności projektów
związanych z e-adm inistracją tak od strony legislacyjnej jak wdrożeniowej. W ydaje
się również celowym opracowanie szerokiej kampanii, w środkach masowego
przekazu, propagującej zalety e-adm inistracji wśród obywateli. Kampanii, która
wyjaśniałaby wszelkie wątpliwości związane z jej celow ością skutecznością
i bezpieczeństwem jej stosowania.

LITERATURA
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Europejska Agenda Cyfrowa, http://www.mswia.gov.pl. Dostęp
5.09.2010.
Michalski W., Ocena zapotrzebowania społecznego na elektroniczne usługi świadczone przez urzędy
administracji publicznej w Polsce. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne nr 1-2/2006, s.74-83.
Wyd. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy.
Poznański
P.
Opóźni
się
zapowiadana
przez rząd
rewolucja
w
e-administracji
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8019326,Opozni_sie_zapowiadana_przez_rzad_rewolucja_w_e
_administracji.html.
Poznański
P.
Odpowiedzialny
za
e-urzędy
wiceminister
Drożdż
odchodzi
http://wy bo rcza.biz/biznes/1,101562,7603251,Odpowiedzialny_za_e_urzedy_wiceminister_Drozdz_o
dchodzi.html.
Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, grudzień 2008.
http://www.mswia.gov.pl/strategia/. Dostęp 2.09.2010.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Dział XIV: Nauka i Technika. Społeczeństwo
informacyjne. Rok LXIX Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2009.
Rozporządzenie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007 2010 (Dz. U. 2007 Nr61, poz.415).
Rząd
rusza
z
e-administarcją,
http://wyborcza.pI/1,76842,6371955,
Rzad_rusza_z_
e_administracja.html. Dostęp: 2.09.2010.
Urbanowicz J„ A, W Polsce rusza wreszcie LTE - mobilny internet szerokopasmowy.
httpJ/technobgie.gazeta.pl/intemet/1,104530,8371918,W_Polsce_rusza_wreszcie_LTE
mobilnyj
nternet_szerokopasmowy.html. Dostęp: 15.09.2010.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565).
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230.
Witold Drożdż Właśnie budujemy nowoczesną e-Polskę, rozmawiał Przemysław Poznański
http^/wy bo rcza.biz/biznes/1,101716,7464508,Witold_Drozdz Wlasnie_budujemy
_nowoczesna_e_Polske.html
http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap. Dostęp: 12.09.2010
http://isap.sejm.gov.pl/
http://czestochowa.bip-gov.pl

115
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

http://www.bip.gov.pl/
http://www.cyfrowyurzad.pl/aspekty_prawne/
http://www.konferencja2010.mwi.pl/o-konferencji.html
https://www.sekap.pl/home.seam
httpV/wrota.warmia.mazury.pi/
http://www.wrotamazowsza.pl/
http://www.wrotamalopolski.pl/
http://www.czestochowa.pl/

Rozdział 13
Wykorzystanie technologii informatycznych w polskim systemie
oświaty
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Politechnika Częstochowska
wezgow@el.pcz.czest.pl

Streszczenie
W pracy podjęto próbę analizy wykorzystania technologii informatycznych w polskim
systemie oświaty na różnych szczeblach kształcenia. Uwzględniono działania podjęte na
rzecz usprawnienia administracji oświatowej, wykorzystania nowoczesnych narzędzi
informatycznych w procesie dydaktycznym jak również w kontaktach rodzice - szkoła.
Przeanalizowano stan wyposażenia szkół w infrastrukturę teleinformatyczną, przygotowanie
nauczycieli do posługiwania się nowoczesnymi technologiami w swojej pracy dydaktycznej
jak również postawę uczniów dotyczącą wprowadzania technologii informatycznych w ich
szkołach. Zwrócono również uwagę na aspekty psychologiczne związane z informatyzacją
procesu dydaktycznego w polskim systemie oświatowym.

1. Wstęp
Polski system oświaty ja k każda część organizmu państwowego od wielu lat
podlega systematycznemu procesowi informatyzacji wpisując się ogólną tendencję
budowy współczesnego społeczeństwa informacyjnego. W prowadzane technologie
informatyczne
usprawniają
proces
administrowania
i zarządzania
szkołą,
wspomagają proces dydaktyczny coraz częściej stają się narzędziem komunikacji na
linii szkoła rodzice. Zmiany, jakie zachodzą zm uszają do weryfikacji
dotychczasowych zachowań nauczycieli i rodziców, którzy wspólnie m uszą
przystosować się do nowoczesnej i szybkiej wymiany informacji, reagowania na
nowe zagrożenia związane z w szechobecną Siecią. W ymaga to od nich
systematycznego uzupełniania własnej wiedzy na temat możliwości nowoczesnych
technologii informacyjnych i sposobów ich wykorzystania.

2. Wyposażenie szkół w infrastrukturę teleinform atyczną
Warunkiem niezbędnym wprowadzania technologii informacyjnych do szkół jest
wyposażenie ich w sprzęt komputerowy i podłączenie do sieci Internet. Na rysunku 1
przedstawiono wykres pokazujący liczbę komputerów w wybranych typach szkół,
które mogą być wykorzystywane do celów administracyjnych. Komputery te nie są,
bowiem, według danych statystycznych, udostępniane uczniom. Liczba ich
w prezentowanym, czteroletnim okresie system atycznie wzrasta. W zrost ten
obserwowany jest dla wszystkich typów szkół. Jednocześnie większość szkół
posiada dostęp do Internetu w tym część, tak bardzo pożądany, dostęp
szerokopasmowy. Istotną cechą współczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest
rozwój systemów bezprzewodowych. Zarówno bezprzewodowe komputerowe sieci
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lokalne standardu W i-Fi jak i przenośne komputery wyposażone w karty
bezprzewodowe stają się coraz popularniejsze. Technologie te przenoszą się
w sposób naturalny do szkół. Ich wykorzystanie może przyczynić się do usprawnienia
procesu administracyjnego i dydaktycznego. Ze względu na fakt, że część obecnie
oferowanego, przez firm y informatyczne oprogramowania dla szkół, na przykład
internetowe elektroniczne dzienniki tzw. e-dzienniki oparte są o pełny hosting
wym agany jest pewny i stały dostęp do Internetu.
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Rys. 1 Liczba kom puterów w szkołach wykorzystywanych do celów administracyjnych
Źródło: [Opracow anie własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS]

3. Technologie informatyczne w administracji, dydaktyce
i procesach wychowawczych
Technologie informatyczne wkroczyły do polskiej oświaty na kilku płaszczyznach.
Podstawowe segmenty wykorzystujące te technologie to dydaktyka, administracja
i kontakt szkoły z rodzicami. Najwcześniej technologie informatyczne trafiły do szkół
na lekcje informatyki, na których uczono poza obsługą sprzętu komputerowego, na
przykład programowania w bardzo popularnym wówczas języku Pascal. Z biegiem
czasu, nauczyciele niezwiązani z inform atyką zaczęli wykorzystywać dostępne
oprogramowanie dydaktyczne na swoich lekcjach. W tym też mniej więcej okresie
pojawiły się aplikacje umożliwiające układanie planu lekcji, co w szkołach
wieloklasowych i wielozm ianowych stanowiło częstokroć znaczne wyzwanie
intelektualne dla nauczyciela zobowiązanego do realizacji tego zadania, oraz
oprogramowanie usprawniające pracę administracji szkolnej. Aplikacje do obsługi
sekretariatu, płac czy kadr stały się standardowym wyposażeniem większości szkół.
Przeglądając oferty firm specjalizujących się w oprogramowaniu dla szkół można
stwierdzić stały i dynamiczny rozwój tych aplikacji dostosowujących swoje
funkcjonalności do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Przykładem tutaj może
być dostosowywanie aplikacji przeznaczonych dla szkół do obsługi Systemu
Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie z w ym ogam i ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku
o system ie informacji oświatowej [8].
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W odpowiedzi na system atyczne wprowadzanie technik teleinformatycznych do
szkół, a zwłaszcza zyskujących coraz w iększą popularność e-dzienników Minister
Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2009 roku [9] i 24 sierpnia 2010
roku [10] zmienił rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Istotą zmian jest
umożliwienie szkołom, za zgodą organu prowadzącego, prowadzenia dokumentacji
dotyczącej działalności dydaktycznej szkoły tylko w postaci elektronicznej. Dzięki
temu rozporządzeniu, dziennik szkolny może być prowadzony tylko w wersji
elektronicznej to znaczy w postaci e-dziennika.
Najnowszą form ą tej aplikacji, jaka jest oferowana szkołom przez firm y
informatyczne to dostęp do e-dziennika poprzez sieć Internet [11-14, 18]. Wszelkie
obowiązki związane z utrzymaniem, konserwacją i bezpieczeństwem składowanych
danych bierze na siebie firma sprzedająca aplikację. Firmy zapewniają, że ich
aplikacje s ą całkowicie bezpieczne. Przykłady włamań do systemów znanych
banków czy instytucji [1] nakazują jednak daleko idącą ostrożność dystans do tych
zapewnień. Na komputerach szkolnych nie ma potrzeby instalowania żadnego
dodatkowego oprogramowania, a dostęp do e-dziennika odbywa się z dowolnego
komputera, m ającego dostęp do Internetu. W drożenie aplikacji w konkretnej szkole
wymaga przeprowadzenia serii szkoleń dla dyrekcji, administratora (-ów) sieci
szkolnej i nauczycieli oraz wprowadzenia niezbędnych danych wejściowych,
w postaci baz danych, do systemu.
E-dziennik umożliwia zautomatyzowanie wielu, często żmudnych prac
wykonywanych przez nauczyciela ja k na przykład obliczanie frekwencji, średnich
ocen klasy z poszczególnych przedmiotów, czy też przeprowadzanie dowolnych
statystyk. Najistotniejszą, jednak zaletą e-dziennika jest umożliwienie rodzicom
bieżącego wglądu w oceny uzyskiwane przez ucznia i kontroli jego obecności
w szkole. E-dziennik znakomicie ułatwia również kontakt nauczyciela z rodzicami
[4,5,7].

4. Aspekty psychologiczne wprowadzania technologii
informacyjnych do systemu oświaty
W prowadzenie technologii informatycznych w oświacie a zwłaszcza do procesu
dydaktycznego i komunikacji szkoła - rodzice rodzi określone zagrożenia natury
socjologicznej i emocjonalnej.
Uczeń, który według różnych statystyk, spędza przy komputerze po kilka godzin
dziennie, najczęściej grając lub oglądając filmy dodatkowo korzysta z niego
przygotowując się do lekcji. W sieci poszukuje potrzebnych mu informacji do szkoły,
często ściąga mniej lub bardziej legalnie dostępne tam materiały ikonograficzne,
poszukuje ściąg, bryków lektur, prac przejściowych czy prezentacji maturalnych.
Przez wiele godzin dziennie funkcjonuje jako wyizolowana, ze świata realnego
jednostka, bo przecież nawet z rówieśnikami porozumiewa się przez komunikatory
internetowe lub SMS-y.
W ykorzystanie sieci Internet w procesie dydaktycznym niesie za sobą konkretne
niebezpieczeństwa związane z jednej strony z m ożliw ością dostępu przez uczniów
do treści niepożądanych a z drugiej do wszelkiej form y indoktrynacji
i wykorzystywania ich naiwności i ufności przy kontaktach poprzez sieć z innymi
użytkownikami. W agę problemu
doceniła Unia Europejska wprowadzając
w dokumencie Europejska agenda cyfrowa [1], w obszarze działania 2.3 Zaufanie
i bezpieczeństwo następujące wytyczne: „(...) Wsparcie punktów powiadamiania
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nielegalnych
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w
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(gorących
linii)
oraz
kampanii
uświadam iających dotyczących bezpieczeństwa dzieci w sieci, prowadzonych na
szczeblu krajowym, oraz wzmocnienie współpracy paneuropejskiej i wymiany
najlepszych praktyk w tym obszarze” oraz „W spieranie wielostronnego dialogu oraz
sam oregulacji wśród europejskich i globalnych dostawców usług (np. portale
społecznościowe, dostawcy łączności ruchomej), w szczególności w odniesieniu do
korzystania nieletnich z ich usług". Korzystanie z sieci Internet, w procesie
dydaktycznym, przez uczniów powinno być niezwykle skrupulatnie monitorowane
przez nauczycieli. Istota sprawy polega, bowiem na wyrobieniu wśród nich
właściwych nawyków korzystania z Sieci, które to nawyki przenieśliby do swojego
codziennego kontaktu z Internetem.

5. Podsumowanie
Przenikanie technologii informacyjnych do polskiego szkolnictwa jest procesem
obserwowanym od wielu lat. Zakres ich wprowadzania i wykorzystywania budzi już
jednak szereg dyskusji i kontrowersji. W ykorzystywanie technologii informacyjnych
do celów administracyjnych, statystycznych, kontaktów z organami samorządowymi
1 państwowymi przyjmowane je s t z pełnym zrozumieniem i aprobatą. Obawy dotyczą
przede wszystkim obszarów związanych z pracą z uczniem jak i kontaktami szkoła rodzice.
Zwolennicy
szerokiego
stosowania
nowoczesnych
technologii
teleinform atycznych przytaczają argum enty związane z nieuchronnym rozwojem
społecznym
i postępującą cyfryzacją współczesnego świata. Przeciwnicy
odpowiadają, że owszem pewne procesy cywilizacyjne s ą nieuchronne, jednak sfera
edukacji winna podlegać specjalnej ochronie, uwadze i trosce społecznej, gdyż w jej
obszarze kształtuje się w dużej mierze osobowość m łodego człowieka. Jest on już
i tak w wystarczającym stopniu atakowany przez współczesną technikę
multimedialną, dodają, by w szkole znalazł pewne wyciszenie i autorefleksję
w stosunku do szumu informacyjnego, jakim jest otoczony.
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Streszczenie
W pracy
przeanalizowano
stopień
wykorzystania
nowoczesnych
technologii
teleinformatycznych w materiałach dydaktycznych dostępnych na polskim rynku
edukacyjnym. Zwrócono uwagę przede wszystkim na zastosowanie technologii mobilnych,
sieci szerokopasmowych, grafiki o wysokiej rozdzielczości, dźwięku przestrzennego to
znaczy tych środków technicznych, które mogą zdecydowanie poprawić jakość
oprogramowania dydaktycznego i uatrakcyjnić treści przez nie przekazywane. Podjęto próbę
oceny stopnia przygotowania nauczycieli do posługiwania się tymi technologiami jak również
stanu wyposażenia szkól w infrastrukturę teleinformatyczną zdolną zaabsorbować
nowoczesne środki dydaktyczne wykorzystujące te technologie. Wskazano na narastające
dysproporcje pomiędzy umiejętnościami młodzieży w posługiwaniu się nowoczesnymi
technologiami teleinformatycznymi a je j możliwościami w przyswajaniu treści merytorycznych
przekazywanych w programach dydaktycznych, które te technologie wykorzystują. Zwrócono
uwagę na fakt, te nasycenie współczesnych środków dydaktycznych nowoczesnymi
technologiami teleinformatycznymi nie musi przekładać się na wzrost poziomu wiedzy
u uczniów, którzy w procesie dydaktycznym te środki wykorzystują.

1. Wstęp
Zastosowanie
pojawiających się
nowości technicznych w materiałach
dydaktycznych przeznaczonych dla edukacji ma ju ż w ieloletnią tradycję.
W początkowy okresie wykorzystywano głównie zdobycze mechaniki, optyki,
akustyki. Przedmiotami, które jako pierwsze były, i są nadal, naturalnymi odbiorcami
pomocy naukowych opartych o prawa tych dziedzin nauki to fizyka I astronomia. Któż
nie pamięta wspaniałych ław optycznych, bąków żyroskopowych, lunet i teleskopów,
pryzmatów, wahadeł fizycznych, kamertonów, które dzisiaj można obejrzeć z reguły
jedynie w muzeach techniki. A jeszcze nie tak dawno, choć to pojęcie względne,
zwłaszcza dla starszych pedagogów były te pomoce dydaktyczne w powszechnym
użyciu, zwłaszcza w szkołach o wieloletnich tradycjach. Prymat niezastąpionej tablicy
został po raz pierwszy naruszony w momencie wprowadzenia do szkół diaskopów
i epidiaskopów. Rozwój elektroniki w początku lat pięćdziesiątych dwudziestego
wieku zapoczątkował rewolucję technologiczną, której efektem było wprowadzenie
do szkół m iędzy innymi m agnetofonów szpulowych a później i kasetowych. Starsi
pedagodzy zapewne pam iętają entuzjazm, jaki zapanował wówczas wśród
polonistów i nauczycieli języków obcych. W szkołach zaczęły powstawać pracownie
wyposażone w kabiny do nauki języków obcych, w których nauczyciel mógł
indywidualnie kontrolować postępy w nauce poszczególnych uczniów w ykorzystują
dostępną aparaturę akustyczną.
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Przełomowym momentem, tak dla oświaty jak i wykorzystywanych pomocy
naukowych okazało się wprowadzenie do szkół komputerów i technologii
teleinformatycznych. Od tej chwili można śmiało można powiedzieć, że w szkole nic
i nigdy nie będzie już tak jak było. W yposażanie szkół w komputery było procesem
ewolucyjnym.
Dzięki zaangażowaniu w ładz oświatowych, samorządowych,
organizacji pozarządowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat polskie szkoły zostały
w znacznej części wyposażone w sprzęt komputerowy, który z czasem wraz
z
wprowadzanym i
pracowniami
sieciowymi
stworzył
współczesną
bazę
teleinform atyczną szkół. W początkowym okresie komputeryzacji szkół, liczba
nauczycieli, którzy wykorzystywali kom puter w swoim warsztacie pracy dydaktycznej
była ograniczona praktycznie do nauczycieli podstaw informatyki, a później
technologii informacyjnej. Przyczyn tego stanu rzeczy było kilka. Sprzęt komputerowy
był dostępny tylko w pracowni informatycznej. W iedza nauczycieli innych
przedmiotów, dotycząca obsługi komputera i jego wykorzystania w dydaktyce była
niewielka. Możliwości ówczesnego sprzętu komputerowego związanego obsługą
grafiki czy dźwięku były zdecydowanie niewystarczające w porównaniu w ówczesną
techniką audio i wideo. Kom puter jako narzędzie dydaktyczne jeszcze przegrywał
z zestawem magnetowid - telewizor. Kaseta magnetowidowa byłą w owym okresie
bezkonkurencyjnym nośnikiem danych, na którym były oferowane dość powszechnie
pomoce dydaktyczne do praktycznie w wszystkich przedmiotów realizowanych
w szkole.
Przełom nastąpił z chw ilą wprowadzenia w systemach komputerowych
optycznych nośników danych. Płyty CD a następnie DVD wyparły w krótkim czasie
z rynku kasety magnetowidowe. Coraz doskonalszy kom puter stawał się potężnym
narzędziem przetwarzania danych radząc sobie doskonale z coraz bardziej
w yrafinow aną grafiką i dźwiękiem. W szkołach pojawiają się sieci komputerowe
a nauczyciele intensywnie uzupełniają sw oją wiedzę inform atyczną na kursach
komputerowych a przede wszystkim na studiach podyplomowych, które w końcu lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku cieszyły się ogrom ną popularnością.
Początek dwudziestego pierwszego wieku zastaje polską szkołę dość dobrze
wyposażoną w pracownie komputerowe z działającymi ju ż sieciami lokalnymi klasy
Ethernet, z reguły podłączonymi do sieci Internet. Nauczyciele, w tym czasie,
wykorzystują ju ż komputer w swojej pracy w szkole na różnych przedmiotach,
niekoniecznie związanych z inform atyką czy przedmiotami technicznymi. Coraz
częściej sięgają przy tym do zasobów Internetu. Coraz powszechniejsze i łatwo
dostępne oprogramowanie dydaktyczne stosowane jest na bieżąco na lekcjach.
Kom puter stacjonarny staje się normalnym narzędziem w pracy dydaktycznej
nauczyciela.
Pod koniec obecnej dekady obraz ten zostaje przewartościowany przez
upowszechnienie się komputerów przenośnych i sieci bezprzewodowych.
Urządzenia m obilne zaczynają dom inować na rynku. Laptopy, notebooki, palmtopy,
smartfony stają się coraz popularniejsze. Odsetek uczniów posiadających tego typu
sprzęt bardzo szybko wzrasta. Obecnie okazuje się, że uczeń posiada, częstokroć,
zdecydowanie nowocześniejszy sprzęt komputerowy niż szkoła oraz potrafi go
perfekcyjnie używać. Doskonale porusza się w środowisku sieci bezprzewodowych,
poprzez które coraz częściej łączy się z Internetem. Uczeń staje się odbiorcą
technologii mobilnych i w tych też technologiach będzie poszukiwał odpowiedzi na
nurtujące go pytania. Fakt ten stawia nowe wyzwania przed twórcami
oprogramowania dydaktycznego i nauczycielami.
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2. Nowoczesne technologie teleinformatyczne
W raz z rozwojem szerokopasmowych sieci komputerowych stacjonarnych
a zwłaszcza bezprzewodowych rozpoczął się nowy okres w teleinformatyce. Cechuje
go przede wszystkim m obilność i zwiększająca się systematycznie przepływność
sieci, umożliwiająca przesyłanie dużej liczby danych do użytkownika w czasie
rzeczywistym niezależnie od tego czy użytkownik ten je st w ruchu czy też nie.
Dodatkowo
obecne
sieci
charakteryzują
się
wysokim
współczynnikiem
niezawodności i jakości gwarantującym wysoki QoS. W szystkie te cechy sprawiają,
że możliwa stała się idea wykorzystywania oprogramowania funkcjonującego
w ramach sieci. W ielkie firm y informatyczne oferują do dyspozycji użytkowników
oprogramowanie
zainstalowane
na własnych
serwerach.
Praca
z jego
wykorzystaniem nie odbiega tak, co do jakości jak i komfortu od tej znanej
dotychczas, gdy oprogramowanie było zainstalowane lokalnie na komputerze
użytkownika. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że użytkownik nie musi się
troszczyć o konserwację używanego oprogramowania a jednocześnie wykorzystuje
je w takim zakresie, w jakim mu je st to aktualnie potrzebne, płacąc oczywiście
zmienną stawkę w zależności od wykorzystywanej funkcjonalności oprogramowania.
Nowoczesne technologie teleinformatyczne to nie tylko nowoczesne sieci
szerokopasmowe i coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie, ale również sprzęt.
Dla użytkownika końcowego najważniejszym sprzętem jest oczywiście jego własny
komputer. W ostatnich latach, jak pokazują liczne badania spada popularność
komputerów stacjonarnych na rzecz laptopów i smartfonów. Trend ten ma
utrzymywać się również w przyszłości. Konsekwencją tego jest fakt, że użytkownik
staje się użytkownikiem mobilnym i jako taki staje się głównym centrum
zainteresowania tak firm produkujących sprzęt przenośny ja k i oprogramowanie.
Charakterystyczną cechą ostatnich lat, a właściwie miesięcy jest ofensywna
producentów telefonów komórkowych, których wyroby dawno przestały już pełnić rolę
typowych telefonów. Urządzenie, które do niedawna było tylko telefonem, obecnie
ma funkcjonalności aparatu cyfrowego, kamery, obsługuje Internet, sieci Wi-Fi, czy
też dokumenty pisane w popularnych edytorach. Istotnym jest również fakt, że
urządzenia tego typu stają się niezwykle popularne wśród młodzieży.

3. Przenikanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych do
materiałów dydaktycznych
Obecnie najczęściej używanym nośnikiem zawierającym materiały dydaktyczne
wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia są bez wątpienia płyty CD
i DVD, na których znajdują się prezentacje dotyczące wielu zagadnień omawianych
w ramach realizacji programów szkolnych. S ą one dodawane do podręczników,
słowników, czasopism [3-9], Niektóre wydawnictwa zaczynają ju ż udostępniać filmy,
kursy interaktywne, książki w postaci elektronicznej. Można je znaleźć między innymi
w [4, 5, 8], S ą to działania właściwe, ukierunkowane na przyszłość. Obecnie
pobieranie tego typu m ateriałów z sieci jest dość uciążliwe ze względu na niskie
przepustowości, jakim i dysponują szkolne sieci komputerowe. Sytuacja ta, jak
wykazano wyżej będzie się najbliższych latach systematycznie poprawiać. Planując
opracowywanie nowych materiał dydaktycznych należy skupić się na ich
multimedialnych cechach i z góry przewidywać możliwość ich udostępniana na
serwerach wydawnictw w trybie on-line. Należy zwrócić uwagę na jakość grafiki
i dźwięku. Dotychczasowe ograniczenia wynikające z niskich przepustowości sieci,
znikną a jakość filmów w trybie HD stanie się standardem. Materiały takie uczeń
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będzie mógł odbierać zarówno na komputerze stacjonarnym jak i na urządzeniach
przenośnych.
W prowadzanie tego typu nowości technologicznych do materiałów dydaktycznych
będzie nakładało na szkoły obowiązek system atycznego m odernizowania swojej
bazy sprzętowej. Już dzisiaj obserwujemy powszechnie zjawisko, że uczeń posiada
prywatny komputer, najczęściej przenośny o zdecydowanie lepszych parametrach
technicznych niż ten, którym dysponuje w szkole. Jest to zjawisko z punktu widzenia
psychologicznego niezwykle niekorzystne, gdyż rodzić to może przekonanie
u ucznia, że wiedza, którą zdobywa w szkole jest gorszej jakości niż ta, którą uzyska,
na swoim sprzęcie, korzystając z sieci Internet.
Korzystanie z m ateriałów dydaktycznych poprzez sieć może stwarzać,
dodatkowo, dogodne warunki do ograniczania dostępu uczniów do treści dla nich
nieodpowiednich. Umiejętne skonfigurowanie sieci intranet w szkole może skutecznie
dopomóc w realizacji tego zadania.

4. Jakość kształcenia a nasycenie szkół sprzętem komputerowym
W wyniku podejmowanych od wielu lat działań władz oświatowych, samorządów
i organizacji pozarządowych ilość komputerów w polskich szkołach systematycznie
wzrasta. Na rysunku 1 przedstawiono wykres obrazujący, jaki procent szkół, z danej
grupy, posiada komputery.
Analizując wykres z rysunku 1 można stwierdzić kilka faktów. W ciągu ostatnich
czterech lat liczba szkół wyposażonych w komputery systematycznie wzrasta i to we
wszystkich rodzajach szkół. Największą ilość szkół wyposażonych w komputery
stanow ią szkoły podstawowe. W edług danych za rok szkolny 2008/2009 ponad 95%
tych szkół jest w nie wyposażona. Następne dwa miejsca zajm ują gimnazja i licea
ogólnokształcące, z których odpowiednio 82,4% i 78,1% posiada komputery. Kolejne
miejsce zajm ują technika (65.6%). W pozostałych typach szkół wskaźnik ten obniża
się do około 40%, by dla szkół zawodowych osiągnąć najniższy poziom to jest
poziom 32,2%.
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Rys. 1 Szkoły posiadające komputery
Źródło: Opracowanie własne na podstaw ie Roczników Statystycznych GUS
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W zrost liczby komputerów w szkołach, dostęp szkolnych sieci komputerowych do
Internetu, większość nauczycieli wykorzystująca w swojej pracy nowoczesne
narzędzia dydaktyczne oparte o techniki teleinformatyczne to teraźniejszość polskiej
oświaty. W szystkie te czynniki sugerowałyby, że poziom wiedzy u uczniów będzie
systematycznie wzrastał. Niestety obserwacja stanu wiedzy, na przykład,
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczynają naukę w szkołach
wyższych nie napawa optymizmem. Przygotowanie uczniów i ich wiadomości
merytoryczne, na wszystkich etapach kształcenia, z takich przedmiotów jak
matematyka, fizyka, chemia z roku na rok się pogarsza. Potwierdzają to własne
obserwacje autorów ja k i dyskusje prowadzone na ten temat, z pracownikami
wyższych uczelni z innych ośrodków. Fakt ten dobrze ilustrują wyniki osiągane na
egzaminach gimnazjalnym i maturalnym z matematyki. Na rysunku 2 przedstawiono
średnią ocen z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno przyrodniczej.
W ciągu analizowanego okresu obejmującego ostatnie osiem lat średni wynik z tego
egzaminu oscyluje w okół 25 punktów to jest połowy punktów możliwych do
uzyskania. Jest to wynik, który należy uznać za bardzo słaby. Dodatkowo w ciągu
ostatnich dwóch lat średnia ta obniża się, co jest zjawiskiem niezwykle niepokojącym.
Przedstawione na rysunku 3 średnie wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki
wskazują, że w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie nie powiększają swojej
wiedzy z tego przedm iotu. Średnie wyniki uzyskiwane z tego przedmiotu kształtują
się również na poziomie połowy punktów możliwych do uzyskania. Dotyczy to
również roku 2010, w którym uczniowie po raz pierwszy od wielu lat zdawali
obowiązkowy egzamin z matematyki. Egzamin, który w ocenie uczniów i nauczycieli
był bardzo łatwy. [1,2j.
Również wyniki osiągane przez uczniów z innych przedmiotów takich jak,
biologia, historia, geografia przedmiotów, które ze względu na swój charakter
wydawałoby się, że łatwo absorbują nowoczesne technologie nauczania oparte
o multimedia nie w skazują tendencji wzrostowych. Potwierdzają to wyniki osiągane
przez uczniów na egzaminach maturalnych. Przedstawiono je kolejno na rysunkach
4, 5 i 6. Średnie wyniki w ahają się na poziomie około 50% dla wszystkich
rozpatrywanych przedmiotów. Jest to stan wysoce niezadowalający.
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Rys. 2 Średnia ocen z egzaminu gimnazjalnego. Część matem atyczno - przyrodnicza
Źródło: Opracowanie własne na podstaw ie danych CKE

128

Źródło: Opracowanie własne na podstaw ie danych CKE.

Źródło: Opracowanie własne na podstaw ie danych CKE
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Rys. 5 Średnia ocen z egzaminu maturalnego z historii
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE.

Analiza tych wyników skłania do pytania o przyczyny tego stanu rzeczy. Rzetelne
wyjaśnienie tego problemu wymaga szerokiej dyskusji wśród pedagogów,
socjologów, twórców programów dydaktycznych, rodziców jak i samych uczniów.
Jedno wydaje się pewne, samo wprowadzenie technologii informacyjnych do
dydaktyki nie przekłada się bezpośrednio na wzrost poziomu wiedzy uczniów.
Zagadnienie jest o tyle istotne, że wykorzystanie w nowo tworzonych materiałach
dydaktycznych, najnowocześniejszych technologii mobilnych wym agać będzie
zaangażowania odpowiednich środków finansowych. Celowym wydaje się
przeprowadzenie analizy skuteczności poniesionych kosztów w stosunku do
uzyskanych efektów czyli wzrostu poziomu wiedzy naszych uczniów.

5. Podsumowanie
Dobrze opracowane
były cenną pom ocą dla
formę tych materiałów,
multimedia. W raz ze

materiały dydaktyczne, niezależnie od swojej formy, zawsze
nauczyciela. Rewolucja teleinformatyczna wprowadziła nową
a m ianowicie programy komputerowe i szeroko rozumiane
wzrostem m ocy obliczeniowej powszechnie dostępnych
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komputerów, ich możliwości przetwarzania grafiki i dźwięku s ą w stanie zaspokoić
najbardziej wygórowane wym agania. Jakość oprogramowania dydaktycznego,
w obecnych czasach, zależy jednie od inwencji i umiejętności twórców tego
oprogramowania. Nowe możliwości, jakie obecnie stwarzają technologie mobilne
stawiają przed nimi nowe wyzwania. Uczeń korzystając, z laptopa czy obecnie coraz
częściej z telefonu komórkowego z dostępem do Internetu jest w stanie skorzystać
z dowolnych programów dydaktycznych, pod warunkiem, że będą one dostępne
w sieci. Mając dodatkowo dostęp do szkolnej sieci bezprzewodowej może również
korzystać z materiałów tam umieszczonych.
Mobilność, sieć i interakcja z użytkownikami to cechy, którymi powinny
charakteryzować się współczesne programy dydaktyczne. Uczeń, który przez całe
swoje życie funkcjonuje już w cyberprzestrzeni, przyzwyczajony jest do czerpania
informacji z sieci. Rola nauczyciela w inna sprowadzać się do takiego ukierunkowania
jego poczynań, aby wiedza z niej czerpana była możliwie pełna i odpowiednia do
jego rozwoju emocjonalnego. Istotnym jest również, by wiedza ta systematycznie
wzrastała, czego niestety obecnie nie obserwujemy.
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Rozdział 15
Innowacyjny m obilny dziennik lekcyjny
Marcin Tomana
Wizja Net
marcin@tomana.net

Streszczenie
Innowacje wkraczają do szkoły wszelkimi możliwymi sposobami. Aktualnie przyszedł również
czas na zmianę dzienników lekcyjnych. Dostępnych jest wiele aplikacji i całych systemów do
prowadzenia dziennika. Opierają się one o programy na stacjonarny komputer lub
najczęściej na systemie internetowym, gdzie nauczyciele mogą z dowolnego miejsca
wprowadzać dane o przebiegu nauczania.
Przedstawione rozwiązanie polega na zastąpieniu normalnego papierowego dziennika nie
komputerem z dostępem do Internetu, lecz urządzeniem mobilnym, które będąc
wyposażonym w odpowiednią aplikację, będzie mogło w dowolnym miejscu korzystać
z dziennika bez połączenia z Internetem.

1. Wprowadzenie
Aktualnie szkoły w zdecydowanej większości prowadzą tradycyjną dokumentację
przebiegu nauczania - tzw. dzienniki. Od lipca 2009 możliwa jest całkowita
rezygnacja z takiej dokumentacji i zastąpienie jej systemem informatycznym - tzw.
wirtualnym dziennikiem. Systemów tego typu na rynku jest bardzo wiele. W iększość
z nich to systemy internetowe wym agające komputera z dostępem do Internetu.
Dodatkowo ustawa mówi, że dzienniki takie powinny być podpisywane podpisem
kwalifikowanym. Czyli każdy nauczyciel powinien posiadać taki podpis, żeby szkoła
mogła prowadzić jedynie dokumentację elektroniczną [1],
Nauczyciel będący na lekcji musi zatem posiadać komputer, co niestety wiąże się
z dużymi kosztami. Komputer z systemem operacyjnym oraz wielom a aplikacjami
jest narażony na takie czynniki ja k niestabilność działania oraz duże możliwości
przejęcia kontroli i fałszowania danych. Obsługa komputera choć powszechna wcale
nie jest w sposób biegły przez starszych nauczycieli opanowana. Rozwiązania
podobne można znaleźć w [2, 3, 4],
W przypadku lekcji w szkołach takich jak np. gimnazja, gdzie zapanowanie nad
uczniami je s t sporym wyzwaniem , dodatkowy czas stracony na uruchamianie
komputera, logowanie się do systemu internetowego, wprowadzanie tematów,
obecności jest dużym utrudnieniem dla nauczyciela.

2. Innowacyjność elektronicznego dziennika
Innowacyjne rozwiązanie dla nauczyciela polega na wyposażeniu go
w urządzenie mobilne z aplikacją dziennika, gdzie będzie mógł w sposób szybki
i prosty rejestrować postępy w nauce swoich uczniów. Urządzenia takie można kupić
za cenę dużą niższą niż komputer. Rozwiązanie takie pozwala nauczycielowi w ciągu
kilkunastu sekund od załączenia urządzenia zarejestrować temat oraz sprawdzić
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obecność. Istotnym elementem działania aplikacji jest brak potrzeby łączności
z Internetem. Połączenie z serwerem potrzebne jest dopiero w momencie
synchronizacji danych z systemem internetowym.
Rozwiązanie takie pozwala wszelkie prace związane z dokum entacją przebiegu
nauczania realizować bez problemów w trakcie samej lekcji. Jest to rozwiązanie dla
nauczyciela bardzo wygodne, ponieważ nie m uszą oni dodatkowo po lekcji
wprowadzać wszystkich danych. Do urządzenia mobilnego dane można wprowadzać
również w dowolnym miejscu nawet bez dostępu do Internetu.

3. Implementacja systemu wirtualnego dziennika
Do zbudowania aplikacji wybrano platformę ¡Phone OS. Działają na niej
urządzenia firm y Apple takie jak iPod Touch, iPhone oraz iPad. Do
najpopularniejszych należy zaliczyć telefon iPhone, który jest urządzeniem dość
drogim i niewielka liczba nauczycieli taki posiada. Urządzenie iPod Touch jest
uproszczoną w ersją telefonu iPhone. Do działania samej aplikacji urządzenie
całkowicie wystarcza. Trwałość takiego urządzenia jest dużo większa niż komputera
oraz urządzenie takie je st bardziej poręczne.

P rze rw a

9

Serw e r w
In te rn e c ie

w
SM S
¿V W W W
eM ail

N A U C Z Y C IE L
Lekcja^

K LA S A

_
“ R O D Z IC E

Rys.1. Schemat działania innowacyjnego systemu dziennika lekcyjnego
Źródło: opracowanie własne

Na całość działania systemu składa się aplikacja instalowana w urządzeniach
iPod Touch oraz platforma internetowa. Schemat działania całego systemu
przedstawiono na rys.1. Nauczyciel po lekcji musi uruchomić proces synchronizacji,
co powoduje przeniesienie wszelkich danych na serwer internetowy. Nauczyciel
może również korzystać z systemu internetowego, gdzie pewne operacje takie jak
podgląd ocen całej klasy czy seryjne wprowadzanie ocen je st dużo wygodniejsze.
Tego typu rozwiązanie pozwala również na pracę w trybie mieszanym, tzn.
nauczyciel na lekcji będzie również mógł korzystać z tradycyjnego komputera
i rejestrować przebieg lekcji bezpośrednio w systemie Internetowym.
Rodzice, mając dostęp do systemu internetowego, m ają podgląd ocen, tematów
lekcji oraz informacji o zachowaniu swojego dziecka w trybie rzeczywistym. Mogą
dostawać powiadomienia o zachowaniu, nieobecnościach czy ocenach poprzez
email lub sms. Mogą również poprzez system przesyłać wiadomości do nauczyciela.
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4. Opis działania mobilnego dziennika
Aplikacja m obilnego dziennika wykorzystuje mechanizmy nawigacji i obsługi
powszechnie stosowane w innych aplikacjach na platformie iPhone OS.
Uruchomienie aplikacji jest bardzo proste. Zaraz po uruchomieniu aplikacja na
podstawie planu lekcji autom atycznie rozpoznaje ja k ą lekcję nauczyciel powinien
mieć. W ybór danych lekcji takich ja k klasa czy przedmiot wym agane s ą jedynie
w przypadku zastępstw oraz nietypowych lekcji odbiegających od planu. Widoczne
jest to na rys.2.
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Rys.2. Ekran wejścia w lekcję oraz wyboru lekcji z planu
Źródło: opracowanie własne

Po uruchomieniu aplikacji dostępne są 4 podstawowe funkcje w form ie zakładek
na dole ekranu. S ą to funkcje dotyczące wprowadzania tematu lekcji, rejestracji
obecności uczniów, wprowadzania ocen oraz zapisywania informacji o zachowaniu.
W prowadzanie tematu możliwe jest poprzez wprowadzenie ręczne z klawiatury
lub wybór z wcześniej przygotowanego rozkładu materiału. Rozkład materiału można
wkleić z W orda lub Excela poprzez system internetowy dziennika. Po synchronizacji
wszystkie tem aty dostępne są w urządzeniu. Po wybraniu tematu nauczyciel musi
zaznaczyć frekw encję na zajęciach. W zakładce obecności widoczna jest lista
uczniów, gdzie poprzez wybranie ucznia zmienia się jego status obecności.
Wprowadzanie tematu oraz zaznaczanie obecności przedstawione jest na rys.3.
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Rys.3. W prowadzanie tematu lekcji oraz zaznaczanie obecności uczniów
Źródło: opracowanie własne

Do najważniejszych zadań nauczyciela na lekcji należy rejestrowanie postępów
w nauce. Działanie to realizowane jest poprzez wystawianie ocen zatwierdzonych
przez W ewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
Mobilny dziennik pozwala na dowolne definiowanie grup oraz kolumn ocen. Każda
grupa oraz kolumna ma swój własny indywidualny opis, co pozwala nauczycielowi
jednoznacznie przyporządkowywać oceny. Jest to też bardzo istotna informacja dla
rodzica. Dodatkowo dla każdej grupy ocen można definiować indywidualny kolor
ocen oraz wagę ocen. Dostępne są 3 wagi ocen: ocena normalna, ocena ważna oraz
ocena bardzo ważna. Taki prosty system wag jest dla nauczyciela, uczniów oraz
rodziców łatwy do interpretacji. Dla nauczyciela dostępna jest średnia ważona
wszystkich ocen, gdzie wyliczana jest z uwzględnieniem następujących wag:
0. ocena normalna z w agą 1,
1. ocena ważna z w a gą 2,
2. ocena bardzo ważna z w ag ą 3.
W uproszczeniu dla nauczyciela odpowiada to przypadkom, że ocena ważna
odpowiada dwóm ocenom normalnym a ocena bardzo ważna trzem. Na rys.4
przedstawiono wygląd aplikacji związany z wprowadzaniem ocen oraz definiowaniem
kolumn ocen.

135

e.w PM

Akacjowa Anna

Kartkówka

Anielska Anna

Lektury

Anklewicz Sabina

Klatówkl

Bart BartlomU)

Zadania

Bfc Bonifacy

Odpowiedź ustna

mm* mm : :
¡mmmmmm
■ n .. i n s i

bbs: " :.aa0.:;i

4

mm
mmi

Biegnąca Katarzyna

Ćwiczenia

Bryzowa Cecylia

Oceny końcowe

aaa
/

>aHKii

/

th 4- m x

Me s s
■■■

4

«h 4* A'

Rys.4. Podgląd wystawionych ocen oraz definiowanie opisów kolumn
Źródło: opracowanie wiasne

Poza ocenami aplikacja pozwala na podgląd oraz rejestrowanie informacji
0 zachowaniu uczniów na lekcji. Po wybraniu zakładki zachowanie wyświetla się lista
uczniów z klasy z inform acją o liczbie wpisów pozytywnych oraz negatywnych. Po
wybraniu ucznia wyśw ietlają się informacje, tutaj można także dodawać kolejne
spostrzeżenia. Opis uwagi niestety należy wprowadzić z klawiatury. Po
synchronizacji informacje te automatycznie m ogą być wysyłane do rodziców poprzez
email lub sms.
Po wprowadzeniu jakichkolwiek danych należy urządzenie zsynchronizować
z serwerem. W ystarczy być w zasięgu sieci WLAN, poprzez k tó rą je s t dostęp do sieci
Internet. W
zakładce funkcje należy wybrać przycisk wysłanie danych
1 wprowadzone dane automatycznie s ą wysyłane na serwer oraz z serwera
pobierane są aktualne dane takie jak np. indywidualne zwolnienia, informacje
o zastępstwach czy uwagi wystawione przez innych nauczycieli. Podgląd informacji
o zachowaniu oraz proces synchronizacji widoczny jest na rys.5.
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Rys.5. Podgląd informacji o zachowaniu oraz proces synchronizacji danych
Źródło: opracowanie własne

136

5. Wnioski
Przedstawione rozwiązanie jest innowacyjne ze względu na zastąpienie dziennika
lekcyjnego urządzeniem mobilnym. Jest to rozwiązanie kompletne, tzn. pozwala na
całkow itą likwidację dziennika na lekcji. W ykorzystanie urządzenia mobilnego ma
szereg zalet takich jak szybkość uruchomienia dziennika, mobilność rejestracji
danych, brak potrzeby dostępu do sieci. Niestety ma też jedną zasadniczą wadę niewielki ekran - co uniemożliwia jednoczesny podgląd wszystkich ocen całej klasy.
Problem ten rozwiązuje urządzenie iPad, które posiada ekran wielkości ponad 20cm,
lecz jest niestety kilkukrotnie droższe.
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Streszczenie
Autor referatu demonstruje realizację serwera materiałów dydaktycznych, opartą na systemie
zarządzania treścią należącym do kategorii otwartego oprogramowania. Przedstawione
rozwiązanie jest efektywnym i funkcjonalnym systemem klient-serwer, użytecznym nie tylko
jako repozytorium dydaktyczne, ale także jako narzędzie badawcze w dziedzinie interakcji
czlowiek-komputer. Autor postuluje zasadność prowadzenia intensywnych badań zjawisk
związanych z komunikacją czlowiek-komputer w zastosowaniach edukacyjnych, celem
zapewnienia właściwej jakości procesu dydaktycznego przeprowadzanego z udziałem
technologii informatycznych. W referacie przedstawiona jest koncepcja badań interakcji
użytkowników z systemem repozytorium, oraz docelowe zastosowania wyników
przeprowadzonych badań.

1. Wprowadzenie
Jedną z cech rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego [1] powinna być
łatwość publikowania i wym iany m iędzy zainteresowanymi osobami nowych treści,
przy wykorzystaniu powszechnych i niezawodnych technologii informatycznych.
W środowisku edukacyjnym oznacza to m ożliwość generowania oraz publikowania
materiałów dydaktycznych w przyjaznym systemie informatycznym (SI) przez
nauczycieli, oraz swobodny, natychmiastowy dostęp
do tych m ateriałów dla
uczniów.
System informatyczny zastosowany w tego rodzaju działalności powinien być
przede wszystkim łatwo dostępny, zarówno w znaczeniu prostoty obsługi dla
wszystkich przewidzianych kategorii użytkowników, jak i pod względem wymagań co
do urządzeń, poprzez które dostęp będzie się odbywał.
Od kilku lat coraz w iększą popularność zdobywają systemy zarządzania treścią
(ang. Content Management System, CMS) [2], Systemy tego rodzaju, przy
uwzględnieniu obecnie dostępnych łączy internetowych dobrej jakości, w ydają się
najbardziej praktycznym rozwiązaniem jako platforma wym iany informacji.
Współcześnie dostępne s ą gotowe narzędzia, w rodzaju Joomla czy W ordpress, na
licencji GNU GPL [3], a w ięc możliwe do wykorzystania również w edukacji. Należy
tutaj wspomnieć, że zastosowanie odpowiednio rozbudowanego i skonfigurowanego
oprogramowania typu CMS pozwala łatwo wprowadzić elementy kształcenia
komplementarnego (ang. Blended Learning) [4],
Możliwość realizacji platformy wym iany informacji, swoistego repozytorium
materiałów dydaktycznych, na potrzeby Katedry Inżynierii Komputerowej W ydziału
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Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, a być może i o szerszym zakresie,
była je d n ą z przyczyn zainteresowania się autora tym tematem. Odpowiednio
przygotowana
platforma
CMS,
przystosowana
do
potrzeb
środowiska
dydaktycznego, świetnie wpasowuje się w koncepcję społeczeństwa informacyjnego,
jednocześnie umożliwiając całkiem praktycznie usprawnienie działań w katedrze.
Jako baza do projektu, wybrany został skrypt W ordpress [5], W ordpress jest
oprogramowaniem rozwijanym od roku 2003, dostępnym bez opłat na zasadach
otwartego oprogramowania (ang. Open Source). Głównym przeznaczeniem tego
skryptu jest tworzenie blogów internetowych, jednak przemyślana funkcjonalność,
stabilność oraz otwarta architektura, powodują, że W ordpress jest dobrym punktem
wyjścia również do zastosowań innego rodzaju.
Drugą przyczyną realizacji opisywanego tematu są prowadzone przez autora
badania w dziedzinie komunikacji między użytkownikiem a komputerem (ang.
Human-Computer Interaction, HCI) [6], Jednym z kluczowych elementów
w zagadnieniach związanych z interakcją w układzie człowiek-kom puter jest interfejs
użytkownika [7], a jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość
takiej interakcji jest zastosowana w interfejsie ontologia, czyli słownictwo używane do
komunikacji. O tym, że problem doboru słownictwa w informatyce jest nadal
problemem istotnym, świadczą prowadzone w wielu placówkach badaniach
w dziedzinie informatyki stosowanej i kognitywistyki [8], Świadczy o tym także,
niestety, analiza nawet popularnych i długo obecnych na rynku produktów
informatycznych, zarówno komercyjnych, ja k i tworzonych amatorsko [9],
Realizowane repozytorium, dzięki swojej otwartej architekturze, dostępności dużej
ilości wtyczek i modyfikacji pozwalających m.in. rejestrować i analizować
statystycznie działania użytkowników korzystających z systemu, powinno być
przydatne w aspekcie badań komunikacji człowiek-komputer. Elementy badań tego
rodzaju, np. rejestracja ścieżki nawigacyjnej w witrynach internetowych, czy analiza
skuteczności wyszukiwania, są stosowane jako metoda usprawnienia użyteczności
stron internetowych [10],
Docelowo liczna grupa użytkowników korzystająca z systemu powinna zapewnić
odpowiednio duży zbiór zarejestrowanych danych, pozwalający m.in. na weryfikację
statystyczną wpływu użytego w interfejsie użytkownika słownictwa na jakość
komunikacji. Autor rozdziału postuluje w ięc użyteczność konstruowanej platformy
CMS także jako narzędzia badawczego.

2. Funkcjonalność dydaktyczna repozytorium
W ybór skryptu W ordpress, jako platformy bazowej dla repozytorium materiałów
dydaktycznych, podyktowany został dwiema jego cechami. Pierwszą z tych cech jest
licencja, na jakiej W ordpress jest rozpowszechniany - GNU GPL, pozwalająca na
użytkowanie i modyfikację oprogramowania bez ponoszenia kosztów. Drugą cechą,
równie istotną, jest architektura tego oprogramowania: otwarta, pozwalająca na łatwą
rozbudowę, obsługująca wiele języków oraz mająca zdefiniowanych szereg ról
użytkowników.
Odpowiednio zdefiniowane role użytkowników w systemie pozwalają łatwo
zaadaptować wybrane rozwiązanie do środowiska edukacyjnego. Każda z ról oferuje
inny poziom dostępu, zarówno do zarządzania systemem, ja k i do zamieszczonych
w nim materiałów dydaktycznych. Architektura W ordpress'a pozwala także na
definiowanie ról niestandardowych. Role wykorzystywane w omawianym rozwiązaniu
opisane są w tabeli 1.
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Tab. 1. Role użytkowników w repozytorium materiałów dydaktycznych

Rola w
repozytorium

Rola w
Wordpress

Możliwe działania

Student

Gość

wyszukiwanie
oraz
przeglądanie
materiałów
dydaktycznych, oraz informacji organizacyjnych

Wykładowca

Edytor

tworzenie i edycja wpisów (tylko swojego autorstwa),
stron statycznych oraz dodawanie plików do Biblioteki
mediów

Redaktor

Redaktor

reedycja wpisów wykładowców

Badacz,
administrator

Administrator

zarządzanie kontami wykładowców, przydzielanie ról,
konfiguracja wyglądu i funkcjonalności systemu

Źródło: Opracowanie własne

W tym miejscu należy wyjaśnić koncepcję przechowywania danych w systemie,
jakim jest W ordpress. Dane tekstowe, definiujące treści wpisane do systemu
w postaci czystego tekstu, przechowywane są w bazie danych SQL. W szystkie
pozostałe dane multimedialne, w tym pliki .pdf, będące zasadniczym materiałem
dydaktycznym, przechowywane są poza bazą danych, w odpowiednich katalogach
na dysku twardym serwera, na którym uruchomiony jest skrypt W ordpress.
Do edycji zarówno treści tekstowych, ja k i dodawania czy usuwania plików
multimedialnych, potrzebne jest uwierzytelnienie użytkownika systemu, przynajmniej
do roli W ykładowcy. Mechanizm zarządzania plikami multimedialnymi w systemie
Wordpress został nazwany Biblioteką mediów.
W prowadzone do systemu materiały m ogą być klasyfikowane za pom ocą daty
wprowadzania, kategorii (np. przedmiotów bądź kierunków) oraz słów kluczowych.
System umożliwia wyszukiwanie materiałów wg powyższych kryteriów oraz
wyszukiwanie pełnotekstowe.
Na rysunku 1 przedstawiono diagram przypadków użycia dla repozytorium
materiałów dydaktycznych. Istotną cechą ról zdefiniowanych w użytkowanym
systemie je s t dziedziczenie funkcjonalności. Oznacza to, że np. użytkownik
z przypisaną rolą W ykładowcy, ma dostęp do wszystkich mechanizmów
wyszukiwania, jakie ma Student. Zaś Adm inistrator ma dostęp do wszystkich
funkcjonalności pozostałych użytkowników.
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bazującego na skrypcie W ordpress
Źródło: opracowanie własne

Zaletą skryptu W ordpress jako platformy publikacji materiałów dydaktycznych jest
jego funkcjonalność dla osób przygotowujących te materiały. Platforma udostępnia
edytor tekstowy, m ogący pracować zarówno w trybie wizualnym (WYSIWYG), jak
i w trybie edycji kodu HTML. Materiały zamieszczone w Bibliotece mediów m ogą być
osadzane w kodzie wpisów o przedmiotach, oraz widoczne od strony użytkownika
bez żadnego dodatkowego oprogramowania. Dotyczy to zarówno plików .pdf, jak
i grafik, animacji czy plików dźwiękowych.
Rysunek 2 ukazuje typowy interfejs W ykładowcy bądź Redaktora w systemie.
W skazać można łatwo dostępne funkcje porządkowania treści, poprzez przypisanie
istniejących w bazie danych kategorii czy słów kluczowych. Należy również
wspomnieć o możliwości wklejania do edytowanych treści tekstu sformatowanego
w standardach Microsoft W ord czy Rich Text Format.
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Na rysunku 3 ukazany jest interfejs Studenta, dostępny również dla wszystkich
pozostałych ról użytkowników systemu. Interfejs zbudowany jest w typowym układzie
dwukolumnowym, w którym kolumna lewa zawiera komplet funkcji nawigacyjnych.
Prawa kolumna, większa, zawiera zasadnicze treści dydaktyczne. Zaznaczyć należy,
że możliwe je s t używanie innych układów.
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Celem ćwiczenia jest zapoznam* się za środowiskiem programistycznym Java J D K oraz
jego instalacją w systemie operacyjnym Windows XP.
In s ta la c ja ś r o d o w is k a , m o ja p ie r w s z a k la s a
Głównym celem ćwiczenia jest nauka tworzenia i kompilowania prostego kodu (klasy) w
języku Java W tym calu należy pebrać ze strony firmy http./^ava.sun com środowisko
programistyczne Java JD K dla systemu Windows, a następni* zainstalować pobrane
wcześniej środowisko
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Rys. 3. W ordpress, widok panelu studenta (ucznia),
w trakcie dostępu do prezentacji do w ybranego materiału dydaktycznego
Źródło: opracowanie własne
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3. Przydatność repozytorium dla badań naukowych
Jednym z założeń przy realizacji projektu repozytorium materiałów dydaktycznych
była planowana przydatność jako narzędzia gromadzenia danych o interakcji
w układzie człowiek-komputer. Środowisko sieciowe, w jakim pracuje realizowana
platforma,
sprzyja
gromadzeniu
dużych
ilości
istotnych
danych,
lecz
w niekontrolowanych warunkach. Praktyka pokazuje jednak, że rejestracja zachowań
użytkowników, podczas wykonywania realnego zadania, bez bezpośredniej kontroli
badacza, zwykle je st wystarczająca do optymalizacji użyteczności badanego
systemu.
W omawianym przypadku, zadaniem do wykonania je st uzyskanie dostępu przez
zainteresowanych studentów do adekwatnych materiałów dydaktycznych. Zadanie
to, z pozoru nieskomplikowane, dotyczy istotnego i aktualnego zagadnienia
efektywnego wyszukiwania informacji [11]. W zrealizowanym systemie istnieje
przynajmniej kilka dróg dojścia do każdego z przygotowanych opracowań: nawigacja
wg kategorii, wyszukiwanie w treści, użycie słów kluczowych. Skuteczność każdej
z tych dróg może być inna, i najczęściej jest zależna od wielu czynników, takich jak:
ogólna struktura dostępnych materiałów, użyte do klasyfikacji słownictwo czy nawet
sposób wyświetlania tekstu.
Jak wspom niano wcześniej, właściwy dobór słownictwa w systemach
informatycznych, zaprojektowanie ontologii do danego zastosowania, to zagadnienie
złożone. Do wspom agania działań w tym zakresie autor rozdziału zaplanował użycie
realizowanego repozytorium. Dostępność odpowiednich rozszerzeń skryptu
Wordpress, pozwalających na rejestrację ścieżki poruszania się użytkowników
w systemie oraz trafności odnajdywania materiałów, pozwala zaplanować
odpowiednie działania. Poprzez planow ą modyfikację słownictwa używanego
w opisie kategorii materiałów, nagłówkach czy słowach kluczowych, możliwa jest
weryfikacja faktycznej użyteczności tego słownictwa.
Rysunek 4
przedstawia
koncepcyjną strukturę
systemu
badawczego
z wykorzystaniem repozytorium materiałów dydaktycznych. Struktura ta odpowiada
typowej strukturze typu klient-serwer, w której rolę klienta pełni komputer studenta
poszukującego materiałów dydaktycznych, wyposażony w przeglądarkę internetową.
Po stronie serwera, uruchomiony je st skrypt W ordpress z zainstalowanymi
odpowiednimi rozszerzeniami rejestrującymi. Analiza zebranych danych o interakcji
między użytkownikami a systemem nie musi odbywać się na serwerze, możliwy jest
eksport do formatu XML [12] oraz użycie specjalistycznego oprogramowania, typu
R+ czy Statistica.
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Rys. 4. Diagram obrazujący strukturę systemu badawczego bazującego na skrypcie Wordpress
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 5 pokazano wycinek interfejsu administratora systemu, z włączoną
wtyczką Most Popular Posts. W tyczka ta jest jednym z wielu rozszerzeń systemu,
umożliwiającym rejestrację zachowań użytkowników.

Rys. 5. W ordpress, widok panelu administratora systemu, z uruchom ioną wtyczką
Most Popular Posts, grom adzącą dane o aktywności użytkowników
Źródło: opracowanie własne

4. Podsumowanie
Opisana realizacja repozytorium materiałów dydaktycznych miała dwie przyczyny.
Pierwszą przyczyną są prowadzone przez autora rozdziału badania nad interfejsami
użytkownika - serwer dzięki możliwości rejestracji postępowania użytkowników jest
użytecznym narzędziem w tym zakresie. Drugą przyczyną jest użyteczność
repozytorium w środowisku uczelnianym. Głównymi zaletami systemu są: jego
funkcjonalność dla wykładowców a także łatwość dostępu dla studentów. Zalety te
wynikają w znacznej mierze z indywidualnych kont wykładowców, intuicyjnego
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wbudowanego edytora, oraz jednolitego sposobu prezentacji zamieszczonych
materiałów.
Badania naukowe związane z w eryfikacją użyteczności słownictwa w materiałach
dydaktycznych nie zostały jeszcze ukończone, z powodu nie zamkniętego
harmonogramu prac nad systemem. Elementem, który je st w trakcie realizacji, jest
przygotowywanie oraz publikacja treści dydaktycznych w repozytorium. Trwają prace
nad skonstruowaniem odpowiednich autorskich rozszerzeń, pozwalających oprócz
ścieżki nawigacyjnej rejestrować
precyzyjnie czas poszczególnych akcji
podejmowanych przez użytkownika.
Opisane repozytorium istnieje obecnie w postaci funkcjonalnej, skrypt
uruchomiony na serwerze Centrum
Informatycznego W ydziału
Elektroniki
i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Dostęp do systemu m ożliwy je st pod adresem
http://rm d.weii.tu.koszalin.pl/. Podkreślić należy, że projekt nadal znajduje się w fazie
testowej oraz jest rozwijany. Można mimo to stwierdzić, że część założonych celów,
dotycząca zastosowania systemu jako praktycznego repozytorium, została
osiągnięta.
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Rozdział 17
M ultim edialne aplikacje dla telefonó w komórkowych jako pomoc
dydaktyczna w procesie edukacji
Grzegorz P. Kruk
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
gkruk@ wszop. edu.pl

Streszczenie
Prywatny telefon komórkowy ucznia i studenta jako multimedialna pomoc dydaktyczna to
obecnie ogromny uśpiony potencjał, a także spory obszar dla wdrożeń i badań naukowych
związanych nie tylko z informatyką, naukami ścisłymi, ale także z psychologią i mobilnym
nauczaniem. Zagadnienia związane z ,/n-learning” to dynamicznie rozwijający się od 2001
roku dział edukacji coraz popularniejszy w Japonii, USA i w krajach Europy Zachodniej. Ilość
telefonów komórkowych na świecie szacuje się obecnie na ponad 1,5 miliarda, jednak na
polskim rynku obecność multimedialnego oprogramowania edukacyjnego dla urządzeń
mobilnych jest tak znikoma, że praktycznie niezauważalna. Artykuł zawiera wskazówki
dotyczące możliwości tworzenia, na przykład przez nauczycieli, multimedialnego
oprogramowania edukacyjnego typu shareware dla urządzeń mobilnych, wykorzystując
darmowe środowiska Java ME i Netbeans. Poruszono zagadnienia związane
z programowaniem grafiki, animacji, uniwersalnością oprogramowania, oraz ograniczeniami
wynikającymi z ubogich możliwości wyświetlaczy telefonów komórkowych, głównie ich niskiej
rozdzielczości, co może
utrudniać lub czynić niemożliwym odbiór niektórych
prezentowanych treści.

1. Wstęp
Tekst Każdy prawie uczeń, student nosi ze sobą w dzisiejszych czasach telefon
komórkowy i wykorzystuje przeważnie do pisania wiadomości SMS lub grania
w gry na przerwach, czasami nawet na lekcjach. Ponad 99% tych telefonów posiada
możliwość uruchamiania aplikacji pisanych w języku Java (midletów). Tylko nieliczne
modele bardzo drogich telefonów firm y Apple na dzień dzisiejszy nie posiadają
możliwości zainstalowania Interpretera programów napisanych w języku Java.
Darmowe środowiska Java ME i NetBeans pozwalają na łatwe tworzenie
interaktywnych, multimedialnych aplikacji dydaktycznych wspomagających proces
nauczania w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i w uczelniach
wyższych. Aplikacje multimedialne wspom agające proces nauczania weszły na
polski rynek około połowy lat 80-tych ubiegłego wieku i do dzisiaj przyciągają uwagę
uczniów. Od lat jednak programowaniem aplikacji użytkowych w Polsce zajm ują się
tylko nieliczni a tworzenie oprogramowania edukacyjnego dla uczniów nie przynosi
sporych zysków. Co gorsze nawet obecnie w uczelniach wyższych mały procent
studentów chce specjalizować się w programowaniu grafiki i animacji. W iększość
wybiera specjalizacje związane z sieciami, tworzeniem serwisów internetowych, bądź
grafiki dla potrzeb reklam.
Celem tego referatu jest udzielenie wskazówek i zachęcenie nauczycieli do
samodzielnego
tworzenia
oprogramowania
multimedialnego
dla
telefonów
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komórkowych, wspom agającego proces nauczania nie tylko przedmiotów ścisłych.
W ykorzystanie darmowych środowisk JDK Java ME (firmy Oracle/Sun) oraz
oferującego ogromne możliwości i znacznie ułatwiającego pracę środowiska
rozwojowego NetBeans m inimalizuje koszty praktycznie do wartości poświęconego
czasu na tworzenie nowych narzędzi i pomocy dydaktycznych, którymi w przyszłości
być może będzie można się dzielić, udostępniać uczniom poprzez krajowe serwery
z tego typu oprogramowaniem dydaktycznym.

2. Od czego zacząć?
Java je s t uniwersalnym środowiskiem, które może być uruchamiana w różnych
systemach operacyjnych. W zależności od posiadanego systemu, najczęściej jest to
Windows lub Linux, należy pobrać i zainstalować odpowiednie wersje
oprogramowania w kolejności:
1) Java SE JDK [1] - jest to środowisko rozwojowe do tworzenia głównie aplikacji
i apletów zawierające między innymi
pakiety klas API,
kompilator
i interpreter języka Java. Początkującym nie poleca się instalowania wersji
„Bundles” zawierającej JDK w raz z NetBeans w jednym pobieranym pakiecie,
ponieważ
NetBeans
instalowany jest w tedy w
wersji
podstawowej
i nie umożliwia tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych.
2) Java ME [2] - pakiety klas do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych,
w tym telefonów komórkowych. Zaleca się w ybór starszej wersji środowiska (WTK
2.5.2) aby zachować kompatybilność także ze starszymi modelami telefonów
jakimi nadal posługują się mniej zamożni uczniowie i studenci. Oczywiście można
też pobrać najnowszą w ersję i zmienić opcje, wybierając starszą wersję interfejsu
podczas tworzenia projektu.
3) Środowisko wspom agające programowanie graficznego interfejsu użytkownika
(GUI) aplikacji i apletów NetBeans [3]. Zaleca się wybór przycisku Download pod
ostatnią kolumną, czyli wersję zawierającą wszystkie dostępne narzędzia
projektowania wraz z tymi dla Java ME.
4) Podczas tworzenia oprogramowania najlepiej korzystać z dokumentacji online
[4,5,6] w języku, angielskim. Wcześniej początkujący programiści powinni
przeczytać literaturę w prowadzającą [8,9],

3. Praca w środowisku NetBeans
Tworzenie aplikacji m ultimedialnych dla telefonów komórkowych w środowisku
NetBeans je s t intuicyjne i proste, przypominające zarówno pracę w innych
środowiskach typu Microsoft Visual Studio jak i tworzenie algorytmów dzięki
możliwości projektowania diagramów przejść pomiędzy poszczególnymi ekranami
aplikacji mobilnej jak pokazano na Rysunku 1.
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Rys. 1. Zrzut ekranu podczas tworzenia aplikacji mobilnej w NetBeans wraz z oknem emulatora
telefonu komórkowego wyświetlanego podczas testowania aplikacji.
Źródło: [7]

W ygodny mechanizm wyłapywania błędów składni w trakcie pisania powoduje, że
praca w tym środowisku jest wydajniejsza i nawet łatwiejsza niż w MS Visual Studio.
Dokładny opis środowiska wraz ze wskazówkami w postaci tutoriali można znaleźć
pod adresem [5],

4. Tworzenie aplikacji graficznych
W iele elementów podstaw fizyki ja k i matematyki można lepiej wyjaśnić ilustrując
zjawiska za pom ocą animacji lub przedstawiając dane na wykresach. Nawet w małej
rozdzielczości ja k ą oferują telefony komórkowe można uzyskać zadowalające
rezultaty. Niektórzy pam iętają jeszcze czasy dobrego oprogramowania edukacyjnego
uruchamianego na ośmiobitowym mikrokomputerze ZX Spectrum, którego
rozdzielczość ekranu była porównywalna z rozdzielczością ekranów współczesnych
telefonów. Kolorów było zaledwie osiem, w tym czarny i biały podczas gdy dzisiejsze
ekrany oferują dziesiątki a nawet setki tysięcy kolorów do dyspozycji programisty
i szybkie procesory pozwalające uzyskać płynność animacji tworzonych w języku
wysokiego poziomu, a nie jak kiedyś tylko w Assemblerze.

4.1. Grafika statyczna
Do omówienia prezentacji treści za pom ocą rysowanej grafiki statycznej wybrano
przykładowe zagadnienie na poziomie gimnazjum - wykres funkcji liniowej z uwagi
na jego prostotę, a przez to m ałą ilość linii programu do umieszczenia w tym
referacie. Po uruchomieniu programu NetBeans z menu File wybrano New Project
(Rys. 2.)
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Rys. 2. Utworzenie nowego projektu
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W otwartym oknie dialogowym (Rys. 3) wybrano JavaME i Mobile Application
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Rys. 3. W ybór projektu
Źródło: [7]

Po kliknięciu przycisku „Next >” otwarto panel wyboru nazwy projektu. W tym
panelu zaleca się odznaczyć pole typu checkbox „Create Hello MIDIet” jak pokazano
na Rys. 4.
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Rys. 4. Panel wyboru nazwy projektu
Źródło: [7]

Kolejnym krokiem jest wybór platformy dla projektu (Rys. 5). Zaleca się wybór
opcji MIDP-2.0 aby uzyskać zgodność ze starszymi interpreterami języka Java
prelnstalowanymi w telefonach komórkowych po 2002 roku, od kiedy pojawiła się
wersja 2.0.
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Rys. 5. W ybór platformy
Źródło: [7 ]

Przycisk „Next >" i następnie Finish kończy konfigurację projektu. Teraz
w panelu z lewej do <default package> po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
należy dodać New->Visual MIDIet (Rys. 6) i wybrać „Next >” w oknie dialogowym.
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Rys. 6. Dodanie Visual MIDIet do <default package>
Źródło: [7 ]

Pojawia się panel rysowania diagramu przejść pomiędzy kolejnymi ekranami
aplikacji mobilnej oraz dodawania komend wykonujących akcje nawigowania jak
i uruchamiania rysowania grafiki (Rys. 7).
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Rys. 7. panel rysowania diagram u przejść
Źródło: [7]

W tym panelu można zaprojektować także wygląd i obiekty poszczególnych
ekranów przełączając na zakładkę „Screen” i wybierając formatkę, która ma być
modyfikowana z menu rozwijalnego z prawej strony u góry (Rys. 8). W ygląd ekranu
pobierania danych do programu w działającej aplikacji przedstawiono na Rys. 9.
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Rys. 8. Zakładka Screen dodawania obiektów do formatki ekranu
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Rys. 9. W ygląd formatki pobierania danych na ekranie telefonu Sony Ericsson k550i po
modyfikacji
Źródło: [7]

Po wykonaniu powyższych czynności dodaje się kod programu w zależności od
tego co chcem y rysować, w miejscu oznaczonym:
//

write post-init user code here

wcześniej należy rozwinąć kod obiektu fo rm l klikając w zakładce „Source” na znak
„+" z lewej strony panelu przy:
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Generated Getter: forml

przykładowy listing fragmentu programu rysującego grafikę statyczną:
//pobranie szerokości i wysokości ekranu telefonu
w=forml.getwidtht);
h=forml.getHeight();
//utworzenie bufora do rysowania grafiki, obiektu Image
//wcześniej obiekt należy zadeklarować
Obraz=Image.createImage(w, h) ;
//utworzenie wykreślacza dla obiektu
g=Obraz.getGraphics();
//rysowanie na wykreślaczu g
g .fillRect{0,0,w,h),g.setColor(255,255,0) ;
//oś y
g.drawLine(w/2,0,w/2,h);
//oś x
g.drawLine(0,h/2,w,h/2);
//strzałki na osi y

g .drawLine(w/2,0,w / 2 - 5,10);
g . d r a w L i n e ( w / 2 , 0, w/2 + 5 , 10);

//strzałki na osi x
g.drawLine(w,h/2,w-10,h/2+5);
g.drawLine(w, h/2, w-10, h/2-5) ;
//obliczenia punktów przecięcia
x0=-b/a;
y0=b;
//wyświetlenie punktów przecięcia
g.drawString("x0 = ”+x0,10,h-80,0);
g.drawString("yO = "+y0,10,h-60,0);
//rysowanie linii wykresu
g .setColor(255,25 5,255) ;
//skalowanie współczynników
pom=Math.floor(a/Math.PI);
a=a-pom*Math.PI;
if (pom>0)
b=b/pom*Math. PI ,//rysowanie linii wykresu
for(double i=-w/2;i<w/2;i+=0.1)

{
g.drawLine((int)Math.ceil((i+w/2)),(int)Math.ceil(h/2(ałi+b)),(int)Math.ceil(i+w/2),(int)Math.ceil(h/2-(a*i+b)));

1
//dodanie obrazu z bufora do formatki ekranu
forml.append(Obraz) ,-

Pozostaje przetestować program za pom ocą emulatora i próbować modyfikować
kod tworząc grafikę statyczną dla potrzeb swoich lekcji. Skompilowany program
w postaci dwóch plików z rozszerzeniem .jar i .jad może być przeniesiony za pomocą
na przykład kabla USB lub przez Bluetooth a następnie zainstalowany najlepiej
w menu Programy telefonu komórkowego. W ynik działania przykładowej aplikacji
pokazano na Rys. 10.
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Rys. 10. Grafika przykładowej aplikacji w telefonie komórkowym Sony Ericsson K550i
Źródło: [7]

4.2. Animacje
Animacje programuje się najczęściej używając jednego lub kilku wątkćiw
(dziedziczonych z obiektu Thread). Dobrym
rozwiązaniem w przypadku
skomplikowanych obliczeń położenia zespołu obiektów w kolejnej klatce jest użycie
jednego wątku do wykonywania obliczeń usypianego na 0 ms {Thread.sleep(O);},
a drugiego do odświeżania ekranu animacji, usypianego na około 50 ms, co pozwala
na odświeżanie animowanego obrazu z częstotliw ością około 20 klatek na sekundę
(20 fps). Oko ludzkie przestaje rozróżniać poszczególne klatki już przy animacjach
odtwarzanych z szybkością jedenastu klatek na sekundę. Czas uśpienia wątku
animacji można wydłużyć nawet do 80 ms co pozwoli na animowanie obiektów
z szybkością około 12 fps jak jest domyślnie ustawione w animacjach Flash. Dłuższy
czas uśpienia wątku animacji pozwala na przyśpieszenie obliczeń numerycznych
i płynniejsze działanie innych aplikacji w systemie. Technika programowania animacji
w środowisku NetBeans jest bardzo podobna do powyżej omówionej techniki
tworzenia aplikacji wyświetlających grafikę statyczną, dlatego ograniczono się
jedynie do omówienia różnic. Przykładowa, omawiana animacja wykorzystuje tylko
jeden wątek. W miejscu gdzie dodano kod tworzenia grafiki statycznej oznaczonym:
II

write post-init user code here

dla formatki wyświetlającej animacje, tym
i uruchomienia wątku (lub kilku wątków):

razem wstawia się linie konstrukcji

Wontekl wl=new Wontekl();
w l .start();

Obiekt nazwany „W ontekT' jest zdefiniowany poniżej jako osobna klasa dziedziczona
z obiektu Thread. Miejsce wstawienia klasy W ontekl
(pod wszystkimi
wygenerowanymi dla obiektów kodami - Generated Getter) wraz z przykładowym
kodem zm iany parametru krok dla rysowanego obiektu pokazano na Rys. 11. Po
każdym uruchomieniu wątku wywoływana jest metoda rysuj(); i zmienna typu int krok
określająca położenie obiektu jest zwiększana o 1, czyli przykładowy obiekt
przesuwa się o jeden piksel od pozycji 20 w kierunku osi x aż zm ienna krok osiągnie
wartość 99, co zadano w warunku pętli while. Zastosowana metoda form.deleteAII();
pozwala na wyczyszczenie zawartości ekranu animacji przed narysowaniem kolejnej
klatki.
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Źródło: [7]

W spomniana powyżej metoda rysuj(); zawiera instrukcje rysowania grafiki a jej kod
zaleca się umieścić pod kodem klasy wątku z Rys. 11. Przykładowy listing dla
uproszczenia i minimalizacji objętości kodu, metody rysującej animowany prostokąt
zamieszczono poniżej.
public void rysuj O

{
//pobranie wysokości i szerokości ekranu
int sz=form.getWidth();
int wy=form.getHeight 0;
//utworzenie bufora animacji
Image Bufor=Image.createlmage(sz, wy);
//utworzenie wykreślacza dla obrazu bufora
Graphics gBuf=Bufor.getGraphics();
//rysowanie tła
gBuf.setColor (0,0,0);
gBuf.fillRect(0, 0, sz, wy);
gBuf.setColor(255,0,0);
//rysowanie przesuniętego o "krok" obiektu
gBuf.drawRect(20+krok, 40, 20, 50);
//wypisanie informacji o kolejnym kroku animacji
gBuf.drawstring("krok="+krok, 10, 10, 0);
//wyświetlenie bufora na ekranie LCD telefonu
form.append(Bufor);

}
Animowane m ogą być zarówno obiekty rysowane w buforze animacji za pomocą
metod draw
i fili
jak i obiekty typu Image, których źródłami m ogą być obrazki
na przykład zapisane wcześniej w formacie .jpg i dodane do projektu aplikacji aby
zostały spakowane do jednego pliku .ja r .
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5. Podsumowanie
Podano wskazówki i zaprezentowano metody prostego tworzenia programów dla
telefonów komórkowych do prezentacji treści edukacyjnych za pom ocą grafiki
statycznej i animacji z nadzieją, że wielu nauczycieli w Polsce którzy dzięki temu
referatowi przekonają się o tym jakie to może być proste, zacznie tworzyć
i wymieniać w sieci oprogramowanie dydaktyczne, którego na polskim rynku wciąż są
znikome ilości w porównaniu z w ysoko rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej,
Japonią czy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej [10-15], lub są dostępne
tylko w języku angielskim i tylko dla nielicznych posiadających telefony iPhone firmy
Apple. Omówiono oryginalne a zarazem jedne z najprostszych rozwiązań, bazując
na wielu latach doświadczenia w nauczaniu programowania grafiki i animacji dla
potrzeb dydaktyki jak i na doświadczeniu w tworzeniu aplikacji i nauczaniu
z wykorzystaniem tego typu pomocy dydaktycznych.
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S tre szc zen ie

W rozdziale przedstawiono koncepcję
budowy specjalistycznego laboratorium
informatycznego dla potrzeb kształcenia inżynierów o określonym profilu. Szczególną uwagę
zwrócono na ograniczenia finansowe jak i wykorzystanie środowiska wirtualizacji serwerów.
Artykuł przedstawia również realizację praktyczną grupy stanowisk laboratoryjnych jak
i wykorzystanie dedykowanego oprogramowania.

1. Wstęp
Kraków, jako duży ośrodek akademicki je st postrzegany przez pracodawców jako
baza wykwalifikowanych pracowników. Potencjał ludzki znajdujący się w Małopolsce
pozwolił przyciągnąć zagranicznych inwestorów. Z branży wysokich technologii swoje
biura utworzyły m.in. Google, HCL Technologies, Motorola, Ericpol, Comarch oraz
portale Onet.pl i Interia.
Z wyników badań prowadzonych dla Manpower Polska (04.2008) dotyczących
najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie wynika, iż 49% polskich
pracodawców ma problemy z obsadzeniem stanowisk. Powodami tej sytuacji jest
m.in. brak przygotowania kandydatów do pracy wynikający z niedostosowanego do
wymogów rynku pracy systemu edukacji oraz wciąż duży procent polskich
pracowników przebywających za granicą. W śród listy najbardziej poszukiwanych
zawodów na 4 miejscu wymieniono inżynierów. Jednocześnie według rankingu
Rzeczpospolitej na 1 miejscu na liście „zawodów przyszłości” wymienia się
informatyków każdej specjalności. Dane statystyczne wskazują, iż zainteresowanie
studiami informatycznymi stale rośnie. W latach 2004-2006 liczba absolwentów
kierunku informatyka studiów magisterskich i zawodowych wzrosła o połowę
(badanie Szkoły wyższe i ich finanse, GUS).
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, wychodząc naprzeciw
potrzebom lokalnego rynku pracy oraz oczekiwaniom studentów, prowadzi nauczanie
w specjalnościach informatycznych, wyczerpując standardy kształcenia inżynierów
informatyków. Jednakże barierą w osiągnięciu wysokiej jakości kształcenia oraz
uatrakcyjnianiu programów nauczania jest brak nowoczesnej i wyspecjalizowanej
bazy laboratoryjnej. Problem ten dotyczy wszystkich niepaństwowych uczelni
wyższych, które nie otrzymując żadnego wsparcia na cele dydaktyczne nie m ają
możliwości zaoferowania konkurencyjnych, w stosunku do uczelni państwowych,
technicznych kierunków kształcenia. Szczególnie palącym problemem jest brak
laboratorium
ukierunkowanego
na
nauczanie
przedmiotów
związanych
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z projektowaniem i administrowaniem sieci komputerowych. Zajęcia tego typu nie
m ogą być przeprowadzane (lub niezwykle trudno jest je przeprowadzić)
w pracowniach komputerowych ogólnego przeznaczenia. W ymienione wyżej
uwarunkowania skłoniły pracowników Zakładu Informatyki WSEI w Krakowie oraz
władze Uczelni do opracowania koncepcji, zaprojektowania i zrealizowania
nowoczesnego wirtualnego laboratorium technologii sieciowych. Realizacja ta
wsparta została środkami unijnymi w ramach projektu nr MRPO 01.01.01-12-094/0900-IXA/1010/FE/09.

2. Koncepcja wirtualnego laboratorium
Podstawowym założeniem przyjętym przy organizowaniu laboratorium było
umożliwienie fizycznego dostępu do infrastruktury sieciowej z możliwością
samodzielnego wykonywania przez studentów eksperymentów i symulacji.
W ymaganie to mogło być spełnione poprzez zakup urządzeń sieciowych po jednym
lub kilku egzemplarzach z każdej kategorii (switche zarządzane, routery, firewalle
sprzętowe, AccesPointy, ...) i zorganizowanie sieci LAN dedykowanej dla
laboratorium oraz odizolowanej od infrastruktury sieciowej Uczelni. Ze względu na
mnogość rozwiązań technologicznych, dla zapewnienia kompletności procesu
nauczania, koniecznym stało się wyposażenie laboratorium w dedykowane
oprogramowanie emulujące działanie większości urządzeń sieciowych i symulujące
funkcjonowanie sieci o dowolnych topologiach. Dodatkowym ograniczeniem była
taka realizacja laboratorium, aby mogło być ono również używane w charakterze
pracowni komputerowej ogólnego przeznaczenia.
Przy projektowaniu laboratorium zdecydowano na osadzenie jego infrastruktury
sieciowej wewnątrz sieci LAN pracowni komputerowej i odizolowaniu jej od fizycznej
sieci Uczelni poprzez NAT. Podsieć LAN laboratorium wirtualnego nadzorowana jest
przez serwer wirtualizacji, dostarczający 22 wirtualne maszyny z możliwością
uruchomienia dowolnego systemu operacyjnego uruchamianego z repozytorium
obrazów zlokalizowanego w jego pamięci masowej (rys. 1). Dwudziesta trzecia
maszyna wirtualna obsługuje serw er licencji oprogramowana emulującego. Wirtualne
maszyny osiągalne s ą z poziomu klienckich stacji roboczych poprzez protokół RDP.
Dostęp do wirtualnego laboratorium spoza fizycznej lokalizacji pracowni
komputerowej możliwy jest poprzez zestawione połączenie W AN VPN.
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Serwer wirtualizacj
Linux

maszyny

)

repozytorium obrazóv>
systemów operacyjnych

LAN wirtualne
laboratorium

LAN praçpytfhia kom puterowi

inne setwen

¡{acja Mienck.

Serwerwirtualizac

Stacja Mienck 22
Stacja Mienck

W A N VPN
Rys. 1. Schemat wirtualnego laboratorium system ów operacyjnych ¡siec i komputerowych
Źródło: opracowanie własne

3. Realizacja
Laboratorium, składające się z 22 klienckich stacji roboczych, wyposażono
w zakupiony wyspecjalizowany sprzęt sieciowy (routery CISCO, przełączniki
programowalne HP ProCurve, punkty dostępowe W IFi 3com, firewall sprzętowy
WatchGuard, karty wieloportowe do zarządzania urządzeniami, narzędzia
pomocnicze do obsługi mediów transmisyjnych - rys. 2) oraz dedykowanego serwera
wirtualizacji komputera z 2 procesorami XEON 5600, 16GB RAM,
4 dyskami SCSI/300 spiętymi w RAID 10.
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Rys. 2. Szafa rakowa z zam ontowanymi przełącznikami i routerami w laboratorium systemów
operacyjnych i technologii sieciowych
Źródło: opracowanie wtasne

W irtualizację zrealizowano programowo w systemie Linux, dystrybucja Debían 5
64 bit, za pom ocą oprogramowania QEMU/KVM ver. 10.12. W pamięci masowej
serwera umieszczono obrazy systemów operacyjnych (Windows XP, Linux, Windows
2003 serwer) w różnych konfiguracjach programowych, do których dostęp z poziomu
klienckich stacji roboczych realizowany je st poprzez RDP lub sesję terminalową
SSH.
W środowisku programowym wirtualnego laboratorium zainstalowano zakupiony
pakiet symulacyjny Boson NetSim® for CCNA v.7 - narzędzie edukacyjne
umożliwiające studentom wirtualne (na ekranie) budowanie infrastruktury sieciowej,
testowanie jej i eksperymentowanie - również we współdziałaniu (rys. 3). Narzędzie
to obudowane jest doskonałymi materiałami e-learningowymi umożliwiającymi
studentom samokształcenie w zakresie specjalistycznych technologii sieciowych również z domu, za pośrednictwem łącza W AN VPN do wirtualnego laboratorium.

161

Rys. 3. Ekrany programu Boson NetSim® NetWork Sim ulator & Router Simulator z
przykładowym ćwiczeniem wykonywanym przez studentów (topologia sieci, sym ulator stacji
roboczej, sym ulator routera)

Źródło: opracowanie własne
4. Podsumowanie
Podobne laboratoria o charakterze komercyjnym istnieją, tworzone są najczęściej
przy Akadem iach CISCO. Jednakże koszt zakupu takiego całościowego rozwiązania
przekraczał możliwości
finansowe
Uczelni.
Samodzielna jego
realizacja,
z wykorzystaniem dostępnego darmowego oprogramowania i minimalizacji
wymaganych zakupów (głównie sprzętu oraz licencji NetSim) wprowadziło do
projektu wartość dodaną - integrację oraz dokształcenie kadry nauczającej
przedmioty z zakresu systemów operacyjnych, projektowania i administrowania
sieciami komputerowymi oraz bezpieczeństwa systemów komputerowych.
l it e r a t u r a

Rozdział powstał wyłącznie w oparciu o własne opracowania Autorów.

Rozdział 19
Programowanie w środowiskach graficznych - możliwości
projektowania interfejsów użytkownika
Iwona Iskierka, Sławomir Iskierka
Politechnika Częstochowska
iwona. iskierka@el.pcz. czest.pl

Streszczenie
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania środowiska Expression Studio i Visual
Studio w procesie projektowania interfejsów użytkownika. Przedstawiono przykłady
programowania aplikacji w środowiskach graficznych z uwzględnieniem potrzeb
potencjalnych użytkowników, zasad ergonomii, standardów przemysłowych. W pracy
omówiono wykorzystanie narzędzi do wizualnego tworzenia aplikacji. Zwrócono uwagę na
SketchFlow jako nowe narzędzie do tworzenia prototypów aplikacji w pakiecie Expression
Studio.

1. Wstęp
Interfejs użytkownika (user interface, front end) to całość oprogramowania wraz
z odpowiednimi urządzeniami, służąca do wym iany informacji miedzy człowiekiem
a komputerem
(komunikacja człowiek-maszyna)[3j.
Do najpopularniejszych
interfejsów użytkownika należą interfejsy graficzne, w których sterowanie odbywa sie
przy użyciu myszy oraz ikon. Aby m óc korzystać z oprogramowania i możliwości
komputerów, wystarczy poznać interfejs użytkownika danej aplikacji, nie trzeba znać
zasad działania i budowy programów[3j. Paul Beynon - Davies w publikacji [1]
określa interfejs użytkownika w szerszym i węższym znaczeniu. W szerszym
znaczeniu definiowany je st jako wszystko to, co dotyczy ludzkiej strony systemu
informacyjnego oraz w węższym definiowany jako interfejsy ekranowe do systemów
informacyjnych. Pakiet Microsoft Expression Studio daje możliwości projektowania
aplikacji i ich interfejsów w środowisku graficznym z uwzględnieniem wymagań
potencjalnych użytkowników. Duże znaczenie ma tworzenie prototypów aplikacji oraz
ich interfejsów. W wersji Silverlight 4.0 użytkownik może zbudować prototyp aplikacji
przy pomocy tzw. SketchFlow. W wydanej nowej wersji programu Expression Blend
4, użytkownik może tworzyć projekty Silverlight SketchFlow Application.

2. Projektowanie interfejsów użytkownika
Można wyróżnić trzy podejścia do opracowania interfejsu użytkownika. Pierwsze
z nich to podejście znakowe. Następne to podejście okienkowe i kolejne to podejście
multimedialne. Podział ten odpowiada w zarysie rozwojowi historycznemu. Podejście
znakowe nadal jest stosowane do wielu systemów informacyjnych. Szczególnie
wykorzystywane jest do dużych aplikacji, stosowanych przez w ielu użytkowników.
Drugie podejście czyli system okienkowy radykalnie zmienił metody pracy biurowej:
umożliwił jednoczesną pracę na kilku aktywnych dokumentach. W tym przypadku
wprowadzono metaforę pulpitu (desktop) i wdrożono użytkowników do pracy w trybie
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WYSIW YG (W hat You See Is W hat You Get). W podejściu multimedialnym do
budowy interfejsu używane są różnego rodzaju media. Istotną sprawą przy
opracowywaniu interfejsów użytkownika jest zapoznanie się z zaleceniami
projektowymi (design guidelines). Jest to zbiór wytycznych dla projektantów,
zweryfikowany poprzez praktykę projektową oraz eksploatacyjną. Zalecenia
i wytyczne projektowe wykorzystywane są jako podstawa do formułowania kryteriów
oceny użyteczności systemu. Dlatego też przestrzeganie określonych zaleceń można
włączyć do procesu zapewnienia i testowania użyteczności. Projektantom zaleca się
zapoznanie i stosowanie ogólnych wytycznych dotyczących interfejsu użytkownika:
RESPECT User-Centred Requirements Handbook (PDF) oraz normę ISO 9241-10.
W pozycji Oficjalne wytyczne firm y M icrosoft dla W indows Vista: User Experience
Guide można znaleźć informacje na temat projektowania graficznego interfejsu
użytkownika GUI. Poniżej przedstawiono kilka przykładów wytycznych dotyczących
interfejsu użytkownika.
Actual control size:
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control size because there is a
transparent 1 pixel border around the
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Zh/j exom ple shows perspective and vanishing points typ ico l o f 3 0 Icons.

Rys. 1. Wytyczne firmy M icrosoft dla W indows Vista - fragm ent dokumentu
User Experience Guide
Źródło: [4]

Istotnym elementem przy opracowywaniu interfejsu użytkownika jest określenie
dokładnego
miejsca
w
systemie,
w
którym
następuje
współdziałanie
z użytkownikiem. Jedna z technik przyjęta przez takie metody jak SSADM
(Structured Systems Analysis and Design Method - metodyka skutecznej analizy
oraz technik projektowania, będąca dla specjalistów IT narzędziem do badania oraz
modelowania systemów informatycznych) polega na zastosowaniu do identyfikacji
elementów interfejsu użytkownika, modeli procesów reprezentowanych za pomocą
specyfikacji podobnych do diagramów przepływów danych. W tym przypadku dla
każdego procesu na diagramie przepływu danych s ą wyróżnione procesy, które są
w zasadzie działaniami człowieka, oraz procesy, będące działaniami komputera.
Procesy odnoszące się do człowieka są to elementy, wokół których należy zbudować
interfejs[2]. Współdziałanie w ramach takich procesów jest zwykle rozumiane jako
dialog m iędzy użytkownikiem a systemem Tl. Kom unikaty przekazywane między
użytkownikiem a systemem Tl składają się na wspom niany dialog. Rozróżnia się trzy
aspekty tego dialogu: zawartość, sterowanie oraz form at [1], Do reprezentacji dialogu
jest opracowywany logiczny szkic dialogu, który składa się z diagramu
dokumentującego przepływ decyzji podejmowanych przez użytkownika i przez
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system Tl oraz szerokiego opisu przetwarzania. Z punktu widzenia formatu rozróżnia
się pięć typów interfejsów: menu, formularze, język poleceń, język naturalny oraz
bezpośrednia manipulacja. Do tych typów należy dodać jeszcze interfejs
multimedialny oraz interfejs rzeczywistości wirtualnej. W
dobie rozwoju
zaawansowanych technologii pojawiają się pomysły na programy z trójwymiarowymi
interfejsami. Poniżej przedstawiono przykłady aplikacji działających w W indows
z interfejsami 3D, wśród których można wyróżnić: nakładki na interfejs Windows,
menedżery plików, przeglądarki W W W , przeglądarki grafiki. Szczególną pozycję
zajmuje program Tactile 3D 1.3.5 [6], Jest to menedżer plików, umożliwiający
użytkownikowi przeglądanie zasobów dysku w trójwymiarowej przestrzeni. Każdy
folder to oddzielna przestrzeń, w której użytkownik może się poruszać i dowolnie
rozmieszczać pliki i podfoldery. Pliki są reprezentowane przez obiekty o różnych
kształtach i kolorach. Dodatkową atrakcją są efekty dźwiękowe.

Rys. 2. Tactile 3D 1.3.5, www.tactile3d.com
Źródło: [6]

Innym ciekawym przykładem interfejsu trójwymiarowego jest interfejs programu
3D Picture Browser 1.0. Jest to przeglądarka grafiki z trójwymiarowym interfejsem
użytkownika. Obsługa jest bardzo prosta, ponieważ program nie ma żadnych
przycisków ani rozwijanych menu. Po uruchomieniu wyświetla tylko trzy ikony - Mój
komputer, Moje dokum enty i Pulpit - i umożliwia poruszanie się po folderach na
dysku.

Rys. 3. 3D Picture Browser 1.0.
Źródło: [7]

3. Przegląd możliwości pakietu Microsoft Expression Studio
w zakresie projektowania interfejsu użytkownika
Podczas nowojorskiej konferencji Internet W eek 2010 Microsoft poinformował
0 wydaniu kolejnej edycji swojego pakietu narzędzi dla webmasterów
1 webdesignerów. Pakiet nosi nazwę Expression Studio 4. Poszczególne wersje
produktów z linii Expression otrzymały nazwy Professional, Premium i Ultimate.
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Dotychczasowi użytkownicy Expression W eb 3 lub Studio Expression 3 mogą
zaktualizować swoje narzędzia do odpowiadających im nowych wersji bezpłatnie.
Expression Studio to pakiet finny Microsoft kierowany do twórców aplikacji
desktopowych i witryn internetowych poszukujących narzędzi do tworzenia w oparciu
0 technologie Silverlight oraz .NET. W skład pakietu w chodzą takie programy jak
Expression W eb z funkcją SuperPreview, Expression Blend - aplikacja do tworzenia
animacji, SketchFlow - program do tworzenia interfejsów użytkownika, zbierania ocen
1 komentarzy oraz pracy grupowej, Expression Design - program do edycji grafiki
rastrowej i wektorowej przede wszystkim na potrzeby tworzenia interfejsów
użytkownika, a także Expression Encoder Pro - rozbudowana wersja programu do
konwersji audio i wideo[5]. Także we wcześniejszej wersji Silverlight 3.0 pojawiła się
możliwość budowy prototypu aplikacji za pom ocą tzw. SketchFlow. W programie
Expression Blend można do tworzenia interfejsów użytkownika wykorzystać
rozbudowany zestaw kontrolek.
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Rys. 4. Zestawy kontrolek w bibliotece kontrolek w programie Expression Blend.

Źródło: [opracowanie własne]
W programie Expression Blend je st możliwość tworzenia projektów typu WPF
(Windows Presentation Foundation) oraz projektów w technologii Silverlight. Poniżej
przedstawiono przykład tworzenia menu w przypadku projektu W PF. Użytkownik
może wykorzystać kontrolkę Menu aby rozpocząć tworzenie menu. Następny krok to
ustalenie parametrów kontrolki menu oraz parametrów kontrolek [OjMenultem.

167

Rys. 5. Zestawy kontrolek i ich parametry w procesie tworzenia menu w programie
Expression Blend.
Źródło: [opracow anie własne]

Końcowy efekt to menu rozwijane. Do całego menu użytkownik może dodać
wyświetlanie podpowiedzi (opcja . l40:TiS
i).
W intuicyjny sposób można tworzyć projekty zawierające różnorodne kontrolki,
wykorzystując je następnie na stronach internetowych.

Rys. 6. Proces tworzenia projektu w programie Expression Blend
Źródło: [opracow anie własne]

Do poprawnego działania aplikacji konieczne je st uzupełnienie zawartości pliku
MainPage.xaml.cs.
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Windows;
System.Windows.Controls ;
System.Windows.Documents;
System.Windows.Ink;
System.Windows.Input;
System.Windows.Media;
System.Windows.Media.Animation;
System.Windows.Shapes ;

namespace mk

{
public partial class MainPage ; UserControl

{
public MainPage()

{
InitializeComponent() ;
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}
private void Slider_ValueChanged(object sender,
System.Windows.RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)

{

Color textColor = new Color();
textColor.A = 255;
textColor.R » (byte)redSlider.Value;
redvalue .Text = Math.Round(redSlider .Value) .ToStringO ;
textColor.G = (byte)greenSlider.Value;
greenValue.Text = Math.Round (greenSlider .Value) .ToStringO
textColor.B = (byte)blueSlider.Value;
blueValue.Text = Math.Round(blueSlider.Value) .ToStringO ;
SolidColorBrush textBrush = new SolidColorBrush(textColor);
paleta.Fill = textBrush;

}
}
}
runm ej (ji^eusidw iunu przykład wykorzystania kontrolki Grid w projekcie typu WPF.

Rys. 7. Kontrolka Grid w projekcie typu W PF
Źródło: [opracowanie własne]

4. SketchFlow jako nowe narzędzie do tworzenia prototypów
aplikacji w pakiecie Expression Studio
W wersji Silverlight 3.0 pojawiła się możliwość budowy prototypu aplikacji za
pom ocą tzw. SketchFlow. W wersji programu Expression Blend 3, użytkownik może
tworzyć projekty Silverlight SketchFlow Application. Korzystając z tego rozwiązania
można zbudować prototyp aplikacji i wygenerować dla niego dokumentację. Jest to
narzędzie dzięki któremu użytkownik jest w stanie stworzyć prototyp interfejsu
aplikacji oraz zobrazować nawigację pomiędzy oknami na czytelnym diagramie[1j.
Po utworzeniu nowego projektu Silverlight SketchFlow Application wyświetli się
widok nowego projektu oraz dodatkowy dolny panel z niebieskim prostokątem
"Screen 1". Niebieski prostokąt reprezentuje widoczne powyżej okno aplikacji, a cały
panel nazywa się "SketchFlow Map" i służy do m odelowania nawigacji pomiędzy
prostokątami (Oknami aplikacji).
W ykorzystując ogromny zestaw kontrolek z grupy kontrolek SketchFlow | Styles
użytkownik może tworzyć rozbudowaną zawartość poszczególnych ekranów, a także
dodawać wiele okien aplikacji. Można tworzyć połączenia między oknami (ekranami)
oraz realizować zrealizować komunikację pomiędzy oknami, wykorzystując
możliwości dodawania przycisków. Po utworzeniu prototypu aplikacji, użytkownik
może ją uruchomić. Efektem jest wyświetlenie pierwszego okna powitalnego.
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Po naciśnięciu przycisku można przejść do kolejnych okien. W utworzonej
aplikacji znajduje się także dodatkowe menu "Sketchflow Player". Służy ono do
zaznaczania uwag do aplikacji. Użytkownik może wykorzystać pola tekstowe do
wpisywania komentarzy do okien jak i zestaw "mazaków" do malowania
bezpośrednio po interfejsie. Można również skorzystać z m apy ekranów "Map"
i bezpośrednio przejść do wybranego widoku.

Rys. 8. SketchFlow Player w programie Expression Blend 3
Źródło: [opracowanie własne]

Aby wygenerować wersję aplikacji, którą użytkownik chce przekazać klientowi,
można użyć narzędzia Package SketchFlow Project. Utworzony tym sposobem
projekt jest gotowy do uruchomienia (TestPage.html). Korzystając z opcji Export to
Microsoft W ord można wygenerować pełną dokumentację okien prototypu. Powstały
dokument programu W ord zawiera spis treści, spis obrazków oraz mapkę połączeń
pomiędzy ekranami (SketchFlow Map)[1j.
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Rys. 9. Dokumentację okien prototypu wygenerowana narzędziem Export to Microsoft Word
Źródło: [O pracowanie własne]

Istnieje również możliwość wykorzystania materiałów przygotowanych wcześniej
w programie Microsoft PowerPoint. Można rozbudować prototyp o zaawansowane
animacje. Każdy slajd je s t zaim portowany do osobnego ekranu i opisany plikiem
XAML.
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W pracy przedstawiono możliwości pracy z pakietami Microsoft Visual Studio oraz
Expression Studio w zakresie tworzenia aplikacji multimedialnych. Microsoft Silverlight to
działająca w różnych przeglądarkach na różnych platfonnach wtyczka (plugin), pozwalająca
na tworzenie dostępnych za pośrednictwem Internetu, opartych na .NET prezentacji
multimedialnych i ciekawych aplikacji interaktywnych. W pracy omówiono funkcje
multimedialne Silverlight umożliwiające szybkie i ekonomiczne dostarczanie materiałów
dźwiękowych i filmowych oraz wyświetlanie ich we wszystkich najpopularniejszych
przeglądarkach.

1. Wstęp
Silverlight jest przeznaczoną do zastosowań internetowych technologią
prezentacji, pozwalającą na tworzenie dostępnych za pośrednictwem Internetu,
opartych na .NET prezentacji multimedialnych i bogatych aplikacji interaktywnych.
Korzystając z tej technologii można tworzyć atrakcyjne wizualnie interfejsy
użytkownika, które m ogą pracować w dowolnym środowisku — w przeglądarkach
internetowych, na różnych urządzeniach i w różnych systemach operacyjnych.
Podstawą technologii Silverlight je st język XAML (extensible Application Markup
Language). Funkcje multimedialne Silverlight um ożliwiają szybkie i ekonomiczne
dostarczanie materiałów dźwiękowych i filmowych oraz wyświetlanie ich we
wszystkich
najpopularniejszych
przeglądarkach.
Projektanci
i programiści
wykorzystując narzędzia Expression Studio oraz Visual Studio, m ogą bardziej
efektywnie współpracować ze sobą i wykorzystywać posiadane umiejętności do
tworzenia aplikacji opartych na Silverlight [1]
Podczas nowojorskiej konferencji Internet W eek 2010 Microsoft poinformował
0 wydaniu kolejnej edycji swojego pakietu narzędzi dla webmasterów
1 webdesignerów. W dniu 7 czerwca 2010 miała miejsce premiera nowej, ju ż 4-tej
wersji pakietu Microsoft Expression Studio, w którego skład wchodzą: Expression
Blend (wraz z narzędziem Sketchflow), Expression W eb (wraz z narzędziem
SuperPreview), Expression Encoder oraz Expression Design.

2. Silverlight jako technologia tworzenia interaktywnych stron
internetowych
W 1989 roku Tim Berners-Lee zaproponował stworzenie projektu opartego na
hipertekście, który nazwał W orld W ide W eb. W W W bazujące na Enquire miało
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polegać na łączeniu danych z wielu źródeł w sieć dokumentów hipertekstowych[3].
System witryn internetowych umożliwiał przechowywanie dokumentów statycznych
i tworzenie połączeń pomiędzy tymi dokumentami. Przez kolejne lata wynalazek był
rozwijany. Pojawiły się inne technologie. Statyczne strony W W W przestały
satysfakcjonować zarówno odbiorców ja k i tworzących witryny, ze względu na
zaistniałą potrzebę wytworzenia interakcji pomiędzy użytkownikiem a stroną
internetową. Pojawia się potrzeba wykorzystywania dokumentów „aktywnych”,
generowanych za każdym razem na żądanie, zawierających informacje zależne od
czasu ich generacji lub od użytkownika pobierającego dokument. Umożliwiły to
technologie takie ja k CGI. Pojawiły się technologie używane do tworzenia stron
internetowych stosowane zarówno po stronie serwera (technologie Server-side), jak
i po stronie klienta (client-side). Z upływem czasu możliwość generowania
dokumentów internetowych stała się powszechna, nastąpił dalszy rozwój technologii
CGI, a także Java, ASP i ASP.NET. Atrakcyjne wizualnie i bogate w treść
multim edialną witryny zalicza się do kategorii RIA (ang. Rich Internet Application lub
Rich Interactive Application). Do ich tworzenia nie wykorzystuje się już tylko czystego
języka HTML. Stosuje się JavaScript, technikę ASP.NET czy AJAX. Ogromną
popularność zdobyła także technologia Flash, która pozwala tworzyć interaktywne
animacje. Technologia ASP.NET umożliwiła programistom szybkie tworzenie
wysokiej jakości aplikacji internetowych z wykorzystaniem technik tworzenia aplikacji
serwerowych i najlepszych w branży narzędzi z rodziny Visual Studio[3j.
W dniu 14 października 2008 roku Microsoft ogłosił wprowadzenie finalnej wersji
Silverlight 2.0. Silverlight to technologia prowadząca do umożliwienia projektantom
i programistom aplikacji udostępniania swoim klientom bogatych interfejsów
użytkownika. Istota technologii polega na tym, iż projektant może zaprojektować
interfejs i zapisać projekt w formacie umożliwiającym bezpośrednie wykorzystanie
interfejsu w Internecie. W przypadku Silverlight projektanci m ogą projektować
interfejs użytkownika i zapisać go w postaci XAML. Programista może następnie
z wykorzystaniem biblioteki uruchomieniowej Silverlight osadzić kod X4ML
bezpośrednio w stronie internetowej. Projektanci i programiści m ogą jeszcze ściślej
współpracować w zakresie tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika[2].
Istotą technologii Silverlight jest moduł rozszerzający funkcjonalność przeglądarki
o możliwość renderowania kodu XAML i wyświetlania wyników w oknie przeglądarki.
Moduł ten jest niewielki (wielkość pliku do pobrania to około 2 MB) i może zostać
zainstalowany gdy użytkownik otworzy witrynę zawierającą treść opartą na
Silverlight. Możliwa jest interakcja z treścią strony, w której osadzono moduł
ponieważ struktura strony XAML jest dostępna z zewnątrz modułu z poziomu kodu
JavaScript. Istotne je st również to, że programista może wykorzystać JavaScript do
tworzenia procedur obsługi zdarzeń lub modyfikowania zawartości strony XAML.
Poniżej przedstawiono zestaw technologii Microsoft do obsługi interakcji użytkownika
z aplikacją.
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Rys. 1. Zestaw technologii Microsoft do obsługi interakcji użytkownika z aplikacją
Źródło: [1]

W edług Cohena ASP.NET AJAX oznacza dostępność standardowego wsparcia
technicznego Microsoft dla aplikacji AJAX opartych na standardach webowych.
Dzięki ASP.NET AJAX programiści m ogą tworzyć bardziej Interaktywne aplikacje
internetowe korzystające z asynchronicznej komunikacji z serwerem. ASP.NET AJAX
jest zbiorem technologii pomocnych przy tworzeniu aplikacji używających technologii
AJAX. W prowadzenie
i wykorzystanie
Silverllght umożliwia
rozszerzenie
funkcjonalności przeglądarki o renderowanie XAML w powiązaniu z HTML. Ma to
ogromne znaczenie w przypadku takich aplikacji internetowych, które wym agają
obsługi w przeglądarce animacji 2D, grafiki wektorowej oraz wysokiej jakości dźwięku
¡wideo.
W spomniane
technologie
ASP.NET
AJAX
i Silverlight
zostały
zaprojektowane jako technologie komplementarne. Silverlight może współpracować
z dowolną aplikacją AJAX. W spółpraca ta może zachodzić zarówno po stronie
klienta, jak i po stronie serwera. Przykładami takiej współpracy m ogą być aplikacje
mapowe, odtwarzanie wideo w połączeniu z bogatą prezentacją itp.[1]. Jeżeli chodzi
0 aplikacje dla W indows, Microsoft proponuje platformę programistyczną
.NET Framework 4.0 w której skład wchodzi W indows Presentation Foundation
(WPF). Korzystając z W indows Presentation Foundation można tworzyć ciekawe,
multimedialne aplikacje i prezentacje w pełni wykorzystujące możliwości platformy
Windows, w tym interfejs użytkownika, multimedia, komunikację w trybie off-line
1obsługę dokumentów.
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Rys. 2. Oferta technologii Microsoft do obsługi interakcji użytkownika z aplikacją
Źródło: [1]

3. Struktura pakietu aplikacji Silverlight
W procesie tworzenia przy użyciu zarządzanego interfejsu API aplikacji opartej na
programie Silverlight, w procesie kompilacji tworzony je st pakiet aplikacji. Pakiet
aplikacji to plik w formacie zip (skompresowany przy użyciu algorytmu Deflate)
0 rozszerzeniu xap. Plik ten zazwyczaj zawiera główne zestawy i zasoby aplikacji.
Zawiera on też wygenerowany w procesie kompilacji manifest, opisujący aplikację
1 określający, jakie zestawy są potrzebne do jej uruchomienia. M ogą to być zestawy
wewnętrzne (wchodzące w skład pakietu aplikacji) lub zewnętrzne[5j. W momencie
osadzania dodatku plug-in Silverlight na stronie internetowej, należy określić pakiet
aplikacji, który dodatek powinien pobrać. Dodatek plug-in używa pliku manifestu
w pakiecie aplikacji do zidentyfikowania klasy aplikacji, której wystąpienie ma zostać
utworzone. Klasa ta stanowi tzw. punkt wejścia aplikacji. Należy zwrócić uwagę, że
musi ona być pochodną klasy Application. Pakiet aplikacji zawiera następujące pliki:
jeden plik AppManifest.xaml, identyfikujący zestawy w pakiecie oraz punkt wejścia
aplikacji, jeden zestaw aplikacji, uwzględniający klasę aplikacji, opcjonalnie zestaw
lub zestawy bibliotek oraz opcjonalnie luźne pliki zasobów, np. graficzne lub wideo.
Pakiet aplikacji musi uwzględniać plik AppManifest.xaml i zestaw punktu wejścia
aplikacji. Pozostałe komponenty aplikacji można wdrożyć jako pliki w pakiecie, pliki
ExternalPart lub pliki na żądanie. Poniżej przedstawiono strukturę pakietu aplikacji
i opcji wdrażania plików aplikacji.
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Rys. 3. Struktura pakietu aplikacji i opcji wdrażania plików aplikacji.
Źródło: [1 ]

4. Przykłady zastosowania technologii Microsoft Silverlight do
wyświetlania treści multimedialnych
W lipcu 2009 roku Microsoft udostępnił do pobrania kolejną wersję wtyczki
Silverlight 3, współpracującej z przeglądarką internetową i umożliwiającej oglądanie
treści multimedialnych serwowanych w Sieci. Silverlight 3 zawiera kilkadziesiąt
usprawnień, m.in. w zakresie obsługi dźwięku i wideo. Dotyczy to wsparcia transmisji
strumieniowych wideo w rozdzielczości HD. Należy zwrócić uwagę, iż technologia
automatycznie dostosowuje jakość transmisji do przepustowości łącza i wydajności
procesora. Do obsługiwanych formatów VC-1/W MA dołączyły H.264/AAC oraz
możliwa jest obsługa sprzętowej akceleracji przetwarzania grafiki z wykorzystaniem
możliwości procesora na karcie graficznej oraz obsługa efektów 3D i Pixel Shader.
Ponadto aplikacje stworzone za pom ocą pakietu narzędzi programistycznych (SDK).
Dodatkowo Silverlight można uruchamiać poza oknem przeglądarki (podobnie, jak
w wypadku technologii Adobe AIR)[4j.
Do tworzenia projektów z treściami multimedialnymi wykorzystuje się narzędzia
Expression Studio oraz Visual Studio. Szczególnie przydatnym narzędziem jest
program Expression Blend. Można w nim tworzyć projekty multimedialne korzystając
z kontrolek do wyświetlania multimediów: MediaElement oraz MediaPlayer. Dodanie
do projektu dźwięków lub klipów wideo je s t możliwe na dwa sposoby. Po pierwsze,
można dodać plik do projektu, a następnie do roboczego dokumentu, na zasadzie
przeciągnij i upuść. W tym wypadku zostanie automatycznie wygenerowany obiekt
Storyboard i odpowiadająca mu linia czasu. Metoda druga to zastosowanie biblioteki
zasobów i osadzeniu za jej pom ocą w dokumencie obiektu o nazwie MediaElement.
Na szczególną uwagę zasługuje zaawansowana kontrolka do odtwarzania plików
video czyli MediaPlayer S M r i M . Oprócz podstawowego odtwarzania pozwala na
tworzenie Playlist, Chapters, AutoLoad, AutoPlay, działa w trybie Offline (po
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zaakceptowaniu zwiększenia przestrzeni IsolatedStorage), Popout, Transport
Controls, Progress Bar, Volume Bar, Full Screen i Closed Caption buttons.
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Rys. 4. Kontrolka MediaPlayer
Źródło: [opracow anie wiasne]

Filmy które użytkownik planuje odtwarzać są ustawiane w Playlist. Poniżej
przedstawiono fragment pliku MainPage.xaml.
<Grid x:Name="LayouCRoot" Background="White">
<ExpressionMediaPlayer¡MediaPlayer M a r g i n = " 8 6 ,S3,67,61" d:LayoutOv e r r i d e s = "Width,
Height" F o r e g r o u n d ^ ’# F F 1 D D 0 6 3 ">
«Expression M e d i a P l a y e r ¡Me d i a P l a y e r .PIaylist>
<ExpressionMediaPlayer¡Playlist>
«ExpressionMed i a P l a y e r ¡ P l a y l i s t .I teras>
«Expre s s i o n M e d i a P l a y e r ¡Playlistltem M e d i a S o u r c e = "ClientBin/Lake.wmv"/>
«/ExpressionM e d i a P l a y e r ¡ P l a y l i s t .Items>
«/Expr e s s i o n M e d i a P l a y e r ¡Playlist>
«/Expr e s s i o n M e d i a P l a y e r ¡ M e d i aPlayer.P l a y l i s t>
«/Expressio n M e d i a P l a y e r ¡MediaPlayer>
«/Grid>
« /UserControl>

Jeśli podstawowy wygląd kontrolki nie odpowiada użytkownikowi, można go
zmodyfikować i dostosować wygląd wymagań użytkownika. [6],
Kolejnym programem, którego możliwości można wykorzystać do wyświetlania
multimedialnych treści jest Expression Encoder. Microsoft Expression Encoder znany
był wcześniej pod nazwą Expression Media Encoder. Oprogramowanie to pozwala
na przetwarzanie i rekodowanie zawartości multimedialnej do formatu VC-1 (WMV9).
Głównym zastosowaniem Expression Encoder jest dostosowywanie plików wideo do
potrzeb Internetu i urządzeń przenośnych. Microsoft Expression Encoder zapewnia
natywną obsługę źródeł w formatach AVI, W M V, W MA, MOV (QuickTim e) i MPEG,
współpracuje z zainstalowanymi w system ie kodekami do pozostałych formatów.
Możliwa jest także optymalizacja jakości materiałów wideo pod streaming
i kodowanie ich do formatu VC-1 opakowanego w plik W MV. Zanim użytkownik
umieści plik video w aplikacji może dokonać jego obróbki w programie Expression
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Encoder. Po uruchomieniu aplikacji Expression Encoder i załadowaniu pliku video
można zmienić ustawienia encodingu.

Rys. 5. Środowisko Microsoft Expression Encoder
Źródło: [opracow anie własne]

Zupełnie nową technologią, umożliwiającą użytkownikom oglądanie obrazów
w taki sposób, że wykorzystywane jest płynne przybliżanie i panoramowanie obrazu
jest technologia Deep Zoom w Silverlight. Aby wrażenie było jeszcze lepsze,
użytkownik może wykorzystać darmowe narzędzie Deep Zoom Composer do
przetworzenia przygotowanych wcześniej obrazów o wysokiej rozdzielczości.
Program Deep Zoom Composer umożliwia tworzenie obrazów o wysokiej
rozdzielczości, przygotowanych specjalnie dla łatwej nawigacji i możliwości robienia
ujęć panoramicznych [7],

Rys. 6. Środowisko Microsoft Deep Zoom Composer
Źródło:[opracowanie własne]

178

Możliwości omawianego pakietu i technologii w zakresie operowania treściami
multimedialnymi są ogromne. W aktualnej ju ż czwartej wersji pakietu Microsoft
Expression Studio rozbudowano jeszcze bardziej niektóre z omawianych narzędzi.
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W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania narzędzi do tworzenia map myśli. Mind
Mapping jest jedną z nowoczesnych technik pracy, zarządzania i uczenia się, opracowaną
w 1972 roku. Polega na tworzeniu tzw. map umysłu w postaci graficznej. Jest to bardzo
dobry sposób na tworzenie notatek, ciągle rośnie jej popularność wśród uczniów i studentów.
Do tworzenia map myśli można wykorzystywać ogólnodostępne programy graficzne i do
tworzenia diagramów a także programy specjalistyczne. W pracy omówiono możliwości
stosowania programów komputerowych w procesie tworzenia map myśli.

1. Wstęp
Sporządzanie „m ap” myśli i wiedzy jest efektem jednego z trzech głównych
rodzajów notowania informacji, tzw. notowania graficznego. Pozostałe rodzaje
notowania to notowanie streszczeniowe oraz konspektowe. Ekspert w dziedzinie
metod twórczego wykorzystania umysłu - Tony Buzan, postrzega notowanie
graficzne jako niezwykle skuteczny sposób aktywizowania potencjału intelektualnego
człowieka[3j. Do sporządzania map myśli według koncepcji Tony'ego Buzana
wykorzystuje się różnorodne oprogramowanie. Idea sporządzania map myśli może
znaleźć zastosowanie w rozwiązywaniu wielu problemów, w szczególności
w procesie zarządzania projektami. Aby zarządzać sprawnie projektami wykorzystuje
się często różne narzędzia wspomagające kierowanie projektem. Programem do
tworzenia map myśli, który możne znaleźć zastosowanie w procesie zarządzania
projektami, w fazie tworzenia koncepcji projektu jest darmowy program FreeMind [4].
Na uwagę zasługuje możliwość wykonania eksportu danych z tego programu do
programu Microsoft Project 2007 i dalszej pracy z projektem w programie Project
2007.

2. Mapy pojęciowe (Mind Maps)
U podstaw koncepcji notowania graficznego znajdują się wyniki nowatorskich
badań czynności mózgu, które były prowadzone przez amerykańskich naukowców.
Podstawą do stworzenia tej rewolucyjnej metody utrwalania informacji stało się
przełomowe odkrycie dwóch uczonych: Rogera Sperry’ego i Roberta Ornsteina,
dotyczące budowy i sposobu funkcjonowania ludzkiego mózgu. Badania prowadzone
przez tych naukowców ukazały mózg ludzki jako strukturę zbudowaną z dwu
względnie niezależnych części. Zapis graficzny informacji pobudza czynności obu
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półkul mózgowych i w ten sposób sprzyja uwolnieniu ukrytych zasobów
intelektualnych człowieka.
Twórcą koncepcji map myśli (Mind Maps) jest Tony Buzan. Jest on jednym
z największych światowych autorytetów z dziedziny funkcjonowania mózgu i technik
uczenia się. Zaproponowane przez niego mapy myśli nie w ykorzystują linearnego
zapisu informacji, opartego na wersach, akapitach, punktach i podpunktach. Zapis
informacji przypomina mapę. Istotą zapisu je s t graficzny schem at relacji pomiędzy
słowami kluczowymi. Dzięki takiej notacji można szybko zauważyć najważniejsze
związki występujące w obrębie danego zagadnienia [3], Słowa kluczowe są to słowa
o najistotniejszym dla danych treści ładunku pojęciowym. Ich zadaniem jest
wyzwolenie ciągów skojarzeniowych i połączeń logicznych co pozwala na
odtworzenie struktury wiedzy. W ykorzystując niewielką liczbę słów można zawrzeć
w zapisie graficznym duży zasób informacji. Dzięki wizualnemu charakterowi map
myśli łatwiej się je przegląda i zapamiętuje. Również tworzy się je szybciej niż
tradycyjne notatki. Mapa myśli ma specyficzną budowę. W ykorzystuje się centralny
wyraz a naokoło tego wyrazu narysowanych je st od kilku do kilkunastu głównych
pojęć, które odnoszą się do środkowego pojęcia. Następne podgałęzie m ają znowu
od kilku do kilkunastu pojęć odnoszących się do sąsiadujących słów.

1rVrct£" joncu' SL&Oó
c*T<snek H S !
'fafnouciuu.
iMWSWt'
V.

i

n;rp. ouflUtuu.
<rrufc

^ fyas> r jue

Oto, ęccuikr Ttfctenmzjctófc ocwfciitoato

aauujft.

*- -

__

^wftwxtu»t, ttłuw<5W:-*gf m k<pliSKp.
t _l

aKńu*.

»

t *

m** Ota&tajpauY
ntooytoo.

iUjoH.

Rys. 1. Przykład mapy myśli
Źródło: [O pracowanie własne]

Omówienie koncepcji map myśli znajduje się pracy [2], ,/^owy sposób notowania
wymaga zerwania z dotychczasową tradycją i wykorzystania lew ej i praw ej półkuli,
a więc i wyobraźni z jednoczesnym użyciem podstawowych technik pamięciowych.
W tym system ie notujesz na kartce czystego papieru, na środku której zaznaczasz
najpierw słowo-klucz (prawa półkula), będące obrazowym skrótem, kondensatem
głównego tematu. Od tego centrum prowadzisz szereg łączących się ze sobą linii
(lewa półkula), wzdłuż których piszesz (lewa półkula) lub rysujesz (prawa półkula)
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kolejne obrazowe słowa-klucze lub znaki-sym bole oddające poboczne m yśli i wątki.
Z tym i liniam i łączysz następne, je ś li trzeba, i oznaczasz je podobnie. W ten sposób
dla każdego tematu m ożesz zbudować wielowymiarową, wielopołączeniową, twórczą
i kolorową m apę m yśli - notatki pamięciowe". Opis koncepcji map myśli oraz
oprogramowania iMindMap wykorzystywanego w tworzeniu map myśli zgodnie z ideą
T. Buzana znajduje się na stronie internetowej T. Buzana [13].
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Rys. 2. Oficjalna strona T. Buzana
Źródło: [1 3 ]

Na wspomnianej stronie użytkownik może zapoznać się z koncepcją map myśli,
specjalistycznym oprogramowaniem, galerią map myśli i wieloma materiałami
dydaktycznymi w postaci filmów video. Na specjalną uwagę zasługuje zestaw
proponowanych produktów obejmujących najnowsze technologie: iMindMap Ultimate
Plus, iMindMap Ultimate, iMindMap Professional, iMindMap Elements, Plus Pack,
iMindMap for iPhone, iMindMap for iPad. Do produktów opracowano zestaw videotutoriali i przewodników wprowadzających w możliwości oprogramowania.
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Rys. 3. iMindMap for iPhone
Źródło: [1 3 ]
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3. Mind Maps - wykorzystanie narzędzi komputerowych
Do sporządzania map myśli według koncepcji Tony'ego Buzana wykorzystuje się
różnorodne oprogramowanie. W iększość programów to programy komercyjne można
jednak korzystać również z programów darmowych. Na stronie internetowej [5]
można znaleźć wiele przykładów takiego oprogramowania. W zależności od potrzeb
można tworzyć mapy myśli między innymi za pomocą [5,8,10],
Programem do tworzenia map myśli, który możne znaleźć zastosowanie
w procesie zarządzania projektami, w fazie tworzenia koncepcji projektu jest
darmowy program FreeMind [4], FreeMInd jest narzędziem pozwalającym na
tworzenie nawet zaawansowanych map myśli o strukturze drzewa za pomocą
intuicyjnego edytora danych. W ykorzystując paski narzędzi oraz przybornik z ikonami
ułatwiającymi oznaczanie słów kluczowych i poszczególnych zagadnień, użytkownik
może tworzyć rozgałęzioną strukturę mapy.
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Rys. 4. Przykład mapy myśli utworzonej w programie FreeMind
Źródło: [O pracow anie własne]

Aby zarządzać sprawnie projektami wykorzystuje się często efektywne narzędzie
wspomagające kierowanie projektem. Takim narzędziem je st Microsoft Office Project
2007. Aplikacja ta ułatwia pracę kierownika projektu na każdym etapie - od
definiowania projektu i zadań, poprzez przydzielanie zasobów, aż do analizy
powykonawczej. Aplikacja udostępnia użytkownikom bogaty zestaw narzędzi do
zarządzania projektami [1],
Praca z MS Project przebiega w kilku etapach: planowanie projektu,
dopracowanie projektu, rozpowszechnianie informacji o stanie projektu oraz analiza
postępu prac [11].
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Rys. 5. Środowisko pracy programu Microsoft Project 2007.
Źródło: [Opracowanie własne na podstawie[11]]

W trakcie pracy z programem informacje o stanie projektu s ą dostępne na
bieżąco, dlatego można lepiej kontrolować prace nad nim, a także monitorować
harmonogram, finanse i wyniki zespołów. Istotną sprawą jest integracja z dobrze
znanymi programami systemu Microsoft Office. Można wykorzystać możliwości
tworzenia wyczerpujących raportów oraz usprawnić planowanie.
Na stronie [11] umieszczono omówienie dziesięciu głównych zalet programu
Office Project Standard 2007. S ą pomiędzy innymi: efektywne zarządzanie i lepsze
rozumienie harmonogramów, szybkie osiągnięcie wysokiej produktywności,
wykorzystanie
istniejących
danych,
tworzenie
profesjonalnych
wykresów
i schematów, odpowiednie przekazywanie informacji, lepsza kontrola zasobów
i finansów, szybki dostęp do potrzebnych informacji, śledzenie projektów zgodnie
z własnymi potrzebami, dostosowanie programu Office Project 2007 do konkretnych
wymagań oraz dostępna pomoc.
W procesie zarządzania projektami, w fazie tworzenia koncepcji projektu można
wykorzystać program FreeMind. Następnie istnieje możliwość wykonania eksportu
danych z tego programu do programu Microsoft Project 2007 i dalszej pracy
z projektem w tym programie. Export m apy m yśli poprzedza wypełnienie okna
dialogowego ExportDialog.
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Rys. 6. Okno dialogowe ExportDialog w programie FreeMind
Źródło: [Opracowanie własne]

Aby wyeksportować mapę myśli do MS Project należy wykorzystać plik MSP.XSLT
(XSL Transformation). Przykład zawartości takiego pliku można znaleźć na stronie
[7], Po wykonaniu procesu eksportu w programie FreeMind użytkownik otrzymuje plik
wyjściowy w formacie XML. Następnie w programie MS Project należy otworzyć plik
w tym formacie.
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Rys. 7. Dane z mapy myśli w programie MS Project
Źródło: [O pracowanie własne]

MS Project oraz program FreeMind m ogą być wykorzystywane procesie
zarządzania projektami, w różnych fazach życia projektu. Oba programy mogą
wspomagać zarządzanie projektami ze względu na możliwości eksportu plików
z programu FreeMind do programu MS Project.
Zarządzanie projektami to sztuka zrównoważenia celów projektu względem
ograniczeń czasowych i finansowych [1], Osiągnięcie równowagi wymaga
umiejętności, doświadczenia oraz różnych technik. W trakcie pracy z programem MS
Project informacje o stanie projektu są dostępne na bieżąco, dlatego można lepiej
kontrolować prace nad nim, a także monitorować harmonogram, finanse i wyniki
zespołów. Istotną sprawą jest integracja z dobrze znanymi programami systemu
Microsoft Office. Można wykorzystać możliwości tworzenia wyczerpujących raportów
oraz usprawnić planowanie.
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S tre s zc ze n ie

Posiadanie komputera osobistego jest obecnie standardem. Komputer jest narzędziem
pracy, nauki, komunikacji i rozrywki, szczególnie w środowisku młodzieży uczącej się
i studiującej. Standardem jest również dostęp do sieci Internet, korzystanie z je j zasobów
i usług. Użytkownicy, świadomi korzyści jakie daje to narzędzie, często zapominają lub
bagatelizują zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieodpowiednie zabezpieczenie komputera
i jego zasobów oraz nierozważne korzystanie z bogactwa Internetu. W artykule omówiono
podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa danych gromadzonych w komputerach
osobistych i sposoby ich zabezpieczania. Przedstawiono również wyniki z ankiety
sprawdzającej praktyczną realizację zabezpieczeń stosowanych przez ankietowane grupy
studentów z różnych uczelni.

1. Wprowadzenie
Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu
ochrony informacji jest przedmiotem licznych badań i ankiet, których wyniki
pozwalają zweryfikować i ocenić poziom świadomości wybranych grup użytkowników
między innymi kadry menedżerskiej i zarządzającej, osób odpowiedzialnych za
realizację przyjętej polityki bezpieczeństwa w organizacji oraz pozostałych
pracowników w zakresie opracowywania i stosowania odpowiednich procedur,
systematyczności
wykonywania
odpowiednich
zadań
i odpowiedzialności
poszczególnych osób w tym obszarze. Jak wynika z publikowanych raportów,
kierownicy i kadra zarządzająca firm i przedsiębiorstw świadoma jest wagi
zapewnienia
bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
Jednak
przykłady
odnotowywanych incydentów i wpływu działania szkodliwego oprogramowania oraz
wyniki badań, dotyczących wprowadzania i realizowania polityki bezpieczeństwa nie
zawsze to potwierdzają, a właściwie - temu przeczą. Tak naprawdę zapewnienie
bezpieczeństwa pracodawcy traktują jako konieczność wynikającą z potrzeby
zgodności z przepisami prawnymi, chociaż 45% ankietowanych przez firm ę Ernst &
Young wym ienia jednak realizację zadań biznesowych jako jeden z trzech głównych
czynników motywujących do inwestowania w bezpieczeństwo - jak wynika z raportu
10th Annual Global Information Security Survey - 10. Światowe Badanie
Bezpieczeństwa Informacji [3].
Powszechnie znane jest powiedzenie, że jeśli chcemy, aby nasz komputer byt
bezpieczny, to nie należy podłączać go do sieci komputerowej i nie należy korzystać
z żadnych nośników zewnętrznych (dyskietek, płyt CD, pendrive’ôw) czyli trzeba go
odizolować od świata zewnętrznego. Jednak, tak jak standardem jest posiadanie
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komputera, tak i standardem jest, korzystanie z dostępu do Internetu
i wykorzystywanie zewnętrznych nośników do przenoszenia zasobów między
komputerami. A to oznacza, że zarówno komputery jak i gromadzone dane już nigdy
nie będą stuprocentowo bezpieczne. Należy również mieć świadomość, że
zapewnienie możliwie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa jest procesem a nie
jednorazow ą czynnością, którą na dodatek wykona za nas jakaś inna osoba
(sprzedawca w sklepie ze sprzętem komputerowym lub serwisant).
O bezpieczeństwie komputera i jego zasobów decyduje wiele czynników, które są
przedstawione w dalszej części rozdziału. Niezwykle ważne w tym zakresie jest
przestrzeganie podstawowych zasad i stosowanie dobrych praktyk. O ich realizację
autorzy zapytali grupy studentów trzech uczelni wyższych W rocławia różnych
kierunków: informatyki, administracji oraz biologii i ochrony środowiska.
W podrozdziale 4 przedstawiono wyniki z badania ankietowego przeprowadzonego
wśród studentów celem oceny praktyki stosowanych zabezpieczeń komputerów
osobistych w dobie Społeczeństwa Informacyjnego.

2. Konieczność ochrony komputera osobistego
Na początek zastanówm y się dlaczego, pomimo tylu znanych przykładów ataków
komputerowych, nadal m ają one miejsce? Dlaczego nie potrafimy zapewnić
bezpieczeństwa fizycznego ani uodpornić się na stosowane metody socjotechniczne
atakujących? Co sprawia, że oszuści komputerowi ciągle przeprowadzają udane
ataki na internetowe konta bankowe? Czy robim y wszystko co moglibyśmy zrobić,
aby chronić swoje komputery, dane i środki finansowe zgromadzone w banku?
Zanim spróbujemy znaleźć odpowiedź na te pytania sporządźmy listę powodów, dla
których m usim y w ogóle o tym m yśleć i przyczyn najpopularniejszych zagrożeń dla
komputerów osobistych. Oczywiście podejmowane środki ochrony m uszą być
adekwatne do zasobów, które m usim y zabezpieczać. Niewątpliwie zabezpieczenia
serwera bankowego m uszą być inne niż komputera osobistego, ale utrata pliku
z przygotowywaną pracą m agisterską czy doktorską może być tak samo dotkliwa (lub
nawet bardziej) niż utrata pieniędzy. Prostym sposobem na zabezpieczenie się przed
utratą ważnego pliku jest sporządzenie jego kopii na nośniku zewnętrznym a jednak
nie wszyscy na bieżąco to robią. Koszty ponoszone na zabezpieczanie komputera
nie powinny przekraczać wartości zgromadzonych danych a zainstalowane
oprogramowanie ochronne nie powinno powodować istotnego spadku wydajności
komputera tym bardziej, że samo również może być źródłem zagrożenia.
Główne zagrożenia dla komputera osobistego, wynikające z korzystania z usług
internetowych, to między innymi:
• zainfekowanie wirusami i robakami komputerowymi, których działanie może być mniej lub
bardziej dokuczliwe lub niszczące,
• zainstalowanie koni trojańskich,
• zainstalowanie oprogramowania szpiegującego (ang. spyware) pracującego w tle innych
aplikacji,
• otrzymywanie niechcianej korespondencji drogą elektroniczną (spam),
• podsłuchiwanie (ang. sniffing), przechwytywanie i analizowanie, przez nieupoważnione
osoby, informacji do nas przesyłanych i odbieranych,
• przejęcie przez atakującego nazw użytkownikowi haseł,
• phishing (pozyskiwanie haseł) - kradzież i oszukiwanie ludzi poprzez np. tworzenie
fikcyjnych stron WWW identycznych ze stronami banków, sklepów lub aukcji.
• zainstalowanie oprogramowania monitorującego pracę komputera (ang. keylloger) czyli
niewidocznego programu przechwytującego i przekazującego do zdalnego komputera
informacji związanych z wszelką aktywnością użytkownika np. z prywatną
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korespondencją, z wpisywanymi znakami na klawiaturze, z adresami odwiedzanych
stron, z treściami z komunikatorów internetowych,
• nieupoważniony dostęp do danych, utrata danych,
• przejęcie kontroli nad komputerem przez atakującego,
• atak przez otwarte porty (np. w przypadku zainstalowanego serwera FTP czy WWW,
komunikatora lub oprogramowania P2P),
• farming (ang. pharming) czyli zmiana adresów DNS (ang. Domain Name System), przez
co użytkownik nieświadomie wchodzi na fałszywą stronę WWW wykorzystywaną do
przechwycenia poufnych danych, np. o jego karcie kredytowej.
Z raportu Kaspersky Lab. na tem at kradzieży danych w Internecie wynika, że do
najczęściej kradzionych informacji należą: dane potrzebne do uzyskania dostępu do
serwisów finansowych, hasła do kont pocztowych, komunikatorów internetowych
i stron W W W , adresy e-mail znalezione na komputerze a także hasła do gier
internetowych.
Aby zabezpieczyć komputer przed zagrożeniami, których przykłady wymieniono,
należy stosować się do zaleceń, dotyczących bezpieczeństwa komputerowego,
przedstawionych w podrozdziale 3.

3. Sposoby ochrony komputera osobistego
Ponieważ najwięcej zagrożeń wynika z podłączenia komputera do sieci
i korzystania z usług sieciowych oraz przenoszenia danych między komputerami za
pomocą zewnętrznych nośników danych, stąd stosowane zabezpieczenia m uszą
przede wszystkim dotyczyć właśnie tych obszarów. Podstawowe sposoby
zabezpieczeń, możliwe do stosowania nawet przez początkujących użytkowników
i bez dużych nakładów finansowych, to:
• instalowanie i aktualizacja oprogramowania ochronnego i bazy wirusów,
• skanowanie komputera ze względu na obecność programów szpiegujących i usuwanie
ich z komputera,
• odpowiednie stosowanie, modyfikowanie i przechowywanie haseł dostępu,
• usuwanie historii przeglądanych stron i plików tymczasowych,
• ograniczanie korzystania z kont na portalach społecznościowych lub odpowiednie ich
konfigurowanie,
• kontrolowanie informacji pozostawianych na stronach WWW i w serwisach
społecznościowych,
• nie korzystanie z kont osobistych na komputerach ogólnodostępnych np. uczelnianych,
w kawiarenkach internetowych (ewentualnie częste zmiany haseł),
• wykorzystywanie klawiatury programowej do wprowadzania haseł w celu zabezpieczenia
przed przechwytywaniem informacji o klawiszach naciskanych na klawiaturze,
• kontrolowanie zabezpieczeń komputera, ich aktualizowanie i dostosowywanie do
aktualnych potrzeb i zmian,
• automatyczne aktualizowanie systemu operacyjnego,
• fizyczne zabezpieczanie komputera; komputer, tak jak każdy inny sprzęt, ma określony
czas życia i niestety też ulega zużyciu,
• tworzenie kopii zapasowych ważnych danych i plików o istotnym znaczeniu na wypadek
awarii komputera lub utraty komputera (wskutek kradzieży lub zgubienia),
• przechowywanie ważnych plików jako ukrytych lub wfolderach ukrytych,
• ukrywanie adresu IP komputera np. poprzez wykorzystanie serwera pośredniczącego
(ang. proxy),
• usuwanie plików cookies (ciasteczek) lub automatyczne umieszczanie ich w folderze
Kosz,
• trwałe kasowanie plików, systematyczne usuwanie zbędnych plików z folderu Kosz.
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Ochrona zasobów komputera i zapewnienie bezpieczeństwa w sieci nie powinny
istotnie ograniczać i spowalniać pracy na komputerze. Dlatego tak ważne jest
odpowiednie dostosowanie rozwiązań ochronnych do potrzeb użytkownika
i znaczenia jego zasobów.
Analizując przykłady zagrożeń wym ienionych w podrozdziale 2 i zalecane dobre
praktyki przedstawione w tym podrozdziale, można ustalić braki w stosowanych
indywidualnie zabezpieczeniach, określić przyczyny udanych ataków i odpowiedzieć
na pytania postawione na początku podrozdziału 2. Oczywiście atakujący stosują
coraz bardziej wyrafinowane i zaawansowane techniki a ochrona przed nimi na
w iększą skalę wym aga często kosztownych rozwiązań do tego skomplikowanych
technicznie. Jednak stosowanie się do wymienionych zaleceń, stałe dokształcanie
się w zakresie metod podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informacji, zwiększanie
odporności na ataki socjotechniczne pozwalają lepiej chronić komputery osobiste
przed
atakami
pochodzącymi z sieci
ogólnodostępnych. W
podrozdziale
4 przedstawimy i zilustrujem y zapom ocą wykresów, realizację tych zaleceń przez
studentów.

4. Weryfikacja zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
komputerowego za pomocą badań ankietowych
Zgodnie
z
zaleceniamidotyczącymi
zapewnienia
bezpieczeństwa
komputerowego opracowanymi podczas konferencji Global Security Week w 2007
roku, przede wszystkim należy mieć ograniczone zaufanie do współużytkowników
i zasobów sieci, korzystać z szyfrowanego połączenia HTTPS, używać różnych kont
pocztowych w zależności od charakteru korespondencji, zapewnić odpowiednią
ochronę powierzonym danym (na przykład w miejscu pracy), używać specjalnego
konta bankowego z ograniczonym kapitałem do przeprowadzania transakcji
finansowych w Internecie, analizować historię przeprowadzanych transakcji,
korzystać z bieżąco aktualizowanego (łącznie z bazą wirusów) oprogramowania
ochronnego (antywirusowego, antyszpiegującego, antyspamowego, zaporo-wego),
stosować odpowiednie hasła, zapoznać się z polityką prywatności stron, na których
pozostawia się swoje dane.
Autorzy rozdziału postanowili sprawdzić, jak te oczywiste w teorii zalecenia są
przestrzegane w praktyce. Jako grupę badawczą wybrano studentów trzech uczelni
wyższych.

4.1. Metodyka badania
Ankieta została opracowana przez autorów rozdziału. Udział w ankiecie był
dobrowolny i anonimowy. Odpowiedzi z ankiet zostały wykorzystane jedynie do
sporządzenia zbiorczych, statystycznych zestawień i ogólnych analiz.
Ankiety przeprowadzono w 2009 roku wśród studentów różnych kierunków trzech
wrocławskich uczelni: Politechniki W rocławskiej (PWr.), Uniwersytetu Wrocławskiego
(UW r.) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego (UP). W ankiecie wzięło udział:
• 103 studentów III roku informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki
Wrocławskiej,
• 53 studentów IV roku kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego,
• 61 studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (III roku kierunku biologia na
Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt oraz II roku kierunku ochrona środowiska na
Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym).
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Udzielanie pisemnych odpowiedzi na poszczególne pytania było opcjonalne ankietowani nie musieli odpowiadać na wszystkie pytania i część osób sporadycznie
z tego korzystała. Ankieta zawierała 17 pytań związanych z bezpieczeństwem
informacji, z czego 13 pytań było typu testowego (niekoniecznie z wyborem tylko
jednej odpowiedzi) a 4 pytania były otwarte.
Ankieta została przeprowadzona w celu poznania i oceny stosowanych przez
studentów sposobów zabezpieczeń swoich danych gromadzonych na komputerze
i podczas korzystania z usług sieciowych oraz weryfikacji zaleceń odnośnie
bezpieczeństwa komputerowego. W sposób zamierzony wybrano osoby z kierunku
informatyka,
które z racji wybranego
kierunku
studiów
i zainteresowań
prawdopodobnie m ają szerszą wiedzę w zakresie zagrożeń utraty danych
i sposobów zabezpieczenia się przed tym, oraz dla porównania studentów innych
kierunków studiów (administracji oraz biologii i ochrony środowiska). Ankietowani
studenci informatyki nie mieli jednak w programie studiów obowiązkowego
dedykowanego kursu z zakresu bezpieczeństwa informacji ani bezpieczeństwa
teleinformatycznego. W ramach przedmiotów wybieralnych część z nich ukończyła
kurs „Inżynieria bezpieczeństwa” lub „Modele bezpieczeństwa i niezawodności
systemów inform acyjnych”. W iele zagadnień z zakresu bezpieczeństwa było
omawianych w ramach różnych kursów (obowiązkowych i wybieralnych), na przykład
zagadnienia bezpieczeństwa systemów operacyjnych, rola I zadania administratora
danych i systemów informatycznych.

4.2. Systemy operacyjne, przeglądarki i komunikatory internetowe
ankietowanych
W pierwszych trzech pytaniach w ankiecie należało wymienić nazwy
zainstalowanych na komputerze osobistym systemów operacyjnych oraz najczęściej
wykorzystywanych przeglądarek i komunikatorów internetowych, szeregując je od
najczęściej używanych do najrzadziej. Zestawienie odpowiedzi na te trzy pytanie
przedstawiono na rysunkach 1-3.
Najpopularniejszym systemem operacyjnym wśród ankietowanych był zdecydowanie
MS W indows (Rys. 1). Studenci informatyki często instalują również system
operacyjny Linux (31,5% ankietowanych).

Rys. 1. Systemy operacyjne wykorzystywane przez ankietowanych
Źródło: [oprać, własne]

Spośród przeglądarek internetowych najpopularniejszą wśród ankietowanych jest
Mozilla Firefox (Rys. 2). Przeglądarka ta oferuje przyjazny interfejs, szybką i wydajną
pracę, ma wbudowane m echanizmy bezpieczeństwa. W odpowiedzi na to pytanie
15% ankietowanych z UWr. i 13% z UP wskazało błędne nazwy jako przeglądarki np.
Outlook, Google, wp, Onet.

Rys. 2. Nazwy przeglądarek wykorzystywanych najczęściej przez ankietowanych
Źródło: [oprać, własne]

Najpopularniejszym komunikatorem wśród ankietowanych jest Gadu-Gadu
(Rys. 3), którego popularność wynika zapewne z możliwości korzystania z niego bez
konieczności instalacji na komputerze (strona web.gadu-gadu.pl umożliwia
korzystanie z komunikatora w dowolnym miejscu, z komputera, na którym nie można
zainstalować komunikatora np. w pracy).

Rys. 3. Nazwy komunikatorów wykorzystywanych przez ankietowanych
Źródło: [oprać, własne]

W kolejnym pytaniu, składającym się z trzech podpunktów, ankietowani
wskazywali, czy zapoznali się z polityką bezpieczeństwa wykorzystywanego systemu
operacyjnego, przeglądarki i komunikatora internetowego (Rys. 4).
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Rys. 4. Procentowe zestawienie odpowiedzi dotyczących zapoznania się z polityką
bezpieczeństwa systemów operacyjnych, przeglądarki i komunikatora internetowego
Źródło: [oprać, własne]

Analiza wyników ankiety wykazuje, że najmniej uwagi ankietowani przywiązują do
polityki bezpieczeństwa komunikatorów, która jest łatwo dostępna w Internecie, na
stronach komunikatorów. Tak małe zainteresowanie ogłaszanymi politykami
bezpieczeństwa zapewne w ynika z założenia, że niezależnie od przyjętej polityki i tak
będą z tego sposobu komunikacji korzystać. Ponadto, wiele osób ma ograniczone
zaufanie do ogłaszanej polityki prywatności, która nie zawsze je st przez firm y
respektowana. Na przykład z raportu California H ealthcare Foundation wynika, że
wiele witryn internetowych zajmujących się problem atyką ochrony zdrowia łamie
własną politykę ochrony prywatności. Z kolei na stronie komunikatora Gadu-Gadu
znajduje się zapis, że „GG Network S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zasad
prowadzonej Polityki Prywatności w każdym czasie.” (www.gadu-gadu.pl/
strony/polityka_prywatnosci,
10.08.2009).
Utrata
prywatności,
spowodowana
rozwojem nowoczesnych technologii, jest problemem obecnych czasów.

4.3. Weryfikacja przestrzegania zaleceń odnośnie bezpieczeństwa oraz
polityki haseł przez ankietowanych
W kontekście publikowanych raportów przedstawiających stale rosnące
zagrożenia bezpieczeństwa komputerowego pochodzące z Internetu, zasadne
wydają się kolejne pytania występujące w ankiecie.
Zadaniem ankietowanych było udzielenie odpowiedzi TAK lub NIE na kolejnych
pięć pytań. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że wskutek działania szkodliwego
oprogramowania dane utraciło 41% ankietowanych z PWr., 34% z UWr. i 21% z UP
(Rys. 5).
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Rys. 5. Procentowe zestawienie ankietowanych, którzy utracili dane w wyniku działania
szkodliwego oprogramowania
Źródło: [oprać, własne]

W wyniku awarii komputera lub oprogramowania dane utraciło 79%
ankietowanych z PWr., 33% z UWr. i 41% z UP (Rys. 6). Najwyższy procent
poszkodowanych ankietowanych z PWr. ma z jednej strony swoje uzasadnienie,
ponieważ to ta grupa osób najwięcej prac wykonuje na komputerze, stąd też
najbardziej jest narażona na ich utratę, ale z drugiej strony dziwi, ponieważ studenci
informatyki m ogliby (i powinni) lepiej zabezpieczać swoje komputery.
O tym, jak m ałą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa w Internecie świadczy
wysoki procent ankietowanych ignorujących komunikat, że strona W W W nie jest
bezpieczna. Aż 74% studentów z PWr., 64% z UWr. i 38% z UP nie rezygnuje
z przeglądania stron internetowych sygnalizowanych jako niebezpieczne (Rys. 7).
/
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Rys. 6. Procentowe zestawienie ankietowanych, którzy utracili dane w wyniku działania awarii
komputera lub oprogramowania
Źródło: [oprać, własne]

Sytuacja taka jest niepokojącą ponieważ użytkownik, który wielokrotnie widzi taki
komunikat a wie, że dana strona jest bezpieczna, przyzwyczaja się do takich sytuacji,
ignoruje tego typu komunikaty, a to z kolei znacznie obniża jego czujność i w efekcie
może dojść do zainfekowania własnego komputera.
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Rys. 7. Ilustracja reakcji ankietowanych na strony postrzegane jako niebezpieczne
Źródło: [oprać, własne]

O konieczności instalowania oprogramowania ochronnego antyspamowego, antyszpiegującego i zaporowego (ang. firewall)
bardzo
wiele.
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przedstawienie
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Rys. 8. Procentowe zestawienie liczby ankietowanych instalujących oprogramowanie ochronne
Źródło: [oprać, własne]

Pozytywny wynik we wszystkich grupach ankietowanych uzyskano w pytaniu
o bieżące aktualizowanie oprogramowania ochronnego (Rys. 9).
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Rys. 9. Procentowe zestawienie liczby ankietowanych na bieżąco uaktualniających
oprogramowanie ochronne
Źródło: [oprać, własne]

Publikowane wyniki różnych badań wykazują, że pracownicy bardzo często
zapisują hasła do kont internetowych na kartkach, które um ieszczają w widocznym
lub łatwo dostępnym miejscu (w notesie, w szufladzie, na monitorze, pod klawiaturą).
Ankietowani studenci wypadli pod tym względem znacznie lepiej (Rys. 10).
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Rys. 10. Miejsce przechowywania haseł ankietowanych
Źródło: [oprać, własne]

Politykę haseł reguluje polska norma PN-ISO/IEC 27001, punkt A.11. „Kontrola
dostępu”, a w szczególności punkt A .1 1.3.1: „Używanie haseł" oraz punkt A .1 1.5.3:
„System zarządzania hasłami” [2]. Najważniejsze zasady dotyczące polityki haseł to:
• nadawanie haseł silnych, szczególnie do kont o istotnym znaczeniu,
• w miarę możliwości nie zapisywanie haseł, ewentualnie zapisywanie haseł
zaszyfrowanych, przechowywanie zapisanych haseł w bezpiecznym miejscu (dla
bezpieczeństwa systemów informatycznych administratorzy m uszą hasła
zapisywać
i bezpiecznie przechowywać),
• wykorzystywanie różnych haseł do różnych kont,
• okresowe modyfikowanie haseł,
• zmiana hasła po zaobserwowaniu sytuacji nietypowej,
• wprowadzanie czasami błędnego hasła podczas logowania (jeśli zostanie
przechwycone, to uniemożliwi przejęcie kontroli nad kontem),
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• nie udostępnianie bez potrzeby hasei innym osobom.
Hasła silne składają się z co najmniej 8 znaków, są trudne do odgadnięcia, ale łatwe
do zapamiętania, w ykorzystują znaki z całej klawiatury (litery małe i wielkie, cyfry,
znaki specjalne). Hasła takie na przykład można tworzyć z pierwszych liter wyrazów
ulubionego wiersza lub piosenki przeplatanych cyframi roku lub zastępowanych
znakami specjalnymi (np. „$" zamiast „s”, „@” zam iast „a”, „!" zamiast litery „I”, „1”
zamiast „i”): $n$!c01pz$ (stoi na stacji lokomotywa ciężka ogromna i pot z niej
spływa), S2n0s0l9c2o0i0p9z2n0s0, $2n0$0|9Coipz$.
Podstawowe m etody łamania haseł to: metoda siłowa czyli brutalny atak (ang.
brute force), polegająca na generowaniu i sprawdzaniu kolejnych haseł oraz metoda
słownikowa (ang. word list), polegająca na wykorzystywaniu kolejnych łańcuchów ze
słowników haseł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw W ewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. do Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych,
w którym zostały określone trzy poziom y bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych w systemach informatycznych (podstawowy, podwyższony, wysoki),
zdefiniowano odpowiednio trzy poziom y dla polityki haseł:
• poziom podstawowy - hasło powinno się składać co najmniej z 6 znaków oraz powinno
być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni,
• poziom podwyższony oraz poziom wysoki - hasło powinno się składać co najmniej z 8
znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, i powinno być
zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni.
Przeprowadzona ankieta wykazała, że ponad 34% w każdej grupie ankietowanych
stosuje hasła silne (Rys. 11), w większości nadają różne hasła do różnych kont
(Rys. 12), natomiast tylko nieliczni zm ieniają często hasła dostępu do kont (Rys. 13).
Fakty te są istotne w kontekście odpowiedzi udzielonych na kolejne pytania,
dotyczące przeprowadzania transakcji finansowych przez Internet.

Rys. 11. Procentowe zestawienie siły haseł nadawanych przez ankietowanych
Źródło: [oprać, własne]
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Rys. 12. Procentowe zestawienie nadawania haseł do różnych kont przez ankietowanych
Źródło: [oprać, własne]
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Rys. 13. Procentowe zestawienie częstości zmian haseł przez ankietowanych
Źródło: [oprać, własne]

4.4. Bezpieczeństwo transakcji internetowych ankietowanych
Według raportu opracowanego w marcu 2009 roku przez grupę roboczą
e-commerce Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB), wartość handlu
elektronicznego w Polsce wynosiła 11 mld złotych, co oznacza 36% wzrost
w stosunku do roku 2008 [4], Autorzy raportu P olski Internet 2008/2009 zauważają,
że od 2005 roku w Polsce utrzymuje się trend wzrostowy internautów dokonujących
zakupy przez Internet [5], Czy Polacy dokonując zakupów przez Internet zachowują
należyte środki ostrożności?
Z przeprowadzonej wśród studentów ankiety wynika, że 70% wszystkich
ankietowanych przeprowadza transakcje finansowe przez Internet przy czym
największą grupę wśród nich (56%) stanowią studenci z PWr. Procentowe
zestawienie wyników w ankietowanych grupach przedstawiono na rysunku 14.
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Rys. 14. Procentowe przedstawienie przeprowadzania transakcji finansowe przez Internet
Źródło: [oprać, własne]

Spośród osób przeprowadzających transakcje on-line 37% dokonuje operacje na
kwotę od 1000 zł do 5000 zł rocznie (Rys. 15).
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Rys. 15. Łączne procentowe zestawienie liczby ankietowanych przeprowadzających transakcje
finansowe przez Internet w danym przedziale kwotowym w ciągu roku
Źródło: [oprać, własne]

Jak wynika z ankiety, transakcje finansowe, jak na studentów, są
przeprowadzane na całkiem spore kwoty (Rys. 16), tymczasem nie wszyscy (41%)
mają założone oddzielne konto do przeprowadzania operacji finansowych przez
Internet co stwarza dodatkowe ryzyko, że w przypadku włamania na ich konto m ogą
utracić wszystkie zgromadzone oszczędności. Procentowy rozkład w poszczególnych
grupach ankietowanych przedstawiono na rysunku 17, z którego wynika, że w tym
zakresie najliczniejszą procentowo grupę stanow ią studenci administracji z UWr.
(50%).
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Rys. 16. Procentowe zestawienie liczby ankietowanych z poszczególnych uczelni
przeprowadzających transakcje finansowe przez Internet w danym przedziale kwotowym
w c ią g u roku
Źródło: [oprać, własne]

.

r

100%

Procent osób w poszczególnych grupach ankietowych
posiadających wydzielone konto do przeprowadzania transakcji
finansowych przez Internet

80%
60%
40%
20%
no/
U /p

50%

■
36%

PWr.

UWr.

\ _______•

44%

■
UP

... .

........ y

Rys. 17. Procent osób w poszczególnych grupach ankietowych posiadających wydzielone
konto do przeprowadzania transakcji finansowych przez Internet
Źródło: [oprać, własne]

4.5. Ataki socjotechniczne
Z opublikowanego przez amerykański Com puter Security Institute raportu
Com puter Crime and Security Survey for 2007 (opracowanego na podstawie ankiet
wypełnionych przez ok. 500 specjalistów do spraw bezpieczeństwa) wynika, iż 59%
respondentów ujawniło, że w ciągu ostatniego roku w ich przedsiębiorstwie doszło do
incydentu zagrażającego bezpieczeństwu informatycznemu, który spowodowany był
przez pracownika danej firmy (poprzez kradzież danych, nieświadome udostępnianie
danych ale również przez przeglądanie zainfekowanych stron internetowych czy
korzystanie z nielegalnego, zawirusowanego oprogramowania). W tym samym
czasie zagrożenie ze strony szkodliwego oprogramowania, w postaci wirusa, robaka
czy konia trojańskiego, odnotowano jedynie w 52% przypadków.
W wielu zakładach pracownicy m ają zakaz instalowania na komputerach
zakładowych własnego oprogramowania, często nielegalnego i skopiowanego z sieci
Internet. Podczas instalacji takiego oprogramowania jednocześnie często jest
instalowane (bez w iedzy i zgody użytkownika) oprogramowanie szkodliwe (malware),
szpiegujące (spyware) lub przechwytujące naciskane na klawiaturze klawisze
(keyiogery). W edług firm y International Data Corporation wejście na stronę
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z nielegalnym oprogramowaniem oznacza 25% zagrożenie jednoczesnego
ściągnięcia złośliwego kodu.
Zasoby firm w postaci danych, dokumentów, gromadzonej wiedzy są cennym
towarem. Przeprowadzane na nie ataki pasywne polegają na monitorowaniu
i przechwytywaniu (kopiowaniu) tych zasobów, natomiast ataki aktywne - na
ingerencji w te zasoby, na przykład poprzez ich zmianę, usunięcie, zniszczenie.
Zdobywanie dostępu do chronionych zasobów przedsiębiorstwa możliwe jest, między
innymi, dzięki wykorzystaniu inżynierii społecznej (ang. social engineering) czyli
ataku socjotechnicznego.
Często ludziom trudno uwierzyć, że nawet z pozoru nieistotna informacja, dla
wyrafinowanego atakującego, stanowi cenną daną. Atak socjotechniczny polega na
uzyskiwaniu informacji poprzez odpowiednie m anipulowanie ludźmi a więc na
pozyskaniu zaufania wybranej osoby i dzięki temu uzyskaniu określonych danych lub
dostępu do wybranych czynności (uprawnień) czy zasobów. W tym celu
wykorzystywane są różne techniki manipulacji i podstępu, najczęściej bazujące na
łatwowierności i naiwności ludzi ale również na nieprzestrzeganiu procedur, chęci
bycia pomocnym lub osiągnięcia dodatkowych korzyści (niekoniecznie materialnych
ale np. sympatii innej osoby, zainteresowania sobą, dowartościowania swojej pozycji
itd.). W łam ywacz komputerowy Kevin Mitnick opisał wiele technik inżynierii
społecznej oraz metod ochrony przed tego typu atakami [1], Mitnick przedstawił niski
stan zabezpieczeń sieci teleinformatycznych w USA i złudne poczucie ich właściwej
ochrony. Przytoczył w iele przykładów wskazujących, że w najlepiej zabezpieczonych
systemach najsłabszym ogniwem był człowiek. Dlatego tak ważna jest profilaktyka
w
postaci
podnoszenia
świadomości
pracowników
oraz
wprowadzania
i egzekwowania odpowiednich procedur postępowania oraz szybkiego reagowania.
Nie istnieją bowiem żadne zabezpieczenia techniczne stuprocentowo wykluczające
powodzenie technik socjotechnicznych. Sposobem na ich ograniczanie jest np.
monitorowanie pracy pracownika, jawne nagrywanie rozmów telefonicznych,
przydzielanie kilku pracowników do tych samych zadań czy pomieszczeń, szkolenia
pracowników. W szystkie te sposoby nie stanowią jednak wystarczających
zabezpieczeń, czego przykładem są nadal z powodzeniem przeprowadzane tego
typu ataki.
Przykładem ataku socjotechnicznego jest phishing, którego celem jest wydobycie
cennych informacji osobistych takich jak hasło dostępu czy numer karty kredytowej
poprzez podszywanie się pod osobę (instytucję) godną zaufania, której te informacje
są pilnie potrzebne. W edług badań firmy Gatner w okresie od sierpnia 2006 roku do
sierpnia 2007 roku, ofiarami phishingu było ponad 3,5 min mieszkańców USA, przy
czym zestawienie to uwzględnia tylko osoby, które w wyniku działalności
przestępców poniosły straty finansowe (średnio każdy okradziony stracił około 900
dolarów). Trudniejszą do wykrycia odm ianą phishingu jest pharm ing (ofiara ataku jest
automatycznie kierowana na fałszywą stronę, nawet gdy w przeglądarce wpisała
poprawny adres lub wybrała adres ze zbioru ulubionych).
W Polsce stosowanie ataków socjotechnicznych jest przestępstwem. Instytucje
publiczne oraz firm y dopuszczające kontakty elektroniczne pracowników i klientów
muszą wprowadzać systemy autoryzacji. Pracownicy posiadający dostęp do
informacji niejawnych, wrażliwych i szczególnie chronionych stale m uszą podnosić
swoje kwalifikacje w zakresie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
W ostatnim pytaniu zadaniem ankietowanych było wskazanie najsłabszego
ogniwa bezpieczeństwa teleinformatycznego spośród wymienionych: sprzęt,
oprogramowanie, człowiek. Można było zaznaczyć dow olną liczbę odpowiedzi.
Wyniki przedstawiono na rysunku 18.
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Ankieta wykazała, iż ankietowani m ają świadomość, że najsłabszym ogniwem
bezpieczeństwa teleinformatycznego jest człowiek czyli, że najłatwiej dostać się do
zabezpieczonych danych przez niefrasobliwość lub zaniedbanie człowieka - na
przykład przez pracownika świadomie lub nieświadomie nieprzestrzegającego
obowiązujące procedury bezpieczeństwa.

Najsłabsze ogniwo bezpieczeństwa teleinform atycznego w edług
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Rys. 18. Najsłabsze ogniwo bezpieczeństwa teleinformatycznego według ankietowanych
Źródło: [oprać, własne]

5. Zakończenie
Autorzy, pragnęli poznać zachowania młodych internautów, w tym wypadku
studentów, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zasobom
komputera
osobistego. Studenci, pomimo ryzyka utraty danych czy utraty pieniędzy, świadomi
tych zagrożeń i sposobów ochrony, poruszający się swobodnie w Internecie, znający
języki obce a w ięc w zasadzie znajdujący się w grupie osób, która bez problemu
może odnaleźć bezpłatne oprogramowanie ochronne i je zainstalować, czasami
bagatelizują te zagrożenia, nie wszyscy instalują wymagane, niezbędne
oprogramowanie ochronne, nie zm ieniają haseł, nie stosują haseł silnych itd.
Zapewne jest to wynik, braku czasu, pośpiechu, częstych zmian sprzętu, może też
braku negatywnych, bolesnych doświadczeń w zakresie utraty danych. Z drugiej
strony autorzy niejednokrotnie słyszeli od studentów skargi na utratę plików wskutek
awarii komputera i braku kopii zapasowej wymaganej pracy, co czasami, niestety,
skutkowało nawet brakiem zaliczenia przedmiotu.
Osoby korzystające z usług internetowych m uszą być świadome czyhających
niebezpieczeństw. Rozwijające się w szybkim tempie współczesne technologie
informacyjne oferują coraz większe możliwości nie tylko użytkownikom w zakresie
ochrony ale również oszustom w zakresie ataków.
Prawie
każdy
użytkownik
sieci
doświadczył
w praktyce
zagrożenia
bezpieczeństwa informatycznego chociażby w postaci niechcianego spamu czy
wykrycia wirusa na swoim komputerze. Z badania przeprowadzonego w 2006 roku
przez Instytut Millward/Brown SMG/KRC wynika, że ponad 33% firm i prawie 50%
użytkowników indywidualnych poniosło straty wskutek ataków skierowanych
przeciwko systemom komputerowym przy czym 85% badanych jako jedyny sposób
zabezpieczenia
komputera
wym ieniło
zainstalowanie
oprogramowania
antywirusowego. Natomiast pracownicy Panda Security w ciągu 8 miesięcy 2008
roku zarejestrowali więcej odmian złośliwego oprogramowania niż w ciągu ubiegłych
17 lat.
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Konsekwencje za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa informacji s ą ściśle określone - i tak na przykład adm inistrator bazy
danych, który nie przestrzega wym ogów obowiązującej ustawy o ochronie danych
osobowych i rozporządzeń wykonawczych (dotyczących rejestrowania bazy danych
osobowych, legalności przetwarzania informacji oraz stosowanych zabezpieczeń
organizacyjnych i technicznych), je st zagrożony karą dyscyplinarną, adm inistracyjną
(nakazującą usunięcie uchybień i naprawienie błędów), finansową (karą grzywny) lub
nawet karą pozbawienia wolności do lat trzech [6].
W rozdziale przedstawiono konieczność i podstawowe sposoby ochrony
komputera osobistego oraz zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez
systematyczne stosowanie się do proponowanych zaleceń. Przedstawiono również
wyniki
autorskiej
ankiety
dotyczącej
bezpieczeństwa
komputerowego
przeprowadzonej wśród studentów trzech grup studenckich uczelni wyższych. W yniki
ankiety umożliwiły poznanie stopnia świadomości zagrożeń oraz sprawdzenie
i ocenę możliwości i stosowanych przez studentów sposobów zabezpieczeń
w zakresie bezpieczeństwa informacji. W yniki ankiety wykazały, że ankietowani
niejednokrotnie doświadczyli utraty danych i awarii komputera (co zawsze jest
dotkliwe i wymaga dużo czasu na przywrócenie dotychczasowego stanu zasobów),
przeprowadzają transakcje finansowe przez Internet a jednak nie wszyscy
przestrzegają i stosują podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Autorzy dziękują pracownikom Uniwersytetu W rocławskiego i Uniwersytetu
Przyrodniczego we W rocławiu za pomoc w przeprowadzeniu ankiety wśród
studentów.
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Część 3.
Pozostałe zagadnienia zastosowań informatyki

Rozdział 23
Rewolucja informatyczna XX wieku i jej kontekst
filozoficzno- społeczny
Mariusz Szymkiewicz
UAM w Poznaniu, Instytut Filozofii

1. Wstęp
Rewolucje naukowe prowadzą do transformacji jakościowego obrazu świata
naukowego - nowe teorie i ich interpretacje kształtują obraz porewolucyjnej
rzeczywistości. Procesy zachodzące w obrębie nauki, to także jeden z głównych
katalizatorów działalności filozoficznej. Do najważniejszych przewrotów naukowych
naszych czasów bez wątpienia zaliczyć należy rewolucję informatyczną. W ydarzenie
to wpłynęło w sposób fundam entalny na zmianę dotychczasowego sposobu
rozumienia świata, inicjując proces rewizji i przebudowy wielu poglądów
funkcjonujących we współczesnej humanistyce. W swoim artykule chciałbym omówić
pięć zasadniczych obszarów refleksji filozoficznej, w obrębie których szczególnie
wyraźnie m anifestują się wpływy wywołane narodzinami technologii informatycznych.
Rewolucja informatyczna, której symbolem staje się obecnie Internet, wprowadziła
bowiem konieczność korekty i ponownego przeanalizowania wielu istotnych
zagadnień rozważanych na gruncie takich tradycyjnych działów filozofii jak: etyka,
ontologla, filozofia nauki, filozofia społeczna czy filozofia komunikacji.

2. W prowadzenie filozoficzne
Obyś żył w ciekawych czasach, głosi jedno z popularnych chińskich przysłów. Jak
powszechnie wiadom o formuła ta postrzegana jest w kulturze azjatyckiej jako swego
rodzaju przekleństwo. Cóż to bowiem znaczy żyć w ciekawych czasach?
Z perspektywy historyka czasy ciekawe, to czasy rewolt, przewrotów, wojen - okresy,
w których erozji i rozpadowi ulegają ustalone porządki dziejowe. Do najbardziej
interesujących - w perspektywie historycznej - wydarzeń należą z pewnością
rewolucje. Przemiany rewolucyjne s ą także tematem licznych analiz filozoficznych.
Każda
radykalna
zmiana
staus
quo
stanowi
doskonałą pożywkę
dla
wieloaspektowych rozważań prowadzonych w ramach tej dziedziny wiedzy. O ile
jednak uwaga historyków koncentruje się przede wszystkim na analizie wydarzeń
politycznych i społecznych, o tyle filozofowie zorientowani są głównie na rewolucje
jakie dokonują się w obrębie nauki. Tendencja ta wynikać może z dwóch
zasadniczych przyczyn. Po pierwsze, filozofia coraz wyraźniej odwołuje się do
rozstrzygnięć formułowanych przez przedstawicieli innych autonomicznych dyscyplin
wiedzy1. W spółczesna refleksja filozoficzna - głównie ta związana z ontologią, etyką,

1 Według rozpowszechnionego poglądu proces emancypacji nauk szczegółowych rozpoczął się
w czasach nowożytnych. Badania historyków wskazują jednak na to, że poszczególne działy nauki
zaczęły się kształtować już w starożytności. Zob. K. Wróblewski, Historia fizyki, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 39 - 40.
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filozofią umysłu czy epistem ologią - nie może funkcjonować w sposób adekwatny
bez nawiązania do nauk szczegółowych czego doskonałym przykładem je st relacja
łącząca ontologię i w spółczesną fizykę teoretyczną. Po drugie, rozpatrując
historyczny model ewolucji filozofii, zauważyć możemy, że fundam entalne zmiany
formułowanych na jej gruncie systemów i poglądów stanowiły zazwyczaj pokłosie
wcześniejszych rewolucji naukowych. W edług Ekkeharda Martensa i Herberta
Schnadelbacha w historii filozofii wyróżnić należy trzy zasadnicze fazy tematyczne.
Pierwsza z nich, związana była z paradygmatem ontologicznym i dominowała
w myśli zachodniej od czasów starożytności aż do wieku XVII. W okresie
popularności podejścia ontologicznego, główny przedmiot rozważań filozoficznych
stanowiły analizy dotyczące natury bytu oraz próby określenia nomologlcznej
i ontologicznej struktury rzeczywistości. Taki model uprawiania filozofii zastąpiony
został w epoce nowożytnej przez paradygmat mentalistyczny, którego głównymi
przedstawicielami byli Kartezjusz i Kant. Co ważne, narodziny nowego paradygmatu i
zepchnięcie na dalszy plan rozważań stricte ontologicznych, związane były
bezpośrednio z rew olucją jaka dokonała się w nauce XVI i XVII wieku. Przewrót
Kopernikański, przełomowe prace Galileusza, a wreszcie powstanie mechaniki
newtonowskiej, doprowadziły do ukształtowania się najbardziej elementarnej z gałęzi
przyrodoznawstwa - fizyki teoretycznej. Osiągnięcia uczonych przyczyniły się do
odrzucenia dominującego uprzednio filozoficznego obrazu świata. Rozważania
myślicieli tego okresu ogniskowały się przede wszystkim na kwestiach natury
epistemologicznej (poznawczej). Kolejny ważny zwrot w myśleniu filozoficznym miał
miejsce na przełomie wieków XIX i XX. W tedy to właśnie narodziło się podejście,
które Martens i Schnàdelbach określili mianem paradygm atu lingwistycznego. Już
w połowie XIX stulecia uczeni zaczęli kwestionować uniwersalny charakter fizyki
newtonowskiej, koncepcji, która przez ponad dwieście lat kształtowała obraz nauki
i filozofii europejskiej. W tym samym czasie transformacji ulegało tradycyjne
spojrzenie na naturę zjawisk biologicznych (rewolucja darwinowska i powstanie teorii
doboru naturalnego). W ażnym motorem zmian dokonujących się w ówczesnej
filozofii była ponadto rewolucja w logice i matematyce2. Powyższe przykłady zdają
się potwierdzać tezę, zgodnie z którą, każdy z wielkich paradygmatów filozoficznych
powstawał jako reakcja na wcześniejsze rewolucje naukowe. W arto więc postawić
pytanie o to, dlaczego wydarzenia nadzwyczajne w nauce pociągają za sobą
zasadnicze zmiany w dziedzinie samej filozofii? W ydaje się, że tendencje tego typu
odczytywać należy jako argument na rzecz, lansowanej przez Thomasa Kuhna, wizji
rozwoju nauki i charakteru zachodzących w jej obrębie rewolucji3. Podkreślają one
również związki łączące filozofię z naukami szczegółowymi. Filozofia postrzegana
jest często jako pewna forma meta poziom owej refleksji nad rzeczywistością, którą to
rzeczywistość, w sposób najbardziej adekwatny, opisują nauki szczegółowe.
Filozofia nie powinna być więc uprawiana w oderwaniu od wyników autonomicznych
dziedzin wiedzy. Ponadto, jeżeli wydarzenia rewolucyjne - zm iany paradygmatów uznajem y za fundamentalne dla rozwoju nauki, to staje się oczywistym dlaczego
wielkie rewolucje naukowe pociągają za sobą nie mniej istotne przemiany
filozoficznych wizji świata. Konsekwencje rozwoju współczesnej nauki rozpatrywane
są na gruncie takich tradycyjnych działów filozofii jak: filozofia nauki, ontologia czy
epistemologia. Znaczenie
światopoglądowych
konsekwencji
rozwoju
nauki
2 Chodzi tu przede wszystkim o powstanie geometrii nieeuklidesowych (Riemann, Łobaczewski) oraz
logiki matematycznej (Whitehead, Russel, Peano).
3 Analizując schemat ewolucji nauk fizycznych Thomas Kuhn posłużył się m.in. przykładem przejścia
od paradygmatu ptolemejskiego do wykładni kopernikańskiej. Zob. T. S. Kuhn, Przewrót
kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach m yśli Zachodu, Pruszyński i S-ka, Warszawa

2006, T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, ALETHEIA, Warszawa 2001.
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dostrzegają również etycy i filozofowie społeczni. W wieku XX okołonaukowe
rozważania filozofów koncentrowały się przede wszystkim na analizie zmian
dokonujących się w naukach teoretycznych - głównie w fizyce (neopozytywiści,
Popper, Kuhn, Feyreband), astronomii i kosmologii (m.in. Barrow, Furley, Heller,
Such) rzadziej w dyscyplinach biologicznych (Mayr, Hull, Rosenberg). Badania te
zaowocowały opracowaniem dwóch głównych stanowisk metodologicznych,
z których pierwsze ufundowane zostało na ideach Karla Poppera (racjonalizm
krytyczny i jego późniejsze m odyfikacje) drugie zaś - zwane orientacją historyczno socjologiczną - stanowi pokłosie rozwoju propozycji sformułowanych przez Ludwika
Flecka i Thomasa Kuhna. Obie tradycje koncentrowały się na badaniu koncepcji
teoretycznych - głównie tych z obszaru fizyki - a wykorzystywane przez jej
przedstawicieli kategorie, pojęcia i modele metodologiczne przystosowane były
przede wszystkim do opisu dyscyplin podstawowych oraz funkcjonujących na ich
gruncie praw i teorii4. W ydaje się jednak wątpliwym czy nauki stosowane m ogą być
analizowane w sposób adekwatny przy pom ocy narzędzi jakie wypracowała XX
wieczna filozofia nauki. Jest to sytuacja o tyle niepokojąca, że jedna
z najważniejszych i najbardziej fundamentalnych rewolucji naukowych naszych
czasów dokonała się właśnie na gruncie nauk stosowanych - sferze, w której
działania o charakterze inżynieryjnym splatają się bezpośrednio z problemami
podstawowymi. Omawiana rewolucja związana jest z powstaniem technologii
komputerowych oraz narodzinami najważniejszego z mediów XX wieku - Internetu.
Swoją analizę filozoficznego kontekstu rewolucji informatycznej rozpocząć chciałbym
od omówienia jednego z jej centralnych w y m ia ró w -w y m ia ru komunikacyjnego.

2.1. Zm iany sposobów komunikowania się
W e współczesnej refleksji epistemologicznej wyróżniam y kilka zasadniczych
gatunków wiedzy (m.in. wiedzę potoczną, naukową, spekulatywną). Na poziomie
najbardziej podstawowym wiedza dzieli się na: racjonalną, w skład której wchodzą
wyżej wym ienione kategorie oraz irracjonalną, czyli tę o charakterze mistycznym
i intuicyjnym. Za metodologiczną podstawę omawianej dywersyfikacji uznajemy tzw.
zasadę intersubiektywnej komunikowalności. Wiedza racjonalna, to taka, której
przekaz możliwy jest za pom ocą określonych środków językowych - mam tu na myśli
zarówno języki naturalne, jak i formalne. Transfer wiedzy i informacji to jeden
z głównych aspektów procesów komunikacyjnych oraz niezbędny elem ent wszelkiej
praktyki społecznej5. Akty komunikacyjne spotykane są także wśród przedstawicieli
świata zwierzęcego i roślinnego (np. komunikacja za pom ocąfitoferom onów i innych
bodźców chemicznych). Trudno byłoby jednak porównywać je ze sobą pod
względem jakościowym. Typowe dla człowieka sposoby przekazywania informacji
umożliwiają bowiem opisywanie sytuacji, zdarzeń i obiektów, nie występujących
w okolicznościach towarzyszących samym aktom komunikacyjnym lub nawet takich,
które uznać należy za całkowicie wyimaginowane6.

4 Ważnym ukłonem w stronę eksperymentalnej sfery nauk przyrodniczych jest metodologia nowego
eksperymentalizmu (I. Hacking, P. Galison, A. Franklin). Filozofowie tego nurtu zajmują się analizą
doświadczalnego wymiar nauki. Szerzej: I. Hacking, Representing and Intervening, Introductory
Topics in the Philosophy o f Natural Science, Cambridge University Press, New York 1983.
Zdaniem Johna Fishke: komunikacja to najważniejsza z funkcji kultury. Zob.: J. Fiske, Wprowadzenie
do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999, s. 16.
6 W roku 1967 zainicjowano program badawczy, którego celem miało być nauczenie szympansa
języka migowego. Największym sukces przyniosły prace z szympansicą o imieniu Washoe, której
udało się opanować ok. 200 znaków. Zob. R.A. Gardner, B.T. Gardner, Teaching sign language to a
chimpanzee. Science, 165, s. 664-672, 1969). Interpretacja wyników prowadzonych eksperymentów

208

W trakcie ewolucji gatunku ludzkiego zmieniały się wykorzystywane przez
człowieka narzędzia i kanały transferu informacji. Postęp ten związany był
nierozerwalnie z rozwojem poszczególnych technologii. Komunikacja pomiędzy
prehumanoidami miała przede wszystkim charakter instynktowny - opierała się na
reakcjach wywoływanych przez określone bodźce pozawerbalne (np. dźwięki,
zapachy). W toku rozwoju cywilizacyjnego i ewolucyjnego praczłowieka pojawiać się
zaczęły charakterystyczne dla określonych grup gesty i proste sygnały dźwiękowe.
Za pierwszy ważny przełom w dziejach kształtowania się naszych zdolności
komunikacyjnych uznać należy powstanie mowy. Trudno jednoznacznie umiejscowić
w czasie początki rozwoju werbalnych narzędzi komunikacyjnych. Zdaniem
am erykańskiego ewolucjonisty Ernsta Mayra, miało to miejsce ok. 250 tyś. lat temu7.
W edług bardziej rozpowszechnionych poglądów mowa pojawiła się między 90 a 40
tysiącleciem p.n.e. (człowiek Cro-Magnon) Kolejny etap ewolucji omawianego tu
procesu w iązał się z narodzinami pisma. Pierwszym krokiem na drodze do jego
powstania były, jak się powszechnie uważa, malowidła naskalne (piktogramy).
Piktografia przekształciła się następnie w ideografię. Ideogramy obrazowo
przedstawiały same obiekty oraz kojarzone z nimi idee. Z pisma ideograficznego
wyłoniły się najpopularniejsze obecnie alfabety fonetyczne9. Duże znaczenie dla
ewolucji pisma miała też zmiana sposobów utrwalania znaków oraz rozwój
wykorzystywanych w tym celu materiałów i technologii. W tym kontekście największe
znaczenie przypisać należy wynalezieniu druku10. W ydarzenie to, miało
fundamentalne znaczenie dla rozwoju całej cywilizacji zachodniej i przełożyło się na
przyspieszenie tempa transferu idei oraz poprawę poziomu edukacyjnego
społeczeństw. W wieku XIX w naukach fizycznych dokonał się ważny zwrot
teoretyczny, którego pokłosie stanowiło opracowanie nowoczesnych sposobów
przekazywania informacji, a w rezultacie ukształtowanie się społeczeństwa
medialnego.
Pierwsze
wykorzystujące
energię
elektryczną
urządzenia
komunikacyjne zaczęto konstruować już w latach 30 XIX wieku (1833 - Gauus,
W eber - telegraf igiełkowy, 1837 - W heatston - telegraf elektryczny, 1837 - system
M orse’a). Praktyczne wykorzystanie założeń teorii Maxwella-Faradaya przyczyniło
się do powstania kolejnych ważnych technologii, które zrewolucjonizowały transfer
informacji zarówno w aspekcie ilościowym (tempo przekazu) jak i jakościowym (nowe
środki i technologie). Telegraf, radio i telewizja wywarły ogromny wpływ na obraz
współczesnego społeczeństwa przyczyniając się do jego społecznej, ekonomicznej,
a w rezultacie i filozoficznej transformacji. Najważniejszy przełom w rozwoju
nowoczesnych narzędzi komunikacji związany był jednak z powstaniem technologii
komputerowych.

2.2. Główne wymiary rewolucji informatycznej
Rozpatrując fenomen rewolucji informatycznej szczególną uwagę pragnę
zwrócić na te jej aspekty, które w sposób bezpośredni odnoszą się do problematyki
budzi jednak nadal wiele kontrowersji (Zob. H. S. Terrace, Nim, Columbia University Press, New York
1987).
' E. Mayr, To je st biologia, Pmszyński i S-ka, Warszawa 2002.
8 Zasadnicze funkcje mowy podzielić możemy na: komunikacyjną - przekaz informacji, emotywnąekspresja werbalna stanów emocjonalnych i regulatywną polegającą na wydawaniu dyspozycji.
9 Pierwszy alfabet opracowano w na terenach dzisiejszej Syrii ok. 1500 - 1400 r. p.n.e. Ówcześni
pisarze posługiwali się kilkuset znakami. Ważnym przełomem było opracowanie systemu
alfabetycznego składającego się z 30 znaków (ok.1400 r. p.n.e.).
10 W Europie wynalazek druku przypisywany jest niemieckiemu złotnikowi i drukarzowi J o h a n n e s ó w
Gutenbergowi (1450). W rzeczywistości ruchoma czcionka pojawiła się na naszym k o n t y n e n c i e już
dwie dekady wcześniej za sprawą holenderskiego rzemieślnika Laurensa Costera.
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filozoficznej. Znaczenie nowoczesnych technologii komputerowych może być
analizowane w wymiarach narzędziowym i funkcjonalnym. W takim ujęciu
interesować nas będą zarówno określone urządzenia techniczne, jak i bardziej
abstrakcyjna rzeczywistość sieciowa. Rozwój komputerów, który dokonał się w ciągu
ostatnich kilku dziesięcioleci stanowi przykład jednej z najważniejszych rewolucji
technologicznych w dziejach cywilizacji ludzkiej. Jak wiadom o urządzenia cyfrowe
służyć miały początkowo niemal wyłącznie celom militarnym i przemysłowym. Idea
komputera osobistego zaczęła się kształtować dopiero w latach 70. ub. w ieku11.
Początkowo, nawet w środowisku informatyków, przyjmowana była ona z rezerwą12.
W latach 80 wkroczyliśm y jednak w epokę dynamicznego rozwoju technologii
komputerowych. Zaledwie dekadę później komputery osobiste dołączyły do grupy
najpopularniejszych sprzętów użytku domowego. Szerokie zastosowanie urządzeń
cyfrowych zaowocowało istotnymi zmianami technologicznymi, których znaczenie
rozpatrywać należy w aspektach ilościowym i jakościowym. Ilościowy wym iar
rewolucji informatycznej związany był przede wszystkim z przyspieszeniem tempa
przetwarzania i przekazywania danych. Komputeryzacja radykalnie przeformułowała
sposób funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw i zrewolucjonizowała wiele
gałęzi przemysłu. Stała się ona ważnym elementem działania współczesnych armii,
organów administracji, a nawet służby zdrowia (np. systemy ewidencyjne, programy
diagnostyczne). W ykorzystanie komputerów przyczyniło się do ponadto do zmiany
samego procesu obiegu informacji i właśnie w tym kontekście szczególnie wyraźnie
uwidaczniają się jakościowe konsekwencje analizowanego zjawiska. Jeden
z głównych aspektów rewolucji informatycznej związany jest bezpośrednio
z rozwojem narzędzi edukacyjnych i sposobów gromadzenia, przetwarzania oraz
transferu wiedzy. Zastosowanie technologii komputerowych umożliwiło uruchomienie
całkowicie nowych kanałów komunikacyjnych (aspekt jakościowy), wśród których na
szczególną uwagę zasługują komunikatory i systemy sieciowe. Jak zauważa
Sławomir Leciejewski, wpłynęły one także na charakter praktyki naukowo-badawczej
współczesnego przyrodoznawstwa13. Do najciekawszych zjawisk kultury internetowej
należy bez wątpienia portal encyklopedyczny W ikipedia. W ielkie marzenie
oświeceniowych encyklopedystów, znalazło sw oją realizację dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych technologii internetowych. Encyklopedyzm w wydaniu online różni się
jednak pod wielom a względam i od jego tradycyjnej wersji. Opracowywane
systematycznie, profesjonalne i recenzowane przez specjalistów, monumentalne
dzieła w rodzaju Encyklopedia Bratanica, coraz powszechniej zastępowane są
źródłami tworzonymi przez zróżnicow aną społeczność internautów. Encyklopedie
internetowe trudno byłoby postrzegać w kategoriach źródeł wiedzy fachowej. Hasła
funkcjonujące w ramach W ikipedii nie spełniają zazwyczaj podstawowych wymogów
praktyki naukowej (problem recenzowania). Naczelne przesłanie encyklopedii
internetowej nie może być jednak odczytane jako pełna realizacja postulatów Woltera
i Diderota. W ikipedia je st rezerwuarem wiedzy dostępnej w każdej chwili - raczej
przewodnikiem i doradcą niż naukową wyrocznią. Sposób tworzenia W ikipedii,
charakterystyka środowiska jej autorów, wreszcie sama idea portalu i sposób
Do miana pioniera idei komputerów osobistych aspirują takie firmy jak Hewlett - Packard, IBM
i Xerox. Za pierwszego PC-ta uznaje się najczęściej maszynę firmy MITS (ALTAIR 8800 - 1975 r.).
Polskim akcentem w produkcji pierwszych komputerów osobistych był komputer K-202 skonstruowany
pjzez Jacka Karpińskiego.
W roku 1977 Ken H. Olson (Digital Equipm ent Corporation), stwierdził iż: nie ma powodu aby
ktokolwiek chciał posiadać w domu komputer. Wypowiedź ta, uznawana jest za jedną najbardziej
nietrafionych predykcji dotyczących rozwoju techniki.
Zob.: S. Leciejewski, Specyfika wspomaganych komputerowo badań eksperymentalnych
w naukach przyrodniczych, (w:) Studia Philosophiae Christianae 45 (2009) 1, Warszawa 2009,

s.119-131.
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korzystania z jego zasobów, w skazują zdaniem Edwina Bendyka na jakościowy
charakter zmiany, jaka dokonała się w tak istotnej dla kultury europejskiej idei
encyklopedyzm u14.
Najważniejsze novum, jakie niesie za sobą rozwój technologii komputerowych
związane jest z fenomenem Internetu. Jego powstanie i upowszechnienie przyczyniło
się do jednej z najbardziej spektakularnych transformacji w sposobie funkcjonowania
nowoczesnych społeczeństw, których ważnym symbolem jest to, co Emanuel
Castells określił mianem przestrzeni przepływów1 Narodziny Internetu wpłynęły
także w sposób bardzo wyraźny na kształt współczesnej refleksji filozoficznej. Prace
nad jego skonstruowaniem zainicjowano pod koniec lat 60 ub. wieku. W krótce potem
systemy sieciowe zaczęto wykorzystywać m.in. w praktyce naukowej (pionierskie
sieci uniwersyteckie), a także w funkcjonowaniu wielkich firm i korporacji.
Początkowo Internet służyć miał głównie celom militarnym oraz wym ianie informacji
fachowych (ośrodki badawcze, uczelnie). Prawdziwy przełom w rozwoju
nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych nastąpił w latach 90 ub. wieku .
W omawianym procesie ogrom ną rolę odgrywały czynniki ekonomiczne - spadek cen
komputerów osobistych, obniżenie kosztów korzystania z Internetu oraz jego
prywatyzacja. Upowszechnienie Internetu zmieniło w sposób istotny obraz
nowoczesnych społeczeństw. XX wieczny homo technicus przekształcił się pod
wpływem narzędzi cyfrowych w kolejny gatunek kulturowy - homo informaticus.
Transform acje
społeczne
i
światopoglądowe,
wywołane
powstaniem
i upowszechnieniem Internetu uznać należy za fundamentalne. Technologie sieciowe
kompleksowo w pisują się w logikę procesów globalizacyjnych. W pływy obu tych
czynników - globalizacji i internetyzacji - przybierają charakter sprzężenia
zwrotnego. Rozwój narzędzi sieciowych oddziałuje na dynamikę procesów
globalizacyjnych, które to z kolei przyczyniają się do wzrostu popularności samego
Internetu. Przekształcenia spowodowane narodzinami cywilizacji cyfrowej w ydają się
nieodwracalne. Obecnie trudno byłoby bowiem wyobrazić sobie nowoczesne
państwo, które zrezygnowałoby w sposób bezwarunkowy z użycia narzędzi
informatycznych. Istnieje oczywiście m ożliwość „odcięcia od sieci” określonych
warstw społeczeństwa (patrz Korea Północna) nie wydaje się jednak aby tego typy
zabiegi mogły mieć zastosowanie do struktur rządowych, militarnych czy
administracyjnych17. Znaczenie rewolucji informatycznej manifestuje się także bardzo
wyraźnie na gruncie współczesnej ekonomii (np. e-business, pieniądz wirtualny),
w prawodawstwie, psychologii oraz dyscyplinach pedagogicznych. Nowe możliwości
sterowania procesami nauczania czy technologia e-learningowa, to tylko niektóre
z konsekwencji rozwoju Internetu i jego zastosowań w sferze edukacji. Omawiane
procesy nie ograniczają się jednak do wymiaru czysto narzędziowego, w iążą się one
również z przekształceniem samych trendów edukacyjnych. Sztandarowym
przykładem tak pojmowanej transformacji może być wydłużenie czasu nauki.
W nowoczesnych, usieciowionych społeczeństwach, proces nauczania rozkłada się
w zasadzie na całość życia jednostki. Możliwości cyfrowych systemów kształcenia
pozwalają ponadto na likwidację wykluczenia edukacyjnego osób niepełnosprawnych
oraz ludzi pozbawionych możliwości korzystania z tradycyjnych form nauczania.

14 E. Bendyk, Nie tacy maniacy, Polityka nr 31 (2767), 31.07.2010, s. 76 - 77.
15 Szerzej: E. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010, s. 21 - 28.
16 Symbolem epoki sieciowej stały się takie elementy kultury internetowej jak: pierwsza strona
internetowa (1990), standard www (1991), pierwsza przeglądarka umożliwiająca ogląd stron
graficznych (Mosaic - 1993), przeglądarka Google (1996).
Według organizacji Reporters Without Borders do państw ograniczających swobodny dostęp do
Internetu należą m.in.: Chiny, Egipt, Iran, Kuba i Korea Północna. Szerzej: List o f the 12 Internet
enemies, http://en.rsf.org/press-freedom-index-2009.1001 .html (09.09.2010).
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Rozwój technologii cyfrowych okazał się także wielkim wyzwaniem dla
prawodawstwa i systemu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Rzeczywistość
wirtualna stała się gruntem, na którym wyrastać zaczęły nieznane dotąd kategorie
przestępstw. Popularyzacja Internetu i technologii komputerowych przyczyniła się
ponadto do poszerzenia pola badawczego współczesnej psychologii. W tym miejscu
warto zwrócić uwagę na kwestie związane z ważkim społecznie problemem
uzależnień (Zespół Uzależnienia od Internetu - Internet Addiction Disorder)18. Innym
wyzwaniem stojącym przed współczesnymi psychologami jest próba zdefiniowania
wpływu, jaki na użytkowników nowych technologii - głównie ludzi młodych wywierać m ogą zmiany tradycyjnych sposobów komunikowania się. Psychologowie
komunikacji szukają odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu ograniczenie
tradycyjnej komunikacji multisensorycznej wpływa na nasze sposoby funkcjonowania
w ramach rodziny i środowiska społecznego. Stosowane obecnie narzędzia
komunikacji komputerowej s ą pod względem sensorycznym zdecydowanie uboższe
od środków wykorzystywanych w codziennej komunikacji ludzkiej. W mediach
elektronicznych dom inują bowiem dwa podstawowe kanały przekazywania sygnałów:
wzrokowy (tekst, obraz, hipertekst) i dźwiękowy. W świecie realnym istotnym
elementem
kontaktu
z
otoczeniem
są
dodatkowo
bodźce
związane
z funkcjonowaniem pozostałych zmysłów - odczucia węchowe, smakowe i dotykowe.
Specjaliści - głównie socjologowie i psychologowie komunikacji - staw iają więc
pytania o różnice w poziomie efektywności zróżnicowanych sensorycznie typów
przekazu informacji (odmiennych pod względem jakościowym i ilościowym). W takim
kontekście rozpatrywane je st m.in. zjawisko osłabienia więzi interpersonalnych,
występujące w środowisku użytkowników Internetu19. Omawiane zjawiska znalazły
także swoje odzwierciedlenie na gruncie procesów kulturowych - społeczeństwa
postfiguratywne, w których funkcja nauczycieli zarezerwowana była zazwyczaj dla
pokoleń rodziców i dziadków, przekształcają się w społeczeństwa prefiguratywne,
gdzie rola podmiotu przekazującego wiedzę (umiejętności) przypadać zaczyna ich
najmłodszym przedstawicielom. Co więcej, w tak skonstruowanej rzeczywistości
społecznej, rodzice tracą kontrolę nad procesem wychowawczym swoich dzieci.
W świecie wirtualnym, który niejednokrotnie postrzegany jest jako nie mniej realny od
tzw. rzeczywistości materialnej, obowiązują odmienne od tradycyjnych kanony
moralne i systemy wartości. Pokolenie rodziców bardzo często (m.in. z uwagi na brak
umiejętności funkcjonowania w sieci) pozbawione jest wglądu w specyfikę
rzeczywistości wirtualnej oraz kontroli nad panującymi w niej zasadami. Brak
wystarczającej wiedzy na temat świata, w którym tak dobrze czują się młodsze
pokolenia pozbawia, ich możliwości monitorowania ważnych obszarów procesu
wychowawczego i socjalizacji.

3. Wpływ rewolucji informatycznej na kształt współczesnej filozofii
Konsekwencje rewolucji informatycznej XX wieku m anifestują się bardzo
wyraźnie na gruncie wielu działów nauk społecznych i humanistycznych. W arto więc
przeanalizować wpływ technologii cyfrowych na kształt i rozwój najstarszej z dziedzin
wiedzy racjonalnej - filozofii. W dalszej części tekstu postaram omówić szkicowo

18 M.G. Duran, Internet Addiction Disorder, AlIPsych Journal, 14.12.2003,
http://allpsych.conVjournal/internetaddiction.html (09.09.2010).
19 Kwestia wpływu Internetu na kształt więzi interpersonalnych (ich wymiar i intensywność) jest jednak
nadal niezwykle dyskusyjna. Badacze starają się odpowiedzieć na pytanie o to, czy mamy tu do
czynienia z rzeczywistym ograniczeniem „zależności” międzyludzkich, czy tylko ze zmianą ich
dotychczasowego charakteru.
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wybrane problemy tych dziaiów filozofii, w obrębie których konsekwencje rewolucji
informatycznej stają się szczególnie istotne.

3.1. Etyka, moralność, aksjologia
Etyka (od gr. ethos - zwyczaj, obyczaj) to jeden z klasycznych działów filozofii.
Dziedzina ta zajmuje się poszukiwaniem genezy systemów moralnych oraz analizą
efektów ich działania. Poglądy etyczne podawane są zwykle w postaci teorii,
stanowiących bazę dla określonych typów moralności. Z uwagi na praktyczny wymiar
etyki, niektórzy filozofowie skłonni byli uznawać ją nawet za naukę stosowaną rodzaj inżynierii społecznej (Wilhelm Ostwald). Rozpatrując etyczny w ym iar rewolucji
informatycznej wym ienić należy kilka zasadniczych aspektów tego złożonego
procesu. Problem pierwszy nawiązuje do kwestii kształtowania postaw etycznych
i wzorców moralnych. Zagadnienie to, odwołuje się bezpośrednio do wymienionych
wyżej typów kultur - kultur prefiguratywnych i postfiguratywnych. W zorce moralne
pokolenia Internetu tworzone są w dużej mierze w rzeczywistości wirtualnej, w której
generacja rodziców, jak ju ż wspominaliśmy, partycypuje zazwyczaj w stopniu
ograniczonym. Badacze zjawisk moralnych starają się także zrozumieć specyfikę
społeczności, która narodziła się w raz z upowszechnieniem
technologii
internetowych. Omawiane zjawisko rozpatrywać należy zarówno w wymiarze
opisowym (charakterystyka etycznego kształtu społeczeństwa sieciowego) jak
i normatywnym (zakres wartości i norm respektowanych w świecie wirtualnym).
Sygnalizowany problem odnosi się m.in. do kwestii wartości etycznych i norm
obyczajowych wytyczających ramy dozwolonych zachowań internautów (problem
netykiety). Rzeczywistość cyfrowa i w ym iar realny przeplatają się ze sobą w sposób
coraz bardziej wyraźny. Kolejne obszary życia społecznego takie jak: ekonomia,
sztuka, edukacja, a nawet sfera religijna - znajdują sw oją reprezentację w świecie
wirtualnym. Ta nowa poznawczo sytuacja obfituje w dylematy etyczne, wśród których
coraz w iększą rolę odgrywają problemy odpowiedzialności moralnej i prawnej za
postępowanie jednostki
w
e-rzeczywistości.
Określenie
etycznych
norm
funkcjonowania w sieci - wyznaczenie zakresu czynów właściwych i niewłaściwych,
dozwolonych i zakazanych - staje się jednym z najważniejszych zadań przed jakim
stają obecnie badacze-zjawisk moralnych20. Palącym problemem etyczno-prawnym
jest też skomplikowana kwestia łamania praw własności. Kolejne istotne zagadnienie
wiąże się z ponadnarodowym charakterem Internetu, którego użytkownicy są jednak
przecież obywatelami konkretnych państw - podmiotów posiadających swoje własne
systemy prawne. Ponadnarodowy, powszechny, egalitarny i w dużym stopniu
anonimowy charakter Internetu sprzyja również swobodnemu dostępowi do treści
zakazanych. W tym miejscu rodzi się więc ważkie etycznie pytanie o instytucję
cenzury internetowej, jej zakres, uprawnienia, a przede wszystkim o to, jak uzgodnić
ideę powszechnego dostępu do informacji z jego ewentualnym instytucjonalnym
ograniczeniem. Narodziny technologii internetowej zaowocowały powstaniem
szerokiej gamy nowych zawodów. Istnienie określonych profesji, lub nawet całych
gałęzi gospodarki związane jest z koniecznością opracowania wyraźnych regulacji
aksjologicznych i legislacyjnych. Funkcjonowanie zawodów komputerowych wymaga
sformułowania szczegółowych etyk branżowych.

20 W lipcu 2010 roku do sądu w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie kradzieży elementów wyposażenia
wirtualnego bohatera jednej z popularnych gier sieciowych. Zob.: M. Domagalski, Wirtualne postacie,
realne kradzieże, Rzeczpospolita 01.08.2010.
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3.2. Problemy ontologiczne
W iele
spośród
kwestii
etycznych,
implikowanych
powstaniem
i rozpowszechnianiem nowoczesnych technologii informatycznych, nawiązuje do
zagadnień natury ontologicznej. Ontologia definiowana jest zazwyczaj jako nauka
0 bycie. Formułowane na jej gruncie poglądy i teorie odwołują się często do wyników
nauk
szczegółowych
(głównie
dyscyplin
przyrodniczych). W
wieku
XX
najważniejszym punktem odniesienia rozważań ontologicznych stały się nauki
fizyczne, ponieważ to właśnie fizyka teoretyczna w sposób najbardziej kompetentny
1 precyzyjny opisywała otaczająca nas rzeczywistość materialną. Nie dziwi w ięc fakt
ogromnego zainteresowania ontologów naukami ścisłymi, a samych naukowców
problematyką ontologiczną21. W raz z narodzinami technologii informatycznych
pojawiła się jednak zupełnie nowa kategoria rzeczywistości - Virtual Reality (Jarron
Lanier). Specyfika świata wirtualnego wymusza potrzebę zdefiniowania charakteru
bytów tworzących i zaludniających e-uniwersum oraz określenia ontologicznego
statusu rzeczywistości cyfrowej. Próby takie podejmowane s ą nie tylko przez
filozofów, ale także przez licznych naukowców. W swoich rozważaniach odwołują się
oni do tradycyjnych idei filozoficznych (np. nawiązania do systemu filozoficznego
G. W . Leibniza) oraz koncepcji formułowanych na gruncie fizyki teoretycznej (patrz:
koncepcja Davida Deutscha a kwantowa teoria wielu światów Hugh Eweretta III)22.
W takim kontekście filozoficznym stawia się m.in. fundamentalne pytania o status
rzeczywistości wirtualnej i ontologiczny w ym iar konstytutywnego dlań pojęcia
informacji. Uczeni zastanawiają się również nad wpływem wydarzeń rozgrywających
się w świecie wirtualnym na te, które dzieją się w tzw. sferze realnej (materialnej).
Kolejne ważne kwestie dotyczą możliwości rozgraniczenia obu wymienionych
obszarów ontologicznych (filozofowie pytają m.in. o to, czy podział taki je st możliwy,
a jeśli tak, to w oparciu o jakie kryteria jesteśm y w stanie go dokonać). Rozważania
ontologiczne, choć wysoce abstrakcyjne, m ają jednak fundamentalne znaczenie dla
filozoficznej analizy zagadnień związanych z rozwojem technologii informatycznych.
Odpowiedź na pytanie o ontologiczny status rzeczywistości wirtualnej wydaje się być
kluczowa dla wielu innych pozatechnicznych problemów związanych z rozwojem
technologii informatycznych .

3.3. Filozofia nauki i epistemologia
Rewolucja komputerowa wywiera znaczący wpływ na kształt współczesnej
filozofii nauki. Dyscyplina ta, uznawana za najbardziej techniczny z działów filozofii,
zajmuje się badaniami charakteru i dynamiki rozwoju poszczególnych dziedzin
wiedzy naukowej. Niestety, ja k słusznie zauważył Ian Hacking, narzędzia
metodologiczne wykorzystywane na gruncie współczesnej filozofii nauki, stosują się
głównie do opisu dyscyplin podstawowych i analizy ich zasadniczych elementów praw i teorii. W iększość popularnych orientacji metodologicznych bazuje bowiem na
przemianach, jakie dokonały się XX wiecznej fizyce teoretycznej. Rewolucja
informatyczna, ujmowana w kategoriach metodologicznych, różni się jednak pod
wieloma względami od procesów, które doprowadziły do powstania mechaniki
kwantowej i teorii względności. Odmienność ta, wynika m.in. z faktu, iż rewolucja
informatyczna dotyczy przede wszystkim przemian, dokonujących się w obrębie nauk
21

Analizom ontologicznym poświęcali się m.in. tacy wielcy fizycy jak: Albert Einstein, Werner
Heisneberg, Max Planck, Stephen Hawking, Richard Penrose czy Murray Gell - Mann.
Szerzej: D. Deutsch, Struktura rzeczywistości, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2006.
23 Do klasycznych pozycji omawiających problemy ontologii świata wirtualnego należy praca: M. Heim,
The Mataphysics o f Virtual Reality, Oxford University Press, New York/Oxford 1994.
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stosowanych24. Jak słusznie zauważa wybitny brytyjski historyk nauki R. G. A. Dolby,
współczesna nauka coraz wyraźniej zatraca swój czysto teoretyczny w ym iar stając
się interesującym m etodologicznie obszarem współdziałania tego, co podstawowe
z tym, co techniczne i stosowane. Zmiana charakteru i istoty nauki pociąga więc za
sobą konieczność opracowania nowych narzędzi metodologicznych.
Do najważniejszych zagadnień metodologicznych implikowanych przez rozwój
technologii informatycznych zaliczyć należy bez wątpienia fenomen tzw. nauki
komputerowej - czyli nauki, uprawianej przez urządzenia cyfrowe. Filozofowie nauki
pytają m.in. o charakter nauki komputerowej, jej ewentualną podatność na czynniki
degenerujące (patrz problem patologii naukowych25), zakres tego typu działalności
(obszary
badawcze26)
i
charakter
metodologiczny
tzw.
eksperymentów
komputerowych27. Jeden z ważniejszych wątków badań nad fenomenem nauki
komputerowej związany jest, z funkcjonującym od czasów neopozytywizmu,
podziałem praktyki badawczej na dwa zasadnicze obszary metodologiczne kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia. Pierwszy z zakresów odnosi się
bezpośrednio do heurystycznych i niealgorytmicznych procedur formułowania
hipotez naukowych. Zdaniem wielu badaczy (m.in. Popper, Einstein) procesy te są
w znacznym stopniu intuicyjne i jako takie nie podlegają schematom racjonalnej
rekonstrukcji. W proponowanym ujęciu, twórcze aspekty nauki stają się więc raczej
przedmiotem badań psychologii (gł. psychologii nauki), a nie logiki i metodologii, jak
ma to miejsce w przypadku procedur uzasadniania. Analizując przypadek nauki
komputerowej zapytać w ięc możemy o to, czy komputery zdolne będą do
form ułowania śmiałych - w sensie popperowskim - hipotez. Problem ten związany
jest z istotną epistemologicznie kw estią sztucznej inteligencji, czyli pytaniem
o możliwość konstruowania obdarzonych św iadom ością urządzeń cyfrowych zdolnych do prowadzenia szeroko pojętej działalności poznawczej.

3.4. Filozofia społeczna
Rewolucja informatyczna oddziałuje bardzo wyraźnie na kształt współczesnej
filozofii społecznej i politycznej. W śród najciekawszych zagadnień implikowanych
rozwojem i rozpowszechnianiem technologii informatycznych, odnajdujemy m.in.
problem tzw. wykluczenia cyfrowego (sieciowego). Do znanych od wieków kategorii
wykluczenia rasowego, ekonomicznego czy kulturowego dołączamy obecnie kolejną
w ażną jego odmianę - wykluczenie, którego głównym mianownikiem staje się
kwestia dostępu do zasobów sieciowych. Proces ten dotyczyć może zarówno
poszczególnych jednostek, jak i całych społeczności (np. państw). Upowszechnianie
narzędzi komputerowych pozwala również form ułować pytania o kierunek ewolucji
języka sieci. Współcześni badacze zastanawiają się nad tym, czy nowe,
ponadnarodowe (globalne) technologie internetowe doprowadzą do powstania
jednego zunifikowanego języka społeczeństwa cyfrowego, co mogłoby być uznane

24 Specyficzny charakter analizowanego tu procesu stanowi argument na rzecz tezy o coraz bardziej
widocznym stapianiu się nauk podstawowych i techniki.
25 M. Szynkiewicz, Nauka, technika, społeczeństwo - patologia życia naukowego a determinanty
rozwoju wiedzy, (w:) P. Bytniewski, M. Chałubiński, Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, WydUMCS, Lublin 2006, s. 335 - 352
26 Według Leszka Kołakowskiego komputery zdolne będą do prowadzenia działalności naukowej
jedynie w wybranych zakresach przedmiotowych (np. naukach inżynieryjnych, medycznych,
ekonomicznych). Zob. L. Kołakowski, Moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii, Gazeta
Wyborcza, 15.01.2010
27 S. Leciejewski, op. cit.
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za realizację marzenia o skonstruowaniu uniwersalnego kodu komunikacyjnego28.
Inny ważny wątek tej dyskusji odnosi się do prawnych i ekonomicznych aspektów
funkcjonowania społeczeństwa sieciowego - głównie w kontekście, analizowanych
przez
przedstawicieli
nauk
społecznych
i
humanistycznych,
procesów
globalizacyjnych.
Ostatni z aspektów, na który chciałbym zwrócić uwagę rozpatrując znaczenie
rewolucji informatycznej XX wieku, wiąże się z kw estiąw pływ u nowych technologii na
proces rozwoju społeczno - politycznej struktury współczesnego świata. Pod koniec
ubiegłego stulecia, po upadku dwubiegunowego układu sił, politolodzy, ekonomiści
i filozofowie, stanęli przed koniecznością rewizji istniejących modeli rzeczywistości
społecznej. W tym czasie ukształtowały się dwie zasadnicze wizje przyszłego
rozwoju świata - idea końca historii Francisa Fukuyama29 i koncepcja zderzenia
cywilizacji Samuela Huntingtona30. Obie teorie proponowały odmienne scenariusze
ewolucji cywilizacji, w różny sposób odnosiły się też do kwestii upowszechnienia
nowoczesnych narzędzi technologicznych. W optymistycznym modelu Fukuyamy
rozwój techniki sprzężony był z ideą westernizacji i homogenizacji świata.
Amerykański politolog głosił pogląd, zgodnie z którym eksport nowych technologii
znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w transferze idei popularnych
w społecznościach, które technologie te opracowały. Rozprzestrzenianie Internetu
równałoby się więc jednoczesnemu propagowaniu ideałów zachodniej demokracji
liberalnej. Twórca drugiego z podejść, Samuel Huntington, daleki był jednak
w swoich przemyśleniach od optymizmu charakterystycznego dla propozycji Francisa
Fukuyamy. W jego koncepcji transfer nowych technologii nie jest powiązany
w sposób bezwarunkowy z upowszechnianiem idei politycznych, społecznych
i wzorców ekonomicznych. Huntington przyznawał bowiem prymat czynnikom
kulturowym i leżącym u ich podstaw tradycyjnym podziałom religijnym. Rozwój
sytuacji politycznej, zwłaszcza wydarzenia 11 września, zdają się potwierdzać
przewidywania drugiego z wymienionych badaczy. Jak się bowiem okazuje,
ekspansja technologiczna nie musi być tożsama ze wzrostem tendencji do
homogenizacji kulturowej, ekonomicznej i politycznej społeczności ludzkiej.
Poszczególne kultury nie podporządkowują się logice świata sieciowego w sposób
tak jednoznaczny, jak to przewidywał Fukuyama. Coraz wyraźniej uświadamiamy
sobie fakt, że narzędzia informatyczne są jedynie instrumentami, wykorzystywanymi
w sposób charakterystyczny dla potrzeb i sposobu myślenia przedstawicieli danego
kręgu kulturowego.

4. Podsumowanie
W iek XX określany je st często mianem stulecia nauki. Był to okres, w którym
dynamika zmian naukowego obrazu świata przybrała niespotykaną wcześniej skalę.
Takie koncepcje jak mechanika kwantowa, ogólna teoria względności czy
syntetyczna teoria ewolucji stały się swoistymi symbolami nowoczesności. W ydaje
się jednak, że przełomem, który odmienił oblicze współczesnego świata w sposób
najbardziej fundamentalny
był ten,
kojarzony powszechnie
z rewolucją
informatyczną. Technologie cyfrowe nie tylko wpłynęły na kształt rzeczywistości,
w której żyjemy, ale co więcej rozszerzyły jej zakres o nowy, nieznany dotąd obszar
ontologiczny. Jak podkreśla R. G. A. Dolby, kształt i charakter nauki zm ieniają się
28 Tezę o możliwości sformułowania języka uniwersalnego lansowali m.in. twórca energetyzmu
W. Ostwald oraz filozofie związani z Kołem Wiedeńskim. Wydaje się, że pewną formą tak
rozumianego języka uniwersalnego jest stosowany w systemach informatycznych system binarny.
29 F. Fukuyama, Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
30 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997.
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wraz z jej zawartością31' Odkrycia naukowe - nowe fakty, koncepcje, teorie oraz
związane z nimi przełomy technologiczne, w pływ ają także na transformację sposobu
rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Obecnie trudno byłoby wskazać taką
sferę kultury ludzkiej - zarówno materialnej jaki i duchowej - w której nie
dostrzeglibyśm y zmian wywołanych rozwojem nauk komputerowych. Rewolucja
informatyczna oddziałuje bardzo wyraźnie na kształt współczesnych dyscyplin
społecznych i humanistycznych, stając się przyczynkiem do wieloaspektowych
i interdyscyplinarnych analiz. W ażną rolę w prowadzonych rozważaniach odgrywają
dociekania natury filozoficznej. Jak już wspominałem, filozofia może być rozumiana
jako swego rodzaju metanarracja rzeczywistości, której obraz coraz wyraźniej
kształtowany jest przez konsekwencje rozwoju nauk komputerowych. Powinnością
filozofa staje się więc analiza przemian, jakie dokonują się za spraw ą postępu
w sferze technologii cyfrowych. Choć jak podkreślał Karl Popper, przewidywanie
przyszłości jest zajęciem ciekawym acz karkołomnym, z pewnością możemy się
pokusić o próbę predykcji dotyczącej ścieżek rozwoju samej filozofii. Mając na
uwadze znaczenie postępu technicznego związanego z rozwojem
nauk
komputerowych oraz zmian społecznych jakie dokonały się za ich sprawą, oczekiwać
należy dalszego wzrostu zainteresowania zagadnieniami informatycznymi wśród
przedstawicieli akademickiej filozofii. Przyszłość tej dziedziny humanistyki będzie
związana w coraz większym stopniu z ew olucją rzeczywistości cyfrowej, zwłaszcza,
że nowe pokolenie filozofów tworzą ludzie, którym przyszło dorastać w świecie
komputerów i Internetu.
Powstanie i upowszechnienie technologii cyfrowych zaowocowało wykreowaniem
nowego typu rzeczywistości, którego filozoficzny w ym iar kształtuje się równolegle
z rozwojem poszczególnych dziedzin nauki i techniki. Znaczenie tego procesu
wynika nie tylko ze sposobu w jaki technologie komputerowe zm ieniają otaczającą
nas
rzeczywistość,
ale także z metodologicznej wyjątkowości
rewolucji
informatycznej XX wieku, rewolucji, której konsekwencje staramy się dopiero pojąć.
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Rozdział 24
E - inclusion - szansą dla grup nieuprzywilejowanych
w społeczeństwie informacyjnym
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bartosz_kopka@orange.pl

Streszczenie
Cel niniejszego rozdziału to przedstawienie jak ważne w dzisiejszym społeczeństwie jest
zwalczanie barier blokujących grupy nieuprzywilejowane w zakresie dostępu do informacji
cyfrowej i edukacji z dziedziny informatyki. Istotnym elementem będzie również pokazanie
jak przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu może pomóc w przekształceniu polskiego
społeczeństwa (zwłaszcza grup silnie narażonych na wykluczenie społecznie)
w społeczeństwo informacyjne. W tekście ujęto również aspekty teoretyczne związane
z programem e - inclusion oraz efekty jego działania.

1. Społeczeństwo informacyjne - nowy etap rozwoju
cywilizacyjnego
W iek XX przyniósł nam ogromny rozwój rynku mediów. Kolejno prasa, radio,
telewizja przeżywały swój rozkwit, pozwalając na swobodny przepływ informacji.
Informację będziemy definiować tu, jako „...takie komunikaty lub kombinacje
komunikatów, które umożliwiają jej rzeczywistym albo potencjalnym użytkownikom
zaspokajać swoje potrzeby informacyjne, a więc zmniejszające stopień niewiedzy
0 badanym zjawisku, pozwalające tym samym na polepszenie znajomości otoczenia
1sprawniejsze przeprowadzenie celowego działania..." [3]
Zachodzące przemiany społeczno - gospodarcze pozwoliły na przekształcenie
społeczeństwa postindustrialnego w społeczeństwo informacyjne. Przytaczając
definicję, przyjętą przez I Kongres Informatyki Polskiej społeczeństwo informacyjne
to: „...Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem
i zdolnością do
użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi
telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania inform acji...” [5] Hofmokl
definiuje społeczeństwo informacyjne, jako „...Społeczeństwo, w którym informacja
stała się zasobem produkcyjnym określającym nowe przewagi konkurencyjne
w
stosunku do otoczenia, równocześnie zapewniającym
rosnący poziom
adaptacyjności społecznej, w wyrazie ogólnym i w wyrazie jednostkowym, do
zmieniającej się lawinowo zmienności otoczenia...” [1 ,s.3 ] Nieco odm ienną
i zarazem je d n ą z najnowszych definicji podają Krzysztofek i Szczepański,
wg których je s t
to: „..społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie
wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym; to
społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji,
będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające
źródło utrzymania większości ludzi...” [2, s.170]
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Termin społeczeństwa informacyjnego został wprowadzony w 1963 roku przez
Japończyka T. Umesao w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na
technologiach informatycznych, a spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku
w rozprawie pt. "W prowadzenie do Teorii informacji".
Społeczeństwo informacyjne odnosi się również do technicznych narzędzi
komunikacji, magazynowania i przekształcania informacji, za moment kulminacyjny
owych przeobrażeń społecznych można uznać powstanie i wykorzystanie do obiegu
informacji sieci internetowej.
Henryk Sroka zauważa, że obecnie „...problem em w świecie (...) staje się
zagadnienie składowania, przetwarzania i prezentacji informacji pochodzących
z różnych źródeł..." oraz ta k ie
udostępnianie wszystkich zasobów informacyjnych
organizacji wszystkim zainteresowanym w jednolity sposób, bez konieczności
posługiwania się skomplikowanymi narzędziami i posiadania skomplikowanych
um iejętności...” [7, s.85 - 87]
Obecnie coraz częściej w literaturze poświęconej tematyce społeczeństwa
informacyjnego oraz szeroko rozumianym naukom informatycznym operuje się
terminem "narzędzia zarządzania wiedzą".
Rudy Ruggles z firm y Ernst & Young określa je, ja k o
szeroko zdefiniowane
technologie, które pom agają i um ożliwiają tworzenie, kodyfikacje i transfer wiedzy.
Jak każde narzędzia, są one zaprojektowane tak, aby podnieść efektywność pracy,
poprzez jej zautomatyzowanie, powodując efektywne użycie zasobów tam gdzie jest
to najbardziej konieczne...1”
W kształtującym się w Polsce społeczeństwie informacyjnym, które coraz większą
część czynności realizuje z wykorzystaniem informacji i wiedzy, jednym
z
podstawowych
wymagań
jest
umiejętność
operowania
narzędziami
informatycznymi i informacją.
Sarama stawia tezę, że „...różnice w dostępie do technologii informacyjnych
i komunikacyjnych m ogą prowadzić do powstawania nowego rodzaju podziałów
społecznych, pogłębiać ju ż istniejące oraz powodować wykluczanie całych grup ze
społeczeństwa. Efektem występowania różnic jest „podział cyfrowy” między tymi
(ludźmi, gospodarstwami domowymi, firmami, szkołami, a także regionami), którzy
m ogą czerpać korzyści z możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie
i tymi, którzy są tego pozbaw ieni...” [6, s. 187i nast.]

2. W ykluczenie cyfrowe form ą wykluczenia społecznego
Okres transformacji ustrojowej, modernizacji i urynkowienia gospodarki polskiej
na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku spowodował pojawienie grup
społecznych narażonych na wykluczenie społeczne. Definicja wykluczenia
społecznego przyjęta w dokumencie „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla
Polski” brzmi następująco:
„ W ykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie m ożliwości uczestnictwa,
wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które
pow inny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich".[4]
Termin wykluczenie społeczne określa sytuację w której dana jednostka będąca
członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli
tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych
przekonań, ale znajduję się poza kontroląw ykluczonej jednostki.

1 Op. cit. za www.ey.com [dostęp 29 październik 2009].
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W ykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce oznacza
niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak ¡kulturowym,
w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw
społecznych oraz deprywacji potrzeb. Grupami najbardziej narażonymi na
wykluczenie społeczne są:
a) osoby niepełnosprawne,
b) osoby chore psychicznie,
c) uzależnieni,
d) długotrwale bezrobotni,
e) opuszczający zakłady karne i poprawcze,
f) kobiety samotnie wychowujące dzieci,
g) ofiary patologii życia rodzinnego,
h) osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
i) starsze osoby samotne,
j) bezdomni,
k) dzieci i m łodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną.
W zrost znaczenia technologii informatycznych oraz Internetu (dzięki niemu
można załatwiać sprawy codzienne np. płatności, a nawet wykonywać pracę) w wielu
sferach życia daje zje d n e j strony ogromne możliwości tym, którzy potrafią z tych
technologii odpowiednio korzystać, jednak z drugiej strony może doprowadzić do
społecznego (brak komunikacji) i ekonomicznego (brak możliwości znalezienia pracy
i podnoszenia kwalifikacji) wykluczenia osób, które tego nie m ogą lub nie potrafią
z nich skorzystać. Ludzie nieobeznani z komputerem stają się niestety „analfabetami
XXI w ieku1’, a ich szanse w edukacji i poszukiwaniu pracy m aleją w zastraszającym
tempie. Zjawisko to nazywa się wykluczeniem cyfrowym.
Problem ten dostrzegła również Unia Europejska, która na walkę z tym
problemem przeznaczyła 360 min euro (przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu
poświęcone jest całe działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka).
W spomniane powyżej grupy są szczególnie narażone na wykluczenie cyfrowe.
Konsekwencją takiej formy wykluczenia są różnice w uczestnictwie w ważnych
aspektach
życia
społecznego.
Komunikacja
za
pom ocą
komunikatorów
internetowych pomaga zwiększaniu sieci kontaktów, nawiązywaniu nowych relacji
oraz lepszemu podtrzymywaniu dotychczasowych więzi społecznych. Osoby, które
nie m ają dostępu do mediów cyfrowych będą w przyszłości w większym stopniu
wyalienowane. Ich możliwości w większym stopniu będą ograniczone jedynie do
lokalnych szans, podczas gdy użytkownicy sieci będą dzięki informacji bardziej
mobilni i ich szanse życiowe będą większe.
Już obecnie dostęp do nowych środków komunikacji elektronicznej staje się
niezbędny do coraz większej ilości zawodów, osiągania rozwoju i awansu
zawodowego, prowadzenia i rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.
Reasumując można tutaj wyciągnąć wniosek, że wykluczenie cyfrowe jest form ą
wykluczenia społecznego.
Używając terminu wykluczenia cyfrowego nie można sprowadzić go tylko do
samej fizycznej możliwości dostępu do Internetu i innych nowoczesnych technologii
cyfrowych i informatycznych, Sarama wskazuje , że o m ożliw ości korzystania
z nowoczesnych technologii inform acyjnych i komunikacyjnych decydują takie
czynniki jak:
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a) dostęp do przewodowych lub bezprzewodowych sieci telekom unikacyjnych;
b) wyposażenie w sprzęt pozw alający na korzystanie z zasobów informacyjnych,
np. dostęp do komputerów, stacji roboczych, urządzeń uniwersalnych, kiosków
informacyjnych;
c) posiadanie oprogram owania um ożliwiającego korzystanie ze sprzętu, zasobów
informacyjnych i usług sieciowych;
d) dostosowanie
do
rzeczywistych
potrzeb
odbiorców udostępnianych
inform acji(ich formy, treści, struktury) i usług sieciowych;
e) działalność instytucji lub organizacji oferujących dostęp do sieci i zasobów
informacyjnych, np. dostawców Internetu lub publicznych punktów dostępu
zlokalizowanych np. w szkołach, bibliotekach, urzędach;
f) um iejętność korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
[6, s. 187 i nast.]
Na zlecenie Unii Europejskiej zostało przeprowadzone badanie Eurobarometer2,
które wykazało istotne różnice w procentowym udziale osób mających dostęp do
Internetu w zależności od:
• dochodów,
• poziomu wykształcenia (w tym wieku zakończenia edukacji),
• wieku,
• zatrudnienia,
• miejsca zamieszkania,
• płci.
Jak pokazują wyniki analiz3 w Polsce wykluczenie cyfrowe jest ściśle powiązane
ze statusem zawodowym. Z Internetu korzystają przede wszystkim studenci
i uczniowie oraz osoby pracujące poza rolnictwem. Najmniejszy odsetek internautów
to emeryci, renciści i rolnicy, co łączy się z innym kryterium stanowiącym
o wykluczeniu cyfrowym jakim jest wiek. Blisko trzy na cztery osoby, które nie
korzystają z sieci w ogóle, przekroczyły 75 rok życia. Niemal taki sam odsetek
Polaków niekorzystających z sieci ma wykształcenie podstawowe łub zawodowe.
W yniki badania pokazały również, że istotnymi barierami w korzystaniu
z nowoczesnych technologii informacyjnych są czynniki takie jak brak dostępu lub
zbyt duże koszty z nim związane oraz brak odpowiedniej wiedzy merytorycznej.
Pod pojęciem wykluczenia cyfrowego najczęściej rozumie się brak dostępu do
globalnej sieci. Stąd też najbardziej stosowaną praktyką w ramach przeciwdziałania
e-inclusion jest dostarczanie bezpłatnego Internetu do wykluczonych. Równie
ważnym działaniem jest edukacja w zakresie technologii informacyjnych, można
przyjąć założenie, że bez przekazania przynajmniej podstawowej w iedzy na temat
Internetu, jego zastosowań i możliwości, nie ma mowy o zwalczeniu cyfrowego
wykluczenia.
Interesujący przypadek wykluczenia cyfrowego nakreślił portal manager.money.pl,
zachodzi on wówczas gdy „...istnieje fizyczny dostęp do sieci, połączony z brakiem
kom petencji osoby wykluczonej. Pomimo posiadania Internetu w dom u bądź w pracy,
nie je s t ona w stanie korzystać z sieci.
Internauta wykluczony w ten sposób w miarę sprawnie korzysta z ulubionego
serwisu społecznościowego oraz czyta najnowsze wiadom ości na wybranym portalu.
Potrafi także kontaktować się ze znajom ym i za pośrednictwem komunikatora. Jednak

2 Commission o f the European communities, e-lnclusion. The Information Societyś Potential for
Social Inclusion in Europe, Brussels, 2001.
3 Dane zaczerpnięte z portalu money.pl [dostęp 8 września 2010],

223

Internet nie je s t dla niego źródłem informacji, poszerzającym horyzonty życiowe
i pomagającym w twórczym rozwijaniu pasji czy w znalezieniu lepszej pracy. Jest
raczej połączeniem tabloidu z konsolą do gier4... ”
W ciągle tworzącym się polskim społeczeństwie informacyjnym, jednym
z podstawowych
wym agań
je st
um iejętność
operowania
narzędziami
informatycznymi i informacją, dlatego też niezwykle istotne jest podjęcie walki
z cyfrowym wykluczeniem.

3. E - inclusion, czyli przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) został utworzony przez
Unię Europejską z m yślą o wspieraniu szeroko rozumianej innowacyjności.
Szczegółowe cele tego programu to przede wszystkim zwiększenie innowacyjności
przedsiębiorstw, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, udziału
innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie
trwalszych i lepszych miejsc pracy, czy też rozwój technologii informacyjnych
i komunikacji w gospodarce. Jednym z elementów programu jest działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e - inclusion.
Środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 wynoszą ogółem aż 9,7 mld euro,
w tym na walkę z problemem cyfrowego wykluczenia 360 min euro.
Podmiotem działania jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności. Działanie będzie miało charakter dotacji przekazywanej
jednostkom samorządu terytorialnego (JST) lub konsorcjom JST i organizacji
pozarządowych, które będą odpowiedzialne za kom pleksową realizację działań
związanych z udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na
terenie danej gminy. Ze środków na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu m ogą
skorzystać:
• jednostki samorządu terytorialnego,
• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Działania przeznaczone na
ograniczanie negatywnych skutków cyfrowego
wykluczenia w ramach programu Innowacyjna Gospodarka adresowane s ą przede
wszystkim do:
• gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
• gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
• dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
• osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
lub z orzeczeniem równoważnym.
Środki finansowe uzyskane w ramach programu m ogą zostać spożytkowane na
następujące czynności:
• dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do Internetu
w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem,

4 http://manager.money.pl/strategie/emarketing/artykul/w;cieniu;cyfrowego;wykluczenia, 181,0,521143.
html [data dostępu 25 wrzesień 2010].

224

• pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego lub
niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez
projektodawcę,
• zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania
z Internetu dla użytkowników końcowych projektu,
• dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia
pracowników, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania,
• dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.
Program e - inclusion ma na celu osiągnięcie, „żeby nikt nie pozostał w tyie".
Koncentruje się na uczestnictwie wszystkich jednostek i społeczności we wszystkich
aspektach społeczeństwa informacyjnego. Polityka e - integracji, ma na celu
zmniejszenie różnic w stosowaniu technologii informacyjnych oraz promowanie ich
w celu przezwyciężenia wykluczenia oraz poprawy wyników gospodarczych,
możliwości zatrudnienia, jakości życia, spójności społecznej.

3.1. Case study - „Nowodworskie okno na świat - pokolenie e-inclusion”
Przykładem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jest miasto Nowy Dwór
Mazowiecki. Opracowano tutaj projekt pod nazw ą „Nowodworskie okno na świat pokolenie e- inclusion". Został on skierowany do mieszkańców szczególnie
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Miasto zamieszkuje 27 408 osób z czego 11%
(2250 osób) korzysta ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Najczęstsze
przyczyny korzystania z pomocy OPS to:
• ubóstwo (46%),
• bezrobocie (62%),
• bezradność (53%)5
W latach 90-tych sytuacja gospodarcza i społeczna miasta uległa pogorszeniu.
Nastąpił duży wzrost bezrobocia i postępującego zubożenia społeczności lokalnej na
skutek likwidacji jednostek wojskowych stacjonujących w mieście. Na 100 łączy (TP
S.A) tylko 11,86 posiada dostęp do Internetu. Zakup komputera oraz opłacenie
dostępu do Internetu dla większości nowodworskich rodzin ze względu na ich status
materialny stanowi barierę nie do przebycia, aby przeciwdziałać wykluczeniu
cyfrowemu miasto opracowało projekt o nazwie „Nowodworskie okno na świat pokolenie e - inclusion”.
Na projekt miasto pozyskało 583.316 tys zł. z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. W artość całego projektu to 686.225 tys zł. Różnicę w wysokości 15%
wyłożyło miasto. W ramach projektu uruchomiono również stronę internetową
www.oknonaswiat-ndm .pl.
Do programu zakwalifikowano te osoby, które korzystają z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej lub, których dzieci otrzym ują od gminy stypendia socjalne.
Siedem dziesiąt pięć nowodworskich rodzin otrzymało sprzęt komputerowy, każdy
o wartości 3 327 zł, oraz dodatkowo dostęp do mobilnego Internetu.
Dodatkowym warunkiem uczestnictwa było złożenie pisemnego oświadczenia o nie
posiadaniu sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Właścicielem
komputerów jest miasto, zostaną one użyczone beneficjentom programu użyczone
na 3 lata, z m ożliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.
Zakupione komputery m ają posłużyć szczególnie dzieciom m.in. w wyrównywaniu
szans z rówieśnikami posiadającymi je już od dawna. Jednym z głównych celów
projektu jest próba kształtowania u dzieci i m łodzieży umiejętności kreowania

5 Dane przytaczane na podstawie informacji zawartych na stronie http://www.oknonaswiat-ndm.pl
[dostęp pomiędzy 9 a 25 września 2010].
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i wypowiadania własnych poglądów, motywowanie dzieci i młodzieży do zdobywania
wiedzy, um iejętnego jej wykorzystania za pośrednictwem strony internetowej.
Projekt przewiduje również przeprowadzenie cyklu szkoleń, na których
przybliżane będą m. in. zagadnienia dotyczące dobrodziejstw Internetu i zagrożeń,
jakie ze so bą niesie, budowy stron Internetowych oraz korzystania z arkusza
kalkulacyjnego Excel.
W chwili obecnej brak jest jeszcze oceny (ewaluacji) wymiernych efektów
podjętych działań (komputery zostały przekazane w lipcu br.)

4. Podsumowanie
Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do informacji je st jednym z najważniejszych
dóbr. Szczególnie dotyczy to Internetu, traktowanego obecnie, jako medium, które
ma możliwość dostarczania najbardziej zróżnicowanych wiadomości z różnych
miejsc tego świata. Brak dostępu do sieci i elektronicznych narzędzi wym iany
informacji powoduje narastające rozwarstwienie społeczne a także powstanie grup
szczególnie narażonych na wykluczenie cyfrowe.
Rozszerzanie dostępu do wspomnianych technologii dla zmarginalizowanych
grup może zmniejszyć skutki ich wykluczenia społecznego poprzez ułatwianie
dostępu i uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.
Potencjał Internetu, jako narzędzia ekspresji często przekłada się na osoby
z niego korzystające, które dzięki temu są bardziej zaangażowane. Sprzyja on
również integracji lokalnych społeczności.
Niestety brakuje spójnej i jednorodnej strategii działań skierowanych do osób, które
są cyfrowo wykluczone. Dostrzegalne jest to zarówno w Polsce, jak i poza jej
granicami.
W rozwiązywaniu problemu podziału cyfrowego powinny uczestniczyć zarówno
instytucje rządowe, przedsiębiorcy, ja k i sami obywatele. Podejmowane działania
powinny obejm ow ać niwelowanie wszystkich barier ograniczających dostęp.
Oprócz działań mających na celu dostarczenie odpowiedniej infrastruktury
telekomunikacyjnej, duże znaczenie ma zapewnienie wszystkim obywatelom
¡firmom taniego i bezpiecznego dostępu do inform acji zgromadzonych w sieciach
teleinformatycznych. Szczególnie ważne jest podjęcie tych działań w odniesieniu
do grup, w przypadku, których bariery są największe, a w ięc osób
niepełnosprawnych,
starszych,
o niskich
dochodach,
bezrobotnych,
zam ieszkujących tereny w iejskie.
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Streszczenie
Autorzy rozdziału, posiadając kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu na studiach drugiego
stopnia zespołowych projektów systemów informatycznych (SI) w oparciu o metodologię
ICONIX, proponują rozszerzenie instrumentarium tej metodologii o dodatkowe narzędzia,
w celu zwiększenia jakości procesu analitycznego. Narzędziami tymi mogą być: mapa
konceptów dostosowana do obszaru zainteresowań projektu oraz lista kontrolna
przeznaczona do wykrywania wybranych kategorii błędów konceptualnych w projekcie.
Dodatkowo można rekomendować wizerunek wzbogacony ogólnej koncepcji SI i słownik
domeny problemowej. Opisane w rozdziale przykłady zastosowania wymienionych narzędzi
bazują na materiałach zebranych podczas badań dydaktycznych projektów SI, powstałych
przez lata 2008-2010 na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Autorzy
przewidują, że narzędzia te mogą być efektywne poza uczelnią niezależnie od skali projektu
SI, a na pewno będą bardzo przydatne dla projektantów z ograniczonym doświadczeniem.

1. Wprowadzenie
Modelowanie i analiza jest jednym z kluczowych etapów wytwarzania systemów
informatycznych (SI) [1, 2], W łaściwie przeprowadzony proces analityczny pozwala
na skuteczne projektowanie i implementację kodu, ogranicza problemy przy
wdrażaniu oraz zapewnia efektywność pracy z wytworzonym oprogramowaniem.
Dobra analiza SI jest kluczowym czynnikiem jakościowym produktu, a zatem
i czynnikiem sukcesu przedsięwzięcia IT [1].
Projektowanie SI, jak niewiele innych rodzajów działalności człowieka, daje
praktycznie nieograniczoną możliwość wyboru wariantów rozwiązań - w zależności
od przeznaczenia systemu, dostępnych środków i okoliczności. Projektowanie SI
obejmuje m iędzy innymi takie złożone koncepcyjnie zadania jak: definicja głównych
elementów systemu, specyfikacja wymagań oraz funkcjonalności, prototypowanie
interfejsów użytkownika (Ul).
Złożoność
współczesnych
systemów
informatycznych,
pracujących
w dynamicznie zmieniających się warunkach, wymusza dobrą orientację zespołu
projektantów w znacznej liczbie skomplikowanych zagadnień. Z tego względu
konieczne je s t zastosowanie precyzyjnego, jednoznacznego sposobu opisu
składowych procesu modelowania i analizy, zwłaszcza przy większych zespołach
projektowych oraz przy planowanym dalszym rozwoju SI w przyszłości. Owszem,
praktyka udowodniła, że SI da się zbudować, nie stosując sformalizowanego
podejścia projektowego i precyzyjnego modelowania, lecz jest to bardzo często
przedsięwzięcie ryzykowne, nieefektywne i zawodne, i nie zapewnia ono produktu
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odpowiedniej jakości. Z tej przyczyny istnieje szereg uporządkowanych (wzorcowych)
procesów wytwórczych oprogramowania (ang. software developm ent process) [3, 4],
takich jak Rational Unified Process (RUP), Open Unified Process czy ICONIX
Process1. W procesach tych na etapach modelowania i projektowania stosuje się
zunifikowany język modelowania (ang. Unified Modeling Language, UML),
umożliwiający ścisły opis struktury projektowanego systemu i procesów w nim
zachodzących.
Jednak, mimo istnienia tak precyzyjnego i potężnego narzędzia, jakim jest język
UML, projektowanie systemów informatycznych pozostaje zadaniem trudnym [2].
Młodzi, o ograniczonym doświadczeniu projektanci napotykają dwa zasadnicze
rodzaje problemów przy stosowaniu UML w praktyce. Pierwszy problem, stosunkowo
łatwy do pokonania, to takie opanowanie elementów oraz reguł języka, aby nie
popełniać błędów formalnych. Dla każdego inżyniera oprogramowania jest to
problem jedynie tymczasowy, znikający po niedługim czasie używania języka UML,
mimo rozległości jego zastosowań. Drugi problem jest poważniejszy, ponieważ jego
źródło ma naturę behawioralno-poznawczą, czyli dotyczy organizowania i kontroli
złożonej aktywności poznawczo-emocjonalnej projektanta [5],
Dobre
zaprojektowanie
architektury
oraz
funkcjonalności
systemu
informatycznego wymaga korzystania przez projektantów ze zbioru precyzyjnych
pojęć opisujących elementy i procesy systemu, a także wym aga od nich rozumienia
miejsca SI w procesie biznesowym - które to czynności nie s ą dla człowieka
intuicyjne. Co jeszcze bardziej istotne - od projektantów wym aga się również
zdolności do przyjęcia punktu widzenia użytkowników systemu. Przy większych
zespołach
projektantów istnieje co prawda specjalizacja, jednak umiejętność
precyzyjnego planowania konceptualnego wymagana jest od każdego projektanta.
W sparcie technologiczne projektantom może dostarczać walidacja schematów
pojęciowych. Nad opracowaniem metodologii walidacji [6] pracuje obecnie szereg
zespołów
badawczych. Przykładem europejskiego zespołu może być grupa
Konceptualnego
Modelowania
Systemów
Informatycznych
z
Politechniki
Barcelońskiej2.
W warstwie konceptualnej, przy tworzeniu takich diagramów jak model domeny,
konceptualny model bazy danych czy diagram przypadków użycia, możliwe są do
popełnienia błędy, skutkujące poważnymi usterkami w kolejnych etapach
projektowania i implementacji SI, oraz poważnie obniżające jakość produktu
końcowego [7], Część procesów wytwarzania oprogramowania (np. RUP) ma
charakter
iteracyjny, co pozwala
wyelim inować większość błędów w kolejnych
etapach
projektowania. W arto pamiętać, że w takich
przypadkach błędy
konceptualne nadal pozostają przyczyną wydłużenia procesu produkcyjnego.
Ponadto, pozostałe procesy wytwarzania, użyteczne dla mniejszych projektów
(np. ICONIX) - charakteru iteracyjnego nie posiadają. Są one też często mniej
sformalizowane - w tych metodach nawet poważne błędy konceptualne m ogą nie
zostać zauważone, skutkując powstaniem wadliwego oprogramowania.
Na osobną uwagę zasługują projekty dydaktyczne. Modernizacja kierunku
studiów informatycznych przewiduje zwiększenie roli specjalnościowych zajęć
projektowych [8]. Problem polega na tym, że specyfika tych projektów prowadzonych
w ramach planu studiów i sztywnych ramek godzin semestralnych nie pozwala na
zastosowanie podejścia iteracyjnego i wymusza de facto proces wytwórczy zbliżony
do modelu kaskadowego. Istotne ograniczenia czasowe i jednoosobowy „zespół”
projektowy nie pozwalają również na realne iteracje w projektach dyplomowych.
1The ICONIX process, http://iconixprocess.conrV
2 Conceptual Modeling of Information Systems research group, http://guifre.lsl.upc.edu/
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Sytuacja ta uwypukla rolę walidacji modelu konceptualnego w projekcie
dydaktycznym SI, bowiem wymóg zaawansowanej analizy pojęciowej zwiększa
szansę na sukces projektu (zaliczenie przedmiotu) i prowadzi do zwiększenia jakości
nabywanych wiedzy i umiejętności zawodowych.

2. Materiał badawczy, koncepcja rozszerzenia instrumentarium
Autorzy niniejszego rozdziału od kilku lat prowadzą zajęcia z zakresu
zaawansowanej inżynierii oprogramowania na kierunku Informatyka na W ydziale
Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia praktyczne prowadzone są
metodą projektową w formie zbliżonej do rzeczywistego projektu IT i dotyczą
zagadnień związanych z wytwarzaniem zadanych systemów informatycznych na
poziomie systemu zarządzania m ałą firmą, taką jak: wypożyczalnia, zakład
rzemieślniczy, sklep czy przychodnia. Projekty wykonywane są głównie m etodą
ICONIX, ze względu na jej umiarkowane sformalizowanie oraz średni stopień
rozbudowania pozwalający na opanowanie formalnych wymagań przez młodych
projektantów w trakcie jednego semestru. Ważne jest aby podkreślić, że zadania
projektowe wykonywane są przez studentów studiów drugiego stopnia, którzy m ają
już tytuł inżyniera lub licencjata oraz początkowe doświadczenie w programowaniu
komputerów i w inżynierii oprogramowania (chociaż by z powodu wykonanego
projektu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia).
Dokumentacja projektowa zgromadzona przez kilka semestrów prowadzenia
opisanych zajęć pozwoliła autorom zauważyć regularne występowanie w studenckich
projektach problemów natury konceptualnej. Jak okazało się w wyniku
przeprowadzonych badań, problemy te spowodowane są „płytkim” modelowaniem
rozwiązywanego problemu [9]. W trakcie dalszych badań zauważone rodzaje błędów
konceptualnych zostały pogrupowane nie na podstawie częstości ich występowania,
ale w zależności od tego na ile występowanie danego błędu komplikuje sytuację
projektową. Pozwoliło to zaproponować techniki zapobiegania wybranym rodzajom
błędów projektowych w oparciu o rozszerzenie instrumentarium projektu zastosowanie w procesie wytwórczym ICONIX dodatkowych, znanych z innych
dziedzin narzędzi analitycznych. Narzędziami takimi powinny być: mapa
konceptualna dostosowana do skali i celu projektu oraz specjalizowana lista
kontrolna przeznaczona do weryfikacji braku wybranych kategorii błędów
konceptualnych w projekcie. Jako dodatkowe narzędzia można rekomendować
wizerunek wzbogacony ogólnej koncepcji SI i słownik domeny problemowej.

3. Przykład zastosowania w projekcie mapy konceptualnej
Jedną ze skutecznych technik zapobiegania błędom w projektach studenckich
okazało się mapowanie pojęć (konceptów), które należało przeprowadzić przed
faktycznym
rozpoczęciem
prac nad projektem
systemu
informatycznego.
W terminach inżynierii oprogramowania można powiedzieć, że zabieg ten powinien
mieć miejsce na etapie planowania projektu albo na etapie strategicznym. Mapa
pojęć
powinna
być
wynikiem
analizy
artykułów
encyklopedycznych
i specjalistycznych, haseł słownikowych i innych źródeł dotyczących domeny
problemowej. Głównym zadaniem mapy pojęć (swoistej sieci semantycznej) jest
„synchronizacja słownictwa” wszystkich uczestników projektu.
Przyjaznym kompleksowym narzędziem do mapowania pojęć okazało się
oprogramowanie CmapTools , oprogramowanie to jest rozwijane przez „The Institute
3n

The IHMC CmapTools program, http://cmap.ihmc.us/
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for Humań and Machinę Cognition”. Atutem tej aplikacji jest faktyczne tworzenie
internetowego serwisu społecznościowego do konceptualnej analizy wiedzy za
pośrednictwem sieci globalnej. Dlatego za pom ocą aplikacji można znaleźć mapy
konceptów opublikowane w systemie przez wielu użytkowników. Oprogramowanie
umożliwia współpracę uczestników zespołu projektowego on-line, synchronizacje
map, generowanie konspektów, eksport stworzonych map w postaci graficznej
i udostępnianie ich na stronach internetowych [10].
Na rysunku 1 pokazano przykładową mapę pojęć w ykonaną po to, aby
przygotować zespół projektowy do pracy nad konkretnym systemem informatycznym.
Mapa ta została osadzona w kontekście zadania projektowego, które przewidywało
stworzenie aplikacji internetowej bazodanowej wspomagającej prowadzenie aukcji za
pośrednictwem Internetu. Mapa ta nie je s t reprezentacją „wiedzy absolutnej"
0 domenie problemowej, ale raczej uzgodnionym przez uczestników projektu
spojrzeniem na tę domenę. Idealnym było by dążyć do encyklopedycznego
przedstawienia problemu, ale w realnej sytuacji można mieć satysfakcję z nieco
uproszczonego mapowania zagadnień. W ażne jest, żeby mapa utrwaliła przyjęte
przez uczestników projektu uzgodnienia ontologiczne.
Przy ogólnie dobrze znanej studentom domenie, chociażby z powodu wysokiej
popularności serwisu internetow egoAllegro.pl, praca nad m apą z rys. 1 uświadomiła
młodym projektantom niektóre bardzo istotne cechy aukcji. Na przykład, sporo
dyskusji wywołała sytuacja z asocjowaniem Oferty z Towarem i Ceną. Tak samo
zespół sporo dyskutował o tym, czy Licytacja dotyczy „przedmiotu aukcji” i czy
w trakcie aukcji można wykorzystywać „rynkow ą cenę" Towaru. Dzięki pracy nad tą
m apą uczestnicy projektu mogli szybciej zorientować się w sytuacji problemowej
1 przejść do specyfikowania głównych procesów, które należało wspomagać
komputerowo. Mapa okazała się też przydatna podczas analizy przypadków użycia
i podczas budowania modelu danych domu aukcyjnego. Głównym pozytywnym
wynikiem zastosowania tej mapy w projekcie dydaktycznym okazało się spójne
słownictwo, które łatwo było zauważyć tak w dokumentacji, jak i w konstrukcjach
tekstowych interfejsu użytkownika.

^ Proces biznesowy ^

♦ to
jest

\ składa się z -► ^r------------------------^
Operacja biznesowa J Ą— jest to

f Przetargi

I

t

jest to

jest to

I___
- dotyczy

- dotyczy -

*

jest to

_ ]__
Aukcja
internetowa

dotyczy m a - W cena W

ł /

^

zwiększa

t

dokonuje

Podmiot

Towar

/
\dotyczy — ^ Zakup j- 4 —dokonuje
Rys. 1. Mapa pojęć dotycząca działania serwisu aukcyjnego.
Źródło: opracowanie własne
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Alternatywnym dla m apy konceptów rozwiązaniem, spełniającym to samo
zadanie, doprecyzowania słownictwa dotyczącego projektowanego SI, może być
słownik domeny. Słownik taki, przygotowany wg odpowiedniego szablonu, zawiera te
same informacje o elementach składowych domeny projektowej i ich relacjach
w postaci tekstu strukturyzowanego. Słownik ten może zawierać informacje, które
zwykle na mapie pojęć się nie znajdują, to jest: ograniczenia, parametry działania,
wymagania m inim alne itd. Słownik taki, przygotowany w formie tabelarycznej, może
być o wiele bardziej informatywny i jednocześnie równie czytelny jak mapa pojęć.
Tab. 1. Przykładowy szablon słownika projektowego
Hasło

Powiązania

Parametry

Aukcja

Oferta,
Przetarg

Termin, Rodzaj Jest to publiczna sprzedaż w której nabywcą danej rzeczy
zostaje ten, kto oferuje najwyższą sumę

Oferta

Aukcja,
Towar

Wysokość,
Czas

Formalna propozycja zawarcia umowy, dokonania
transakcji, w kontekście Aukcji, jednorazowa, składana
przez potencjalnego nabywcę

Podmiot Licytacja,
Oferta

Identyfikator,
Status

Uczestnik Aukcji, mający określone uprawnienia w systemie,
mogący rozpoczynać Aukcje jako kupujący oraz w nich
uczestniczyć, składać Oferty

Towar

Opis, Wartość

Przedmiot Aukcji oraz potencjalnie transakcji, opisany w
systemie

Aukcja

Opis4

Źródło: Opracowanie własne

4. Przykład zastosowania w projekcie listy kontrolnej do weryfikacji
diagramu przypadków użycia
Podstawową zaletą listy kontrolnej jako narzędzia w dowolnym zastosowaniu jest
jej łatwość użycia, niezależnie od tego, czy jest ona opracowana w tradycyjnej formie
papierowej, czy w formie programu komputerowego. Jeśli lista kontrolna jest
odpowiednio precyzyjna, jednoznaczna i szczegółowa, w zasadzie do wykorzystania
nie wym aga ona żadnych dodatkowych kwalifikacji poza um iejętnością jej
przeczytania ze zrozumieniem. W tym sensie lista kontrolna jest skondensowaną
wiedzą ekspercką podaną w łatwo dostępnej formie. W przypadku weryfikacji
poprawności diagramów w języku UML, lista kontrolna może być więc bardzo
pomocna - jeśli zawiera w yszczególnioną odpowiednio dużą liczbę możliwych do
wystąpienia sytuacji „kryzysowych”, nie będących oczywistymi z punktu widzenia
reguł samego języka modelowania.
Poniżej przedstawiono wybrany fragm ent listy kontrolnej, służącej do wykrywania
usterek w diagramach przypadków użycia, bez ukierunkowania na konkretny rodzaj
systemów informatycznych. W arto przypomnieć, że w procesie ICONIX
wyspecyfikowane przypadki użycia są punktem wyjścia dla całego modelowania
dynamicznego. Pytania zawarte na liście zostały uszeregowane rosnąco wg stopnia
utrudnienia sytuacji projektowej, z punktu widzenia projektanta. Przyjęta przez
autorów podstawa szeregowania według kolejności: istota -> akcja -> przedmiot,
podobna jest do kolejności wynikającej z gramatyki naturalnej, która odzwierciedla
ewolucyjny priorytet kognitywny [11].
1. Czy wyspecyfikowani aktorzy wyczerpują model biznesowy?
2. Czy w szystkie przypadki użycia są unikalne (czy oddzielne przypadki
użycia nie m ogą być połączone w jeden)?

4 Na podstawie słownika PWN.
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3. Czy wybrane są właściwe przedmioty działań i czy wybór jest
konsekwentny?
4. Czy w spólne dla różnych aktorów przypadki m ają identyczny przebieg?
5. Czy wyspecyfikowane przypadki użycia wyczerpują model biznesowy
i niezbędną funkcjonalność?
6. Czy stosowanie dziedziczenia aktorów/przypadków jest uzasadnione?
Odpowiedź przecząca chociażby na jedno z pytań podczas analizowania
stworzonego diagramu przypadków użycia oznacza konieczność wprowadzenia
poprawek. Na rys. 2 pokazany został przykładowy diagram przypadków użycia
opisujący funkcjonalność serwisu aukcyjnego. Diagram ten zawiera szereg typowych
błędów konceptualnych. Został on utworzony przez projektowy zespół studencki
podczas zajęć w ramach procesu projektowego bez zastosowania wspomagającej
listy kontrolnej.

Rys. 2. Diagram przypadków użycia przedstawiający funkcjonalność serwisu aukcyjnego,
opracowano bez zastosowania listy kontrolnej.
Źródło: opracowanie własne

Część z tych błędów można byłoby łatwo wyelim inować, stosując powyższy fragment
listy kontrolnej, co zostanie kolejno wykazane.
1. Pytanie: czy istniejący aktorzy w yczerpują model biznesowy? Odpowiedź: tak,
brak błędów związanych z brakiem zamodelowania wybranej kategorii
użytkowników.
2. Pytanie: czy przypadki użycia są unikalne? Czy oddzielne przypadki użycia nie
są jednym ? Odpowiedź: prawdopodobnie nie - przypadki Przeglądaj aukcje
oraz Przeglądaj towary powinny być tym samym, chyba, że Administrator
w momencie przeglądania listy aukcji potrzebuje jakiejś dodatkowej,
rozbudowanej funkcjonalności. Natomiast Gość i Klient, w praktycznie każdej
znanej realizacji serwisu aukcyjnego, przeglądają także aukcje - czyli
połączenie wystawionych przedmiotów z warunkami ich wystawienia.
Najczęściej nie ma możliwości przeglądania przedmiotów sprzedawanych
przez innych użytkowników serwisu w oderwaniu od aukcji.
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3. Pytanie:
czy
przedm ioty
działań
wybrane
są
konsekwentnie
i jednoznacznie? Odpowiedź: nie. W ystępują błędy związane z ontologią.
Najbardziej istotne przedmioty większości przypadków użycia to aukcje - są
one najistotniejszymi elementami systemu i podstawą modelu biznesowego.
W diagramie występują natomiast trzy różne rodzaje elementów: towary,
przedmioty i aukcje - które według koncepcji autora są w zasadzie
synonimami. Tymczasem w praktyce nie da się operować w serwisie
aukcyjnym na przedmiotach czy towarach nie operując na aukcjach - te
pierwsze są tylko elementami składowymi drugich. Więc, nie można np.
wyszukiwać towarów nie wyszukując aukcji, ale, żeby utworzyć aukcję, trzeba
też dodać przedm iot / towar. W tym przypadku błąd jest też powiązany
z punktem trzecim listy kontrolnej.
4. Pytanie: czy wspólne dla różnych aktorów przypadki m ają identyczny przebieg?
Odpowiedź: nie ma zastosowania - brak niewłaściwego udostępniania
przypadków użycia.
5. Pytanie: czy przypadki użycia wyczerpują model biznesowy i niezbędną
funkcjonalność?
Odpowiedź:
prawdopodobnie
nie.
Brak
przypadków
komplementarnych do niektórych już istniejących, np. Odblokuj konto dla
istniejącego Blokuj konto. Brak jest również niektórych korzystnych
z biznesowego punktu widzenia przypadków, dotyczących np. rozsądzania
sporów, reklamy, zarządzania własnymi aukcjami. Ponadto, jeśli modelujemy
przeglądanie i wyszukiwanie elementów jako dwa oddzielne przypadki użycia,
to Adm inistrator powinien mieć również dostępny przypadek Szukaj aukcji.
6. Pytanie: czy dziedziczenie jest prawidłowo stosowane? Odpowiedź: tak, brak
wadliwego dziedziczenia przypadków użycia, ale dziedziczenie aktorów jest
podejrzane. Klient powinien mieć dostępne przypadki Szukaj towaru oraz
Przeglądaj towary (a właściwie Szukaj aukcji i Przeglądaj aukcje), natomiast
przypadek R ejestruj powinien zostać dla niego zablokowany - nie zostało to
zaznaczone na diagramie.
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Rys. 3. Diagram przypadków użycia przedstawiający funkcjonalność serwisu aukcyjnego, w
stosunku do rys.1 jest to wersja poprawiona po zastosowaniu listy kontrolnej.
Źródło: opracowanie wiasne

Dodatkowo, na diagramie występował błąd polegający na niepoprawnym oznaczeniu
kierunku relacji, co zamienia przyczynę z opcjonalnym skutkiem: przypadki użycia
Licytuj przedm iot oraz Kup przedmiot. Na rys. 3 pokazana jest wersja diagramu
przypadków użycia dla projektowanego SI po zastosowaniu wybranej części listy
kontrolnej. Przypadki użycia zostały ujednolicone, a każdy z aktorów ma dostęp do
tych, które są potrzebne w jego działaniach.

5. Przykład zastosowania w projekcie techniki wizerunku
wzbogaconego
Rozpoczęcie projektu Si wiąże się z podjęciem decyzji strategicznych o wyborze
odpowiednich priorytetów i z wypracowaniem wizji systemu. Dlatego już na starcie
wskazane jest uzgodnienie głównych pojęć i zarysu architektury systemu w postaci
dostępnej dla wszystkich stron zainteresowanych. Autorzy proponują utrwalać
pierwsze spojrzenie na mechanizm y informacyjne przyszłego systemu za pomocą
niekonwencjonalnego diagramu przedstawionego na rys. 4, który w istocie
wizualizuje przepływy danych (ang. Data Flow) między głównymi modułami systemu
i jego otoczeniem, czyli w terminologii inżynierii oprogramowania jest diagramem
kontekstowym. Stylem ten diagram klasyfikuje się bardziej jako infografika, czyli
tekstowo-obrazkowa prezentacja sytuacji. Zwroty strzałek na rysunku wskazują
główne kierunki przepływu danych, napisy przy nich identyfikują rodzaje
przekazywanych dokumentów czy zbiorów danych.
Zaletą sugerowanego spojrzenia je s t to, że ta perspektywa idealnie nadaje się do
rozpoczęcia rozmów ze Zleceniodawcą, Sponsorem, Udziałowcem i Klientem
w odróżnieniu od klasycznej postaci kontekstowego diagramu przepływu danych.
Wiedza o problemie ujęta w proponowanej perspektywie może posłużyć jako
inspiracja do dalszych rozważeń nad funkcjonalnością systemu. W języku angielskim
opisana technika nosi nazwę Rich Picture (wizerunek wzbogacony) i je st częścią
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metodologii inżynierii systemów [1], Zapewnia ona mechanizm poznawania
złożonych tem atów lub źle zdefiniowanych problemów poprzez rysowanie ich
szczegółowych ("bogatych") reprezentacji.
Przedstawiona za pom ocą rysunku 4 sytuacja dotyczy systemu wspomagającego
funkcjonowanie agencji handlowej. Z rysunku dowiadujemy się o planowanych
usługach świadczonych przez system oraz o jego użytkownikach. Napisy (tło
tekstowe rysunku) zw iększają jego informatywność i w danej konkretnej sytuacji
pozwalają rozpocząć budowanie modelu danych systemu.
ZARZĄD

KIEROWNIK

Rys. 4. W izerunek wzbogacony agencji handlowej.
Źródło: [ 12],

6. Podsumowanie
Praktyka prowadzenia projektów systemów informatycznych jako elementu nauki
inżynierii oprogramowania na kierunku Informatyka wskazuje na istnienie licznych
problemów konceptualnych na etapie modelowania SI. Problemy konceptualne na
tym etapie procesu projektowania SI m ogą skutkować powstaniem błędów
w tworzonych projektach oraz pogorszeniem jakości produktów, a w sytuacji
dydaktycznej - utrwaleniem złych nawyków i spadkiem efektywności procesu
dydaktycznego. W iele z tych problemów można rozwiązać za pomocą stosunkowo
nieskomplikowanego rozszerzenia instrumentarium analitycznego.
Jak wykazała praktyka, dodane perspektywy analityczne, obejmujące mapę
konceptualną (słownik domeny
projektowej),
listę
kontrolną weryfikującą
funkcjonalność i strukturę projektowanego systemu oraz wizerunek wzbogacony SI,
są bardzo użyteczne w środowisku akademickim. Zastosowanie owych narzędzi jako
środków ulepszających jakość projektów dydaktycznych okazało się stosunkowo
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łatwe w realizacji i przyniosło zauważalne skutki w postaci bardziej poprawnych
i przemyślanych projektów studenckich.
Zaproponowane narzędzia okazały się skuteczne przy kaskadowym wytwarzaniu
małych bądź średnich SI w oparciu o ICONIX Process. Jednak nie ma żadnych
przeciwwskazań, żeby korzystać z nich przy wytwarzaniu iteracyjnym - zespół
powinien w tedy zyskać raczej nie na jakości projektu, ale na czasie projektowania.
Autorzy rozdziału mieli m ożliwość przetestowania swojej propozycji w środowisku
dydaktycznym, wśród studentów II stopnia kierunku informatyka - a więc wśród osób
znających
w
pewnym
stopniu
zagadnienia
związane
z wytwarzaniem
oprogramowania, ale o ograniczonym doświadczeniu. Można spekulować, na ile
proponowane narzędzia będą użyteczne dla zespołów projektantów SI z dużym
doświadczeniem - możliwe, że potrzeba stosowania takich narzędzi będzie
mniejsza, jednak nadal zyski w usprawnieniu procesu projektowego m ogą być
zauważalne.
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Streszczenie
W rozdziale zaprezentowano systematyczne podejście od identyfikacji ryzyka. Oparto się
w głównej mierze na projektach informatycznych, gdyż nie istnieje w gospodarce żadne
przedsięwzięcie czy działanie, które jest całkowicie pozbawione ryzyka. Czynników
mogących negatywnie wpływać na owe przedsięwzięcie jest bardzo wiele. Skuteczne
zarządzanie ryzykiem, może mieć decydujący wpływ na końcowy efekt. Artykuł traktuje
o wszelkich próbach minimalizacji ryzyka podczas każdego etapu cyklu życia projektu.
Niniejsze opracowanie powinno mieć na celu podniesienie świadomości o konsekwencjach
jakie mogą się pojawić oraz wskazanie błędów w zarządzaniu ryzykiem w celu ich uniknięcia

1. Wprowadzenie
Viktor Hugo1 określił przyszłość jako nieosiągalną dla osób słabych. Dla ludzi
bojaźliwych przyszłość je s t czymś nieznanym, a kiedy mówił o osobach odważnych,
mówił o szansy ja k ą daje przyszłość. Obecny rozwój cywilizacyjny oraz szybko
zmieniające się otoczenie sprawiło, iż presja osiągnięcia sukcesu znacznie wzrosła.
Dla większości organizacji tak rozumiany sukces to utrzymanie ciągłości działania.
Aby przetrwać konieczne jest ciągłe dostosowywanie się do dynamicznie
rozwijającego się środowiska, a co za tym idzie ciągłe wprowadzanie zmian. Nie jest
niczym nowym stwierdzenie, iż przetrwanie idzie w parze w ryzykiem [1], Każda
nasza działalność, na stopie prywatnej czy też zawodowej obarczona jest pewnym
ryzykiem. W e współczesnej praktyce zarządzania organizacją, ryzyko i zarządzanie
nim jest kw estią bardzo istotną. Brak wrażliwości na ryzyko w dłuższej mierze może
mieć charakter destrukcyjny [5],
W organizacji poza działalnością operacyjną, nastawioną na stabilizację pozycji
firmy, prowadzona jest także działalność strategiczna. To właśnie ona wymusza
wprowadzanie zmian, zwłaszcza tych poważnych. Innowacje, bo o nich mowa, bez
względu na swój charakter dotykają całej organizacji [4]. To właśnie zmiany
inwestycyjne tworzą „przestrzeń” pomiędzy misja ja k ą w ypełniają przedsiębiorstwa,
a wizją jaka sobie wyznaczyły. Dokładnie w tym miejscu początek ma zarządzanie
projektami. Mówiąc o projekcie, autor ma na myśli odrębne przedsięwzięcie o ściśle
określonym
celu,
z
uzasadnieniem
biznesowym,
realizowanym
według
opracowanego harmonogramu.

' Victor Marie Hugo - francuski pisarz, poeta, dramaturg i polityk. Uznawany jest za jednego
z najważniejszych przedstawicieli literatury francuskiej i czołowego reprezentanta francuskiego
romantyzmu.
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O zarządzaniu ryzykiem nie tylko w Polce piszę się coraz częściej. Świadczy to
o fakcie, iż na rolę ja ką odgrywa ryzyko zwraca się coraz to w iększą uwagę.
Celem opracowania je st przybliżenie Czytelnikowi jak ważna je st identyfikacja
ryzyka oraz zaplanowana reakcja na wypadek jego wystąpienia, na powodzenie
projektów informatycznych.

2. Zarządzanie ryzykiem
W obecnej literaturze definicji ryzyka jest bardzo wiele. Ryzyko w rozumieniu
ISACA2 (ang. Information Systems Audit and Control Association) to możliwość
wystąpienia zdarzenia, mającego niepożądany wpływ na daną organizację i jej
system y informatyczne. Patrząc psychologicznie, ryzyko je st stanem umysłu
człowieka. Jeżeli stan umysłu się zmieni, to zmieni się również ryzyko. Z punktu
widzenia IIA3 to niepewność, co do możliwości wystąpienia zdarzenia mającego
niekorzystny wpływ na osiągnięcie celów danej organizacji. Jednakże patrząc
projektowo ryzyko to skumulowany efekt prawdopodobieństwa niepewnych zdarzeń,
mogących pozytywnie lub negatywnie wpływać na realizację projektu [6, 13].
Mówiąc o procesie zarządzania ryzykiem w organizacji rozpatrujemy je
z poziomu operacyjnego jak i strategicznego. Działalność operacyjna je st na ogól
rozumiana jako bieżąca działalność organizacji. Jest to poziom odpowiadający
między innymi za relacje z klientami. Jednakże i na tym poziomie kwestia ryzyka jest
bardzo istotna. Ryzyko operacyjne dotyczy wszystkich procesów prowadzonych
w przedsiębiorstwie. Zarówno tych wewnętrznych ja k i zewnętrznych [7], Zarządzanie
ryzykiem operacyjnym polega de facto na tworzeniu rozwiązań zabezpieczających
w jakiś sposób działalność operacyjną. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu
strategicznym niemal w całości koncentruje się na identyfikacji i analizie zagrożeń
dotyczących celów strategicznych organizacji. Do najważniejszych zagrożeń zaliczyć
można np.: zmiany w ustawodawstwie polskim lub/i zagranicznym, pojawienie się
nowych trendów na rynku, zaistnienie nowych konkurencyjnych jednostek, a nawet
drastyczne działanie klęsk żywiołowych.
Notabene, strategiczne zarządzanie
ryzykiem
powinno mieć charakter
ambiwalentny. Nie ma wątpliwości, iż ryzyko ma ogromne znaczenie. Nie tylko
z punktu widzenia czyhających zagrożeń ale również szans, które należałoby
wykorzystać. Przedsiębiorstwa, które na ryzyko patrzą tylko przez pryzm at rosnącej
niepewności i zagrożeń, nie są w stanie dopasować swojej działalności do
odpowiedniego rodzaju ryzyka. Dlaczego firm y takie ja k Microsoft czy Google
osiągnęły zauw ażalną przewagę konkurencyjną na rynku? Firmy te osiągnęły sukces
dzięki wykorzystaniu potencjału ryzyka, odpowiedniego dla ich działalności [4, 9,11].

3. Ryzyko w projekcie informatycznym
Projekty informatyczne odróżniają się spośród innych rodzajów projektów
szczególnie dużym ryzykiem. Pojawia się zjawisko niekonkretnego zakresu, duża
nieokreśloność projektu szczególnie w początkowych etapach. Zarządzanie ryzykiem
w projekcie polega na realizacji powtarzających się procesów. Jak wynika z rysunku
1, całość rozpoczyna się od identyfikacji czynników ryzyka. S ą to czynniki, od których
zależy końcowy wynik projektu. W przypadku projektów informatycznych mówiąc

2 ISACA - ang. Information Systems Audit and Control Association. Stowarzyszenie osób zajmujących
się bezpieczeństwem, zagadnieniami dotyczącymi audytu i kontroli. Stowarzyszenie ma charakter
międzynarodowy.
3 IIA - ang. Institute of Internal Auditors - Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych
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o sukcesie (jako wyniku projektu) korzyści nigdy nie występują jednocześnie
z końcem prac np. nad nową w ersją oprogramowania. Konieczne jest uwzględnienie
eksploatacji, jako jednej z faz cyklu życia projektu. Źródłem takiej identyfikacji może
być człowiek lub dokument. Ludzie będący członkami zespołu oraz eksperci
posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, podczas spotkań są w stanie
wspólnie odkryć więcej zagrożeń i szans niż pojedyncza osoba. Każdy projekt
generuje ogromne ilości dokumentów (również tych elektronicznych). Osoba,
zajmująca się ryzykiem je st w stanie z planów i wcześniejszych projektów
zidentyfikować kolejne czynniki. Nie ma takiej możliwości by zidentyfikować
wszystkie czynniki. Jednak połączenie wielu metod pozwala na odszukanie ich
znacznie więcej.
W celu ułatwienia identyfikacji czynników ryzyka, wyznacza się tzw. cele
pośrednie projektu. Dzięki temu możliwe wyodrębnienie jeszcze większej liczby
czynników. W ykorzystuje się również takie metody jak listy kontrolne, ankiety
ekspertowe, sesje warsztatowe, taksonomię ryzyka (specyfikacja kategorii) oraz
popularną w zarządzaniu analizę SWOT [4, 10].
Jak powszechnie wiadomo, każdy proces poza wyznaczonym celem, posiada
elementy wejścia i wyjścia. Na wejściu procesu identyfikacji możemy wymienić
między innymi politykę zarządzania ryzykiem4, listę zagrożeń z Rejestru Zagadnień
Projektowych (prowadzonej przez kierownika) oraz wszelkie instrukcje i przewodniki.
Na wyjściu natomiast otrzymujemy Rejestr Ryzyka, w którym opisane zostały
informacje o zidentyfikowanym ryzyku, dacie identyfikacji, do której kategorii należy
dane ryzyko oraz kto je st jego właścicielem.
Faktu, iż projekt zakończy się sukcesem nigdy nie jest się w stanie potwierdzić
w 100%. Komunikacja na wszystkich poziomach je st w projekcie najważniejsza.
Informacje o pojawiających się zagrożeniach, są kluczem do błyskawicznego
zareagowania oraz uniknięcia konsekwencji (lub przynajmniej jego części). Istotna
jest informacja, kto „odpowiada" za ryzyko, czyli kto jest właścicielem danego ryzyka.
Dzięki temu w odpowiednim momencie wiadomo jest, kogo zaalarmować. Z praktyki
wynika, iż taka metoda daję pozytywne rezultaty. Bardzo w ażną zasadą przy
zarządzaniu ryzykiem jest odpowiednie umieszczenie tego zarządzania w projekcie.
Brak zarządzania ryzykiem lub nieodpowiednie jego prowadzenie świadczy
o nieodpowiedzialności osób zarządzających. Literatura donosi o przypadkach
niepowodzeń
projektu,
będących
rezultatem
braku
odpowiedniej
reakcji
w sytuacjach, gdy dane zagrożenie wystąpiło. Dlatego też, profesjonalne firmy
zajmujące się zarządzaniem ryzykiem stawiają na szkolenia pracowników, by ustrzec
przed konsekwencjami.

4 Jest to dokument opisujący elementy systemu zarządzania ryzykiem w danej jednostce
organizacyjnej. Uchwalany jest przez zarząd. Obejmuje wszystkie procesy realizowane
w organizacji - na każdym szczeblu menedżerskim. Do polityko zarządzania ryzykiem należą: cele
i skalę szacowanego ryzyka, właścicieli ryzyk i ich obowiązki oraz sposób postępowania na wypadek
wystąpienie danego zagrożenia.
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Rys. 1 Cykl zarządzania ryzykiem w projektach
Źródło: Opracowanie własne na podstaw ie [4]

Istotą zasadą przy zarządzaniu
ryzykiem w
projektach jest dobrze
przeprowadzona identyfikacja ryzyka. Prawidłowe zarządzanie ryzykiem wymaga
ustalenia odpowiednich priorytetów dla zidentyfikowanych czynników. W arto skupić
się na czynnikach ryzyka, które m ogą przynieść największe straty. Decyzje
o najwyższym ryzyku podejmuje Inwestor.
Dzisiejsze metody zarządzania ryzykiem identyfikują poza zagrożeniami również
szanse, które mogę być owocne dla całej organizacji. Jednakże jednym
z problemów jak pokazują realia, zespoły projektowe są przeładowane pracą by
zakończyć projekt w terminie, na odpowiednim poziomie oraz przy zaplanowanym
budżecie. Stąd też ogrom ny odsetek projektów zakończonych niepowodzeniem.
Rysunek 2 przestawia statystyki realizacji projektów informatycznych. Wynika
z wykresu, iż w zeszłym roku tylko 32% wszystkich projektów branży IT została
ukończona w określonym terminie i określoną jakością, a jednocześnie nie
przekraczając zaplanowanego budżetu5.

5 Badania The Standish Group International przeprowadzanie byty na terenie Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej
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Rys. 2 Statystyka realizacji projektów branży IT
Źródło: Extrem e Chaos, The Standish Group International, Inc., 2004, 2006, 2009

Następnym etapem w zarządzaniu ryzykiem jest jego analiza. Odpowiednie
podejście sprawdza się poprzez spojrzenie na analizę myśląc o skutkach jakie mogą
spowodować. W taki sposób przedstawiona analiza ryzyka, daje możliwość
wskazania
wielkości
wpływu
kosztów,
czas
realizacji
oraz
jakości
w momencie wystąpienia zagrożenia. W ybrane metody wykorzystywane do
przeprowadzenia analizy przedstawione zostały w dalszej części artykułu.

4. Czynniki mające wpływ na ryzyko
Na ryzyko w projektach informatycznych i nie tylko wpływają w różnym stopniu
takie okoliczności, które powodują [10]:
• Niedotrzymanie terminu zakończenia prac,
• Niezrealizowanie projektu w całości (np. brak realizacji pewnego zakresu),
• Przekroczenie budżetu.
W pierwszym z przypadków do najczęściej wymienianych ryzyk w badaniach
wymienia się: brak kompetencji zespołu realizującego projekt, trudność
w ustalaniu harmonogramu uwzględniającego wszystkie zadania, brak uprawnień
kierownika projektu do podejmowania kluczowych decyzji. Często nie istnieje
możliwość ingerencji w harmonogram projektu. Negatywnie wpływa również
niezbilansowana alokacja uczestników projektu.
Na
niedotrzymanie wielkości zaplanowanego
budżetu
do
najczęściej
wskazywanych ryzyk należy: niedokładne (w wielu przypadkach błędne)
oszacowanie kosztów materiałowych, kosztów pojawiających się w czasie trwania
realizacji projektu oraz kosztów zatrudnienia odpowiednich specjalistów.
Na
niedotrzymanie budżetu ma również wpływ zła komunikacja, a tym samych brak
wiedzy o poziom ie wykorzystania budżetu. W spomnieć należy również
o ryzykach, które nie są zależne od całego zespołu projektowego. Mowa tutaj
0 niedostępności materiałów, wzrostu cen lub zmiany kursu walut, w sytuacji gdy
materiały sprowadzane s ą z zagranicy.
Do ostatniej grupy ryzyk, mających wpływ na przekroczenie zakresu projektu
w główniej mierze odpowiada błędna interpretacja założeń oraz niewiedza
1 brak doświadczenia kierownika projektu. Wymieniana była również nieodpowiednia
kontrola, brak zarządzania zm ianą oraz wiele innych.
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4.1. Metody stosowane do oceny ryzyka
Etap oceny służy wyłonieniu parametrów ryzyka, w celu ułatwienia doboru
odpowiednich środków zapobiegawczych. Techniki wspierające ten proces można
podzielić na analizę jakościow ą oraz analizę ilościową.
Ilościowa
analiza
ryzyka
określa
w
sposób
wym ierny
wielkości
prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zdarzeń dotyczących całego
projektu, ale także poszczególnych zdarzeń. Dzięki takiej analizie jesteśmy
w stanie określić liczbowo szansę zakończenia projektu sukcesem. Taka ocena
zwykle je st poprzedzana analizą jakościową. Jak zostało ju ż wcześniej wspomniane
do przeprowadzania analizy ilościowej konieczny jest plan zarządzania ryzykiem,
opinie ekspertów, lista zidentyfikowanych ryzyk, lista priorytetów ryzyk, dane
z wcześniejszych projektów i inne. Techniki stosowane do analizy ilościowej to
między innymi [4, 5, 6]:
-

analiza wrażliwości, pozwalająca na wyznaczenie, które parametry posiadają
potencjalnie największy w pływ niepewności na przebieg zaplanowanego
projektu
- symulacje, np. Monte Carlo, dzięki którym jest możliwość zamodelowania
zmian paramentów oraz zbadaniu ich konsekwencji wpływających na projekt,
- ocena oczekiwanej wartości pieniężnej na podstawie drzewa decyzyjnego,
służącej wyliczeniu ile wart będzie projekt w momencie podejmowania decyzji
w sytuacjach niepewnych,
- analizy sieciowe - analiza badająca wzajemne powiązania pomiędzy
uzależnionymi od siebie zadaniami i ich wpływu na ustalony harmonogram
projektu. Przykładem takiej analizy jest np. PERT.
W przypadku analizy jakościowej techniki te s ą wykorzystywane również na etapie
identyfikacji. Przykładem je s t stosowanie list kontrolnych. Poza tą m etodą wyróżnić
można:
- metodę Pareto, czyli identyfikację tych czynników, od których zależy
powodzenie projektu,
- analizę założeń projektowych, czyli odpowiedź
na pytania: czy słusznie
przyjęto dane . założenia? Jak kształtuje się prawdopodobieństwo ich
spełnienia? Jakie są konsekwencję ich wystąpienia?
- metodę delficką,
- m apy i profile ryzyka, jako graficzne przestawienie parametrów
- ranking dokładności danych, badających dokładność i obiektywność danych
wykorzystanych przy planowaniu projektu
W przypadku mniejszych projektów, możliwe jest stosowanie uproszczonych metod.
Wyniki oceny ryzyka są podstawą by przejść do kolejnego etapu polegającego
odpowiednim zaplanowaniu reakcji na ryzyko.

5. Podsumowanie
Ryzyko nie jest pojęciem tylko o zabarwieniu negatywnym. Można wykorzystać je,
poprzez uzyskanie przewagi nad konkurencją, która je st narażona na podobne
ryzyko. Problem y pojawiające się w projektach w branży IT m ają przeważnie podłoże
socjologiczne, a nie techniczne. Takie projekty charakteryzują się wysokim stopniem
ryzyka, ponieważ wym agania klientów są bardzo zmienne. Należy uświadomić sobie,
iż żaden projekt nie je st oderwany od realiów otoczenia. Każda decyzja pociąga za
sobą pewną nutę niepewności.
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W tym miejscu można mówić o potencjale jaki kryje zarządzanie ryzykiem.
Przedstawiono spojrzenie na zagadnienie zarządzania ryzykiem w projektach
informatycznych, które stanowią całkowicie odrębną grupę projektów.
Niniejszy artykuł ma charakter wprowadzający do serii opracowań pogłębiających
omówione zagadnienia.
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S tre s zc ze n ie

Duża ilość danych przechowywana w bazach relacyjnych nastręcza trudności w ich
przeglądaniu, wyszukiwaniu i przygotowywaniu raportów. Zapytania do baz danych
wykonywane na powielonych, niespójnych i bezkontekstowych danych powodują
generowanie błędnych wyników. Systemy oparte na rozwiązaniach Sieci Semantycznych
(Semantic Web) pozwalają na budowę systemów opartych na wiedzy (Knowledge Based
Systems). Niniejszy artykuł przedstawiona architekturę systemu ControlSem opracowanego
dla podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - systemu dedykowanego dla
kontroli procedur medycznych opartego na technologiach SW. Doświadczenia
z projektowania systemu, modelowania ontologii dziedzinowej oraz procesu przetwarzania
danych mogą być wykorzystane w implementacjach rozwiązań kontekstowej integracji
i analizy danych.

1. W prowadzenie
W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój technologii sieci semantycznych
SW (Semantic W eb) w kierunku semantycznej analizy danych z dużych repozytoriów
[1], W wielu instytucjach i przedsiębiorstwach funkcjonują i są nadal rozszerzane
duże rozproszone bazy danych oparte na technologiach relacyjnych baz danych firm
ORACLE, MICROSOFT i innych. Przegląd danych nastręcza dużych trudności.
Związane są one z niedostosowaniem wielu technologii przeglądu rozproszonych
baz danych i raportowania do wymagań użytkownika. Użytkownikami baz danych nie
są wyspecjalizowani informatycy znający biegle języki zapytań (SQL), ale pracownicy
administracyjni, specjaliści działów marketingu i finansów, oraz kontrolerzy
w różnorodnych systemach controllingu. Specjaliści ci chcą formułować zapytania
w naturalnym języku danej dziedziny przedmiotowej. Chcą również uzyskiwać nie
tylko raporty z danymi, czy też informacjami tworzonymi na podstawie relacji
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pomiędzy danymi. C hcą pozyskiwać wiedzę dotyczącą określonej problematyki,
tworząc tym samym system oparty na w iedzy KBS (Knowledge Based System).
Takie możliwości daje im technologia SW (Semantic W eb) [2],
W niniejszym artykule przedstawiona zostanie architektura systemu ControlSem
opracowanego dla podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zdefiniowano listę problemów obejmujących proces przeszukiwania rozproszonych
bazy danych NFZ. Problematyka dotyczy kontroli procedur medycznych. Kontrolerzy
NFZ chcą uzyskać raporty pod określone, skomplikowane zapytania.
Tego typu system y dopiero są tworzone. Można wym ienić tu kilka systemów
opartych na repozytoriach szpitali. Przy czym tam problematyka obejmuje procesy
monitorowania badań pacjentów. Taki system HIWO (Hospital Intelligent Ward
Ontology) przedstawili P.Kataria, R.Juric, S.Paurobally, K.Madani [3], Ontologię
HIWO przedstawiono w narzędziu TopBraid [4]
natomiast konwersji danych
z relacyjnej bazy Oracle Express Edition 10g do formatu RDF dokonano za pomocą
narzędzia D2RQ, które wykorzystuje biblioteki Jena API [4], Innym podejściem jest
opracowanie P.LePendu, D.Dou, G.A.Frishkoff, J.Rong [5], którzy utworzyli bazę
ontologiczną do analizy elektroencefalografów. Dane gromadzono w bazie MySQL
RDBMS, reguły zapisano w języku SW RL [6] a zapytania skonstruowano w językach:
SPARQL [7], OWL-QL [8], SQL [9], Zespół pracowników H.Chen [10] opracowali
narzędzie Dartgrid do przetworzenia danych z relacyjnej bazy posługując się
językiem zapytań SPARQL. Opracowano aplikację dotyczącą analizy procedur
medycyny chińskiej bazując na bazie China Academy of Traditional Chainise
Medicine CTCM.
Innym podejściem je st tworzenie systemów zaprojektowanych zgodnie
z zasadami technologii SW. Takie systemy oparte są na medycznych ontologiach
takich jak UMLS [11], SNOMED [12], GALEN [13]. System zapisu procedur
medycznych w języku OWL przedstawili A.L.Rector, R.Qamar, T.Marley [14]. System
zarządzania inform acją m edyczną w szpitalu oparty na językach OWL-S, OWL,
SWRL przedstawili M.A.Casteleiro, J.J.Des Diz [15]. Opracowali oni interfejs
pomiędzy tezaurusem UMLS a edytorem języka OWL, Protege-OWL [16].

2. Architektura systemu
Zastosowanie SW wymaga podłączenia baz danych pozwalających na
przechowywanie modelu RDF albo zaimportowanie danych do struktur RDF. Dane
źródłowe dla ControlSem są przechowywane przez NFZ w relacyjnych bazach
danych firm y Oracle. Z tego względu do podłączenia źródeł danych wykorzystaliśmy
konwerter D2RQ. Jako narzędzie modelowania SW zostało wykorzystane narzędzie
TopBraid Com poser (TBC) - rozbudowany edytor języków RDF, RDFS i OWL,
a także eksplorator instancji i narzędzie do wykonywanie zapytań SPARQL
z graficznym interfejsem użytkownika. Dodatkową zaletą TBC jest wbudowany silnik
regułowy SPIN (SPARQL Inferencing Notation), który znacznie ułatwia definiowanie
dodatkowych warunków i reguł w konstruowanych zapytaniach systemu ControlSem.
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Rys. 1. Architektura systemu ControlSem
Źródło: Opracowanie własne

W przyszłości, przy zastosowaniu bazy Oracle 11 g możliwa będzie rezygnacja
z narzędzi D2RQ. Zbiór relacyjnych baz danych NFZ składa się ze zbioru kilkunastu
baz. Do eksperymentu wybrano trzy bazy: baza leków, baza świadczeń i baza
recept. Każda z baz cechuje się dużą liczbą rekordów (około 50 min rekordów).
W dotychczas realizowanej przez podkarpacki oddział NFZ analizie danych
opartej na zapytaniach SQL zidentyfikowano niespójności w danych źródłowych.
Jednym z celów projektu było również potwierdzenie przydatności przyjętego modelu
ControlSem w zakresie integracji baz.
Dane źródłowe dla ControlSem zostały zidentyfikowane w postaci:
1) Bazy lekarzy (BL),
2) Bazy pacjentów (BP),
3) Bazy recept (BR),
4) Bazy leków (BLE),
5) Bazy rozpoznań (BROZP),
6) Bazy świadczeń (BŚ),
7) Bazy rozliczeń (BROZL),
8) Słownika międzynarodowych nazw leków (SLEK_SL_NAZWYM),
9) Słownika ICD 9 (Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych),
10)Słownika ICD 10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych).

3. Ontologia ControlSem
Ze względu na fakt, iż ControlSem był projektowany do przetwarzania już
istniejących źródeł danych przyjęto organizację klas w zakresie struktur i właściwości
w oparciu o struktury danych źródłowych zapisanych w bazie danych Oracle. Takie
rozwiązanie skomplikowało implementację klas i ich właściwości w OWL, ale ułatwia
pracę lekarzom specjalistom (znajomość dotychczasowych struktur) oraz zapewnia
niezmienność organizacji istniejących źródeł danych niezbędną dla innych
zastosowań.
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Dla potwierdzenia przydatności technologii SW w analizie procedur medycznych
zostały zdefiniowane dwa rzeczywiste problemy - grupy procedur medycznych,
w których stosowane są leki:
i -T ra m a d o l i Pancreatinum
ii - Clopidogrel
Powyższe leki m ogą być przepisywane na receptach w określonych procedurach
medycznych (Proc) wyłącznie z odpowiednim kodem uprawnień (K odllpr) i są lekami
0 nadzorowanej dystrybucji. Różnica pomiędzy (i) oraz (ii) polega na tym, że
przepisanie recepty na (i) nie jest uwarunkowane w czasie. Lek uznaje się za
aplikowany prawidłowo w dowolnym czasie - przed, w czasie oraz po wystąpieniu
zdarzenia uprawniającego (ZdUpr) do przepisania leku. Przepisanie recepty na (ii) to
przypadek, w którym w zależności od rodzaju ZdUpr lek może być przepisywany
wyłącznie w okresie właściwym dla rodzaju ZdUpr.
Definicja ontologii systemu ControlSem została przygotowana w edytorze TBC
1jest przedstawiona na Rysunku 2.
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Rys. 2. Diagram klas ControlSem w edytorze TBC
Źródło: Opracowanie własne
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Przygotowana struktura odpowiada organizacji struktur aktualnie wykorzystywanych
źródeł danych NFZ.
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Rys. 4. Struktura właściwości systemu ControlSem
Źródło: Opracowanie własne

4. Analiza procedur medycznych z wykorzystaniem SPARQL i SPIN
w ControlSem
Zdefiniowane problemy wnioskowania (i) oraz (ii) wym agają różnych ścieżek
wyszukiwania. Dla przypadku (i) wyszukanie numerów recept, które zostały
przepisane nieprawidłowo (brak ZdUpr) po zamodelowaniu OWL, wymaga wyłącznie
zdefiniowania zapytania typu SELECT języka SPARQL.
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Dla przypadku (ii) zapytanie w SPARQL m usiałoby uwzględniać tyle dodatkowych
warunków, ile jest różnych okresów odpowiadających ZdUpr w słowniku zdarzeń. Dla
tej grupy problemów przydatnym jest zastosowanie zapytania typu Construct języka
SPARÓL w definicji reguły. W zapisie reguły uwzględniono wszystkie warunki
definiowane przez lekarzy kontrolerów.
Najważniejsze cechy SPIN to:
- obliczanie wartości właściwości w oparciu o inne właściwości,
- sprawdzanie ograniczeń i sprawdzanie poprawności danych,
- tworzenie szablonów reguł wykonywanych przy spełnieniu określonych warunków.
Na Rys. 6 przedstawiono regułę zdefiniowaną w SPIN. Struktura tej reguły
pozwala na tworzenie biblioteki podobnych zapytań co stanowić będzie znaczące
ułatwienie dla lekarzy kontrolerów.
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Rys. 6. Reguła SPIN definiowana w T B C
Źródło: Opracowanie własne

W celu analizy przypadku (ii) wprowadzono do diagramu klas klasę
Zdarzenia_uprawniajace z właściwościami: Zdarzenie_upr, Zdarzenie_upr_kod,
Zdarzenie_upr_liczba_dni, Zdarzenie_upr_nazwa_m_leku typu data properties, które
um ożliwiają odwołanie się do wartości słowników ICD 9 i ICD 10.

251
i [ i HFZwIcJcgyOsd TZ i

C
*

j Uesource Form
Htm g ł<h«mł,Zd»«tP'*,opfł>if'>łj*<«_Vi»S.0!)50ÓlJÓ6

Aanot-jtloro

t

S l cfcnwcplt ttjfca¡tdno**cij-rtc».i i ustOMMniiin itłnfo
T Othłi Prepwli«
: htMWIliJł/oił.UlK.iKlii

| Bs.osoo.cwu«

I

upf lk(U dni v

i n :ę : i:—
, whi-in.wtiw/enU «)*f

Scic«boófitt

» IntomUg RrłrtmcM

I ferm Gfłph.Se^rcc COdłj
‘s i tmportt ♦

. / | H Cc<Tjin 5 P»<r.»nt Prepłrtt**} *F SPARQl » Pulti

Peiouic«
♦
■ .;•n
J1 -000M24
■) Khtm*Zdu»tu*,cp*>»nj>« 0 « ,iX.C»XlH«
♦ Kh»mr2d»fi*<vł.wpł**r*'»i*cł.C25
♦ iOwmłiitrienU.wpfł^nuyłCłjyj)
♦ Kh«fn*2<i»f:«Aił.vpłł*ni^*ce.Bl

♦ Khmu2<iłf2tnu,up«»rvnj^ł<0-51-01¿C0M19
♦ ł< hłfrU.-Z<lKI«ł«ł.>jpf4

♦
♦
♦
♦

*_E1 J

Khem» 2jKlł»U.cpł*i«n'J3*ct.ŁM 0
i<htmi-2d»f;«ft>ł,vpM Arołjłtł.JjJft OOOOOOJiO
Kh»fT' rZiJł^tnU^ypi^najłCf.S.Sl dl £C070J1
K h<mł-2d*Cłna.upfłv.n^»jK*.CiJ

« ti

rdf.typ*
Ichfmł.Zdłrłer^ł^upwwjMit
Khtm*2d*ft«n»*.uy»*n««t»{»
KtV*n*Z4*ntr**.VfX *****)K *
Khfm *:2Aif!<fW ł.up/»*r.)iK*
Uh«frv»2d»rj«rtU.opf/*«vł}K*
Khfmł:2d»f:<'»ł.vp»**f'ił^Kł
l<hłm *r2<l«I«^*.iipł*«r<ł;Ke
uK»«n#2d»<:«i'**.<jp/»wpił/Mł
s<hrmł-2<ł»i7»~».vp»łrtr,jjjcł
i<k«*Ti«Zdtf:*nl».upr*«nij}Kf
lth«»n*2d*/i«n»*.vpf*Ara>*<*

KhłOIłrZdMKMIrt.UpfłiłłUl^Kf
♦ «h«m»2<i»ii*ni*.upfł*f>^>xł^.31 i 100050,23

K h em ł-Z d ła e n ił.u p fłu łfij^łtf

♦ Kh«fn*-2dł':«n.ł_vpł#.*ni»f*<«_5.«.OO0COnO7

« hem»2 dn r cnu.upr *wri*j»<*

♦ Kh«m»Zd

«»-riajM.tV12

♦ Kh<m»2d»<iłni».Up»*<‘<'yt;*<0-51AJO
O
W
O
M
♦ i<h«TU.'2d*^łn*ł.upił»wrułj*cO-5ł51 0005025

♦ s<ł>«r>vł2d»^tn<«.up*»Mu»jMC.).M03^C0097t
♦ uh«m»2ilłCtni*.uf»»«»v*j#c».5JłXHflOOMl*

KMynrZdtCtnit.uprłwnU^c«
i< hcm«2d«runU_ufy»Mnujj< t
k h*<«* Zd*:*nó.ut* *•'«■•ij tr r
« h em» 2d»a tr«ji_«p»#inriłjjK t

l<K«mjr2dłfT*r'i»_U(W*"«V4)K«
♦ Kh«fn*-2tf*łt*nił.oj«**itw»ł*C*.tZłi

♦

MViYinnnr»i7

« h fm rZ d#a«r»i».up»»<*r>ó>K*

Rys. 7. Instancje klasy Zdarzenia_uprawniajace z definiowana w TBC
Źródło: Opracowanie własne

W modelu ControlSem wsparcie ze strony TBC i wbudowanych SPARQL i SPIN
pozwala na tworzenie optymalnych struktur zapytań, ale też umożliwia dalszy,
elastyczny rozwój modelu systemu o kolejne struktury, reguły i zapytania. Ponadto,
zastosowanie TBC pozwala na opracowanie przyjaznych interfejsów dla
użytkowników końcowych systemu - lekarzy specjalistów.

5. Efektywność czasowa
Po potwierdzeniu poprawności generowanych przez ControlSem wyników zostały
przeprowadzone testy efektywności czasowej.
Parametry techniczne środowiska testowego - serwera wykorzystanego do
zamodelowania architektury ControlSem:
1)Serwer:
- Intel Core 2 Duo E7600
- 8 GB RAM
2)Oprogram owanie:
- W indows Sen/er 2003 R2
- Oracle 10.2.0.1.0
- Oracle 11.1.0.6.0
- TopBraid Com poser ME 3.2.0
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Tab. 1 oraz Rys. 8 przedstawiają czasy wykonania analiz przy wykorzystaniu
Oracle 11 g jako bazy danych trójek RDF oraz narzędzia D2RQ współpracującego
z relacyjną bazą danych i z uwzględnieniem różnej liczby trójek poddawanych
analizom.
Tab. 1. czasy wykonania analiz dla różnych konfiguracji
CONTROL SEM
L.p.

1
2
3
4

Baza danych
X1
X5
X10
X15

D2RQ
00:01:09
00:11:10
00:38:54
01:42:10

Oracle 11 g
00:16:00
02:47:30
08:23:30
>24:00:00

Źródło: Opracowanie własne

W ielkość zbioru danych:
1. Dane otrzymane od NFZ (3 452 958 trójek)
2. Dane x5 bez tabel słownikowych leków (14 233 326 trójek)
3. Dane x10 bez tabel słownikowych leków (27 708 786 trójek)
4. Dane x15 bez tabel słownikowych leków (41 184 246 trójek)

Rys. 8. czasy wykonania analiz dla różnych konfiguracji CONTROL SEM
Źródło: Opracowanie własne

W warunkach dużej Ilości przetwarzanych danych, co ma miejsce w przypadku
zasobów NFZ wydajność narzędzi semantycznych nie je st satysfakcjonująca dla
analiz realizowanych w czasie rzeczywistym. Jednakże w porównaniu do narzędzi
sposobu realizacji analiz w hurtowniach danych analityki biznesowej (Business
Intelligence), gdzie zapytania są realizowane w okresach sprawozdawczych (np. raz
na miesiąc, czy raz na kwartał) można uznać, że reżim czasowy przetwarzania
zarówno dla sieci semantycznych ja k i narzędzi analityki biznesowej jest
porównywalny.
W celu optymalnego doboru istniejących technologii, oprócz wielu testów
przeprowadzonych na relacyjnej bazie danych (Oracle 10g) NFZ wykonano również
szereg testów z wykorzystaniem semantycznego silnika Oracle 11 g. Testy te
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wykazały, że wydajność Oracle 11 g dla sieci semantycznych jest ok. 15 razy gorsza
w porównaniu z połączeniem Oracle 9i oraz D2RQ.

6. Wnioski
Wynikiem eksperymentu jest osiągnięcie wysokiego stopnia integracji danych
celem uzyskania oczekiwanych raportów bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji
w dotychczasową, rozproszoną strukturę baz danych.
Przyjęty model ControlSem oparty na narzędziach TBC oraz D2RQ potwierdził
przydatność SW w analizie procedur medycznych opisanych rekordami zapisanymi
w relacyjnych bazach danych.
Doświadczenia z m odelowania ControlSem m ogą być wykorzystane do:
- rozbudowy przyjętego modelu o kolejne struktury danych, zależności oraz
reguły wnioskowania i narzędzia wizualizacji wyników danych,
- współdzielenia wiedzy zapisanej w opracowanych strukturach RDF, RDFS,
OWL i regułach SPIN/SPARQLMotion w opisie procedur medycznych,
- wdrażania narzędzi SW opartych o podobny model danych lub analogiczne
cele wnioskowania,
- implementacji rozwiązań kontekstowej analizy danych.
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Rozdział 28
W ybrane elem enty procesu wytwórczego oprogram owania narzędzia wspomagające zarządzanie kodem środowisk
systemowych
Wojciech Filipowski, Marcin Caban
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
wojciech.filipowski@polsl.pl

S tre s z c z e n ie

Istotną rolę w zarządzaniu środowiskiem rozwojowym oprogramowania charakteryzującym
się dużą dynamiką zmiany pełnią narzędzia automatyzacji utrzymania środowisk
systemowych. Dla dużych heterogenicznych systemów informatycznych rozwijanych przez
wiele lat, wykorzystujących różne technologie, problem zarządzania kodem jest krytyczny.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono porównanie dostępnych narzędzi wraz
z określeniem zakresu ich zastosowań.

1. Wstęp
Proces wytwórczy oprogramowania jako proces technologiczny opiera się
z jednej strony na wykorzystaniu człowieka i jego zdolności koncepcyjnych, tzn.
umysłu inżyniera projektującego a następnie implementującego algorytm, z drugiej
zaś strony wydajność i elastyczność tego procesu związana jest z wykorzystanymi
narzędziami wspomagającymi pracę człowieka. W niniejszym artykule zajmiemy się
bliżej rolą narzędzi wykorzystywanych do automatyzacji części procesu
wytwórczego, a konkretnie jego fragmentu związanego z utrzymaniem środowisk
systemowych, gdzie narzędzia pełnią istotną rolę w zarządzaniu złożonym
środowiskiem charakteryzującym się dużą dynam iką zmiany.
Wśród takich narzędzi można wyróżnić: narzędzia otwarte - działające na licencji
publicznej oraz narzędzia będące rozwiązaniami zamkniętymi, których kod źródłowy
nie je st opublikowany, a wykorzystanie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty
z tytułu praw autorskich. W niniejszym opracowaniu nastąpi porównanie obu
rodzajów narzędzi w raz z określeniem ich zastosowań.

2. Środowiska systemowe
Rozpatrzmy przypadek korporacji, w której funkcjonuje zintegrowane środowisko
systemów informatycznych wspomagające działania operacyjne firmy poprzez
automatyzację procesów biznesowych oraz integrację systemów dziedzinowych
realizujących określone funkcjonalności. Załóżmy, że w tym środowisku działa
system obsługi klientów m ający szereg interfejsów umożliwiających komunikację
z innymi systemami poprzez warstwę pośrednią - zw aną w arstw ą integracyjną.
W systemie tym w raz z każdą edycją środowiska zintegrowanego wprowadzane są
zmiany - usprawnienia, modyfikacje, poprawki - realizujące wymagania biznesowe
korporacji.
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Dla przeprowadzenia wdrożenia takiej zmiany, każdy system środowiska
zintegrowanego powinien być wyposażony w szereg środowisk systemowych
spełniających określone role w procesie wdrożenia i testowania, tak aby w rezultacie
osiągnąć jak najlepszą jakość i niezawodność funkcjonalności
wgrywanej na
środowisko produkcyjne w momencie uruchomienia biznesowego nowej wersji
systemu w środowisku zintegrowanym.
W poniższej tabeli wyspecyfikowano główne klasy środowisk wspomagających
wdrażanie zmian i utrzymanie systemu.
Tab. 1. Główne klasy środowisk systemowych
Lp.

Nazwa środowiska

Rola środowiska

1.

DEV/
TEST

2.

SYS

3.

INT

4.

UAT

5.

EFF

6.

PRE

7.

PROD

Środowiska developerskie i testowe dostawcy, na których
realizowana
jest
konstrukcja
oprogramowania
oraz
przeprowadzane są testy wewnętrzne dostawcy
Środowisko testowe w odpowiedzialności dostawcy lub
Organizacji, na którym odbywają się testy regresji i/lub testy
systemowe. Środowisko to jest wolnostojące z symulowaną
za pomocą zaślepek na interfejsach komunikacją
Środowisko testowe w odpowiedzialności Organizacji, na
którym odbywają się testy integracyjne. Środowisko to jest w
pełni zintegrowane i służy to realizacji testów procesów cross
systemowych
Środowisko testowe w odpowiedzialności Organizacji, na
którym odbywają się testy akceptacyjne użytkownika.
Środowisko to jest zintegrowane.
Środowisko testowe w odpowiedzialności dostawcy lub
Organizacji, na którym odbywają się testy wydajnościowe.
Środowisko to może być zintegrowane w zależności od
przyjętej strategii i scenariuszy testowych.
Środowisko testowe w odpowiedzialności Organizacji, na
którym odbywają się testy poprzedzające aktualizację
(podniesienie wersji) środowiska produkcyjnego. Środowisko
to jest zintegrowane
Środowisko produkcyjne

Środowiska te znajdują się w odpowiedzialności różnych podmiotów realizujących
projekt wdrożenia zmiany: od dostawców odpowiedzialnych za dostarczanie nowych
funkcjonalności poprzez komórki korporacji, gdzie realizowana jest część testów, jak
i środowiska wspomagającego utrzymanie aplikacji przez dostawcę utrzymaniowego,
do środowiska produkcyjnego, gdzie realizowane s ą procesy obsługi i gromadzone
dane niezbędne w e wsparciu funkcjonowania firmy.

3. Utrzymanie środowisk systemowych - wybrane aspekty
Zagadnienie utrzymania środowisk systemowych, szczególnie w dużej organizacji
dysponującej środowiskiem zintegrowanym, je s t zadaniem, od którego zależą dwa
bardzo istotne procesy: proces utrzymania środowiska produkcyjnego oraz proces
wdrażania zmian w systemie.
Ponieważ proces utrzymania je st procesem ciągłym i mamy z nim do czynienia
bez przerwy, również w czasie trwania procesu wdrożenia, to pomiędzy obu
procesami zachodzi stale interakcja. Polega ona na tym, że w ramach procesu
utrzymania środowiska produkcyjnego instalowane s ą poprawki, czyli de facto
zm iany będące m odyfikacją funkcjonalności, wydajności lub konfiguracji, a zatem
w przeważającej części zm iany kodu aplikacji. Ta sytuacja wpływa na konieczność
aktualizacji kodu aplikacji będącego przedmiotem wdrożenia nowej wersji, po to, aby
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poprawki ze środowiska produkcyjnego były uwzględnione w nowej wersji systemu.
W związku z tym proces utrzymania środowisk systemowych w Organizacji musi
uwzględniać takie przypadki.
Z operacyjnego punktu widzenia utrzymanie danego środowiska systemowego
polega na zapewnieniu jego działania w odpowiedniej wersji i dostępności tego
środowiska dla użytkowników na wymaganym poziomie. Niniejszy artykuł porusza
kwestie związane z organizacją utrzymania środowisk dla zapewnienia prawidłowego
wersjonowania środowisk systemowych w zależności od ich klas i co z tym idzie,
przeznaczenia.
Wersjonowanie polega na wdrożeniu na dane środowisko odpowiedniej wersji
kodu aplikacji zgodnej z rolą środowiska oraz funkcją wdrażanej wersji/paczki.
Ponieważ w organizacji dysponującej środowiskiem zintegrowanym proces
wdrażania zmian w tym środowisku je st stosunkowo złożony, to proces zapewnienia
odpowiedniej wersji jest również złożony i polega na zapewnieniu odpowiedniego
przepływu kodu aplikacji pomiędzy środowiskami.

4. Utrzymanie środowisk systemowych - wybrane aspekty
Dla zapewnienia należytej obsługi wersjonowania poszczególnych środowisk
systemowych Organizacji, czyli uporządkowanego procesu podnoszenia wersji tych
środowisk, wykorzystuje się narzędzia wspomagające utrzymanie tych środowisk.
W zależności od modelu zarządzania kodem wdrożonego w Organizacji narzędzia te
mogą być wykorzystywane w różnym zakresie swojej funkcjonalności.
Ogólnie przyjmuje się, że zakres funkcjonalności narzędzi automatyzujących
wdrażanie zmian na środowiska dotyczy następujących czynności związanych
z zarządzaniem kodem źródłowym ¡wynikowym aplikacji:
• przechowywanie kodu źródłowego,
• kompilacja,
• budowanie,
• wdrożenie,
przy czym w rzeczywistych warunkach, w zależności od przyjętego w Organizacji
modelu, narzędzia realizują wszystkie lub niektóre z powyższych zadań.
Kompilacja, jak wiadomo, jest procesem zamiany kodu źródłowego zawierającego
instrukcje w określonym języku programowania na kod wynikowy za pomocą
narzędzia zwanego kompilatorem.
Budowanie to proces związany z przygotowaniem paczki z kodem wykonalnym
zawierającej zestaw
plików
przeznaczonych dla
określonego środowiska
systemowego dla podniesienia jego wersji.
W drożenie, to czynność lub zestaw czynności związanych z aplikacją paczki
z kodem wynikowym na określone środowisko w celu jego zaktualizowania tzn,
podniesienia wersji.
Z obserwacji przykładowego systemu funkcjonującego w rozpatrywanej
Organizacji wynika, że narzędzia, o których mowa, można rozróżnić ze względu na
sposób w jaki są zbudowane i licencjonowane oraz pozyskane przez Organizację.
Tak więc możemy mieć do czynienia:
• z narzędziami własnymi tzn. narzędziami opracowanymi dla konkretnego systemu
i konkretnej Organizacji przez dostawcę. W tym przypadku m am y na myśli
narzędzia zaprojektowane w sposób zamknięty, gdzie dostawca dostarcza
wyłącznie funkcjonalność, a nie udostępnia architektury ani kodu źródłowego.
W wielu przypadkach narzędzia tego typu m ają prostą a zarazem ograniczoną
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funkcjonalność dopasowaną ściśle do wymagań systemu działającego
w Organizacji, co więcej zakres konfiguracji tych narzędzi jest równie
ograniczony, co powoduje, że w przypadku pojawienia się nowych wymagań
organizacyjno-technicznych, narzędzia te m uszą być aktualizowane w postaci
dostarczenia nowej wersji. Mimo, że jednostkowy koszt takiego szytego na miarę
narzędzia nie musi być duży, to jednak unikalny jego charakter powoduje, że
całkowite koszty związane z jego użytkowaniem należy uwzględnić w budżecie
Organizacji.
• z ogólnodostępnymi, często licencjonowanymi na zasadzie otwartego kodu
narzędziami o publicznie udostępnionej architekturze czy nawet kodzie
źródłowym. Narzędzia te charakteryzują się
dużą elastycznością, szerokim
zakresem dostępnej funkcjonalności oraz dużymi możliwości konfiguracyjnymi.
Często też narzędzia te są na tyle wyspecjalizowane, że do obsługi wszystkich
aspektów utrzymania środowiska wykorzystuje się osobne narzędzie, jednak ze
względu na ich otwarty charakter, narzędzia te można stosunkowo prosto
zintegrować ze sobą tworząc komplementarny zestaw narzędzi automatyzujących
utrzymanie środowisk systemowych. Koszt narzędzi z tej kategorii jest
uzależniony przede wszystkim od licencji (w szczególności darmowej). Narzędzia
te w noszą mały narzut na Organizację związany z kosztem utrzymania
i eksploatacji poprzez dużą elastyczność konfiguracji, a co za tym idzie dużą
efektywność takiej inwestycji.
W przytaczanym przez nas przykładzie systemu obsługi klientów funkcjonującym
w ramach Organizacji korporacyjnej do utrzymania środowisk systemowych
wykorzystywano narzędzie szyte na miarę, tzw. silnik pączkowy. Narzędzie to jest
dostarczone w postaci aplikacji systemowej uruchamianej na serwerze aplikacyjnym
systemu. Narzędzie to je st uruchamiane z linii poleceń systemu operacyjnego, gdzie
jako parametry podaje się nazwę lub adres instancji środowiska systemowego oraz
ścieżkę z nazw ą pliku paczki aplikowanej na to środowisko.
Ogólny przypadek użycia tego narzędzia:
<nazwa_pliku_narzedzia> <nazwa lub adres IP środowiska systemowego <nazwa
paczki.zip>

Przykładowy przypadek użycia tego narzędzia:
deploy_engine CRM_TEST001 package_0001134.zip

W
dalszej
części
zostanie
przeprowadzone
rozważanie
związane
z kompetencjami dostawcy vs. Organizacji w procesie utrzymania środowiska przy
użyciu narzędzia o stworzonego w koncepcji zamkniętej. Uwaga zostanie skupiona
nad wybranymi elementami tego procesu takimi, jak: umiejscowienie bazowego
repozytorium kod źródłowego, zakres funkcjonalny narzędzia wspomagającego
utrzymanie środowisk systemu, rola i zadania Organizacji i dostawcy w procesie
utrzymania.
W procesie tym, dotychczas wykorzystywanym w Organizacji, kod źródłowy
systemu znajduje się u dostawcy, a repozytorium kodu Organizacji jest okresowo
replikowane z repozytorium dostawcy. Skutkiem tej sytuacji jest w zasadzie całkowite
uzależnienie od jednego dostawcy we wszystkich obszarach rozwoju i utrzymania
systemu. Ponadto należy zwrócić tu uwagę na zjawisko ukrytego outsourcingu, gdzie
w procedurach Organizacji za rozwój i utrzymanie systemu odpowiadają jednostki
wewnętrzne, a faktycznie niemal wszystkie kompetencje s ą po stronie dostawcy, od
którego zależy efektywność i jakość realizacji tych procedur.
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Ponieważ w Organizacji nie ma referencyjnego repozytorium kodu, to dostawca
dysponujący po swojej stronie bazowym kodem źródłowym, na swoich środowiskach
przygotowuje paczkę do zaaplikowania na środowisku systemowym Organizacji.
Oznacza to, że paczka dostarczana do Organizacji, która ma być wgrana na
środowisko jest ju ż kodem wynikowym, czyli skompilowanym i uruchamialnym.
Z tego powodu funkcjonalność narzędzia wykorzystywanego w Organizacji do
automatyzacji procesu utrzymania ogranicza się jedynie do czynności zaaplikowania
otrzymanej od dostawcy paczki na odpowiednie środowisko systemowe.
Kompetencje Organizacji organiczną się do obsługi tego narzędzia oraz konfiguracji
dostępów do środowiska poprzez wymagane protokoły i zabezpieczenia systemowe.
Dodatkowym narzutem na pracowników Organizacji jest przy tym konieczność
prowadzenia rejestru paczek wgranych
na poszczególne środowisk, ponieważ
wykorzystywane narzędzie nie posiada takiej funkcjonalności. Jak widać
z powyższego, dostawca posiada decydujące kompetencje w obszarze utrzymania,
a Organizacja pełni tu rolę wspom agającą najprostsze operacje administratorskie.
Dodatkowym utrudnieniem w pracy z narzędziem zamkniętym jest jego ubogi
interfejs użytkownika, który powoduje, że błędy jakie pojawiają się w trakcie aplikacji
paczki na środowisko systemowe i s ą gromadzone w pliku, tzw. logu paczki, nie
nadają się do interpretacji przez pracownika Organizacji, a więc w wątpliwych
przypadkach na tem at poprawności podniesienia wersji może wypowiedzieć się
wyłącznie dostawca, co dodatkowo pogarsza efektywność procesu utrzymania.
Tabela 2 przedstawia zestawienie kluczowych kompetencji dostawcy i Organizacji
w ramach procesu utrzymania środowisk za pom ocą narzędzia opracowanego
w koncepcji zamkniętej.
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Tab. 2. Zestawienie kompetencji dostawcy i Organizacji w procesie utrzymania jednego ze
środowisk testowych systemu przy użyciu narzędzia w postaci silnika pączkowego

Obszar kompetencji dostawcy

•

•

•

•

•

•

•

•

Wdrożenie i utrzymanie
repozytorium kodu
źródłowego
Wdrożenie i utrzymanie
narzędzi developerskich oraz
narzędzi do zarządzania
repozytorium kodu
Kompilacja i budowanie kodu
źródłowego przeznaczonego
na środowiska własne oraz
Organizacji
Opracowanie i dostarczenie
do Organizacji narzędzia do
wdrażania kodu na
środowiska Organizacji
Aktualizacja narzędzia do
wdrażania kodu na
środowiska organizacji
Zarządzanie wersjami
środowisk własnych i
Organizacji
Odpowiedzialność za
poprawną aktualizację
środowisk Organizacji
Referencyjny kod źródłowy
Organizacji pod kontrolą
dostawcy

Obszar kompetencji Organizacji

•
•

•

Administracja środowisk
systemowych
Wgrywanie paczek z
kodem wynikowym
przygotowanych prze
dostawcę
Odpowiedzialność
formalna w ramach
procedur Organizacji
bez niezbędnych
kompetencji
merytorycznych, które
są domena dostawcy
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Przykładowy fragment logu paczki (metryka)
Data otwarcia logu: 2010-09-10

8:39:32,74

- A r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

P O C Z Ą T E K

metryka.txt

nazwa_paczki=Xl_00_826_2010_09_10_S
nazwa_systemu=CRM
schemat_systemu=CRM
.***** +* * * * +* * * * * * * * * * * * ★ * * * * * * * * * * * * ■ *
schemat=crm
cfgfile=%
haslo=%/""

; ############################################
,-dla paczek sys usunąć komentarz z 2 linii poniżej
;haslo="11
;haslo_sys=%

; ############################################
opi s= Poprawka-Snazwa_pac zki %

.****★*************+**+*★***********★*

engver=3.2
wersja_serwera="l .00"
,-wersja_patcha to numer patcha przed wgraniem wysyłki (wersja systemu)
wersja_patcha=82S
;numer_wysylki to numer po wgraniu wysyłki
numer_wysylki=826

K O N I E C

metryka.txt

Zdając sobie sprawę z wszystkich wad takiego podejścia uzasadnione w ydają się
wysiłki nad polepszeniem efektywności procesu utrzymania środowisk systemowych
poprzez jego m odernizację i wprowadzenie nowoczesnych narzędzi. W tym celu przy
wykorzystaniu
w iedzy
i
doświadczenia
pracowników
Organizacji
oraz
współpracujących z Organizacją dostawców, uzasadnione jest opracowanie nowego
procesu, w którym zestaw narzędzi, z których każde jest znane na rynku rozwiązań,
a ich integracja pozwala na wdrożenie wszystkich funkcjonalności procesu, czyli:
kompilacji, budowy i wdrożenia. Ponadto, dzięki temu, że na rynku istnieje wielu
dostawców znających te narzędzia, Organizacja otwiera sobie możliwość
dywersyfikacji tego obszaru systemowego pod kątem dostawców rozwiązań IT,
a w szczególności dostawców wsparcia utrzymania środowisk systemowych dla
systemu informatycznego.
Poniżej zostanie przedstawiony proces utrzymania środowisk systemowych
oparty na narzędziach otwartych oraz opis wybranych elementów tego procesu ze
szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspomagających utrzymanie środowisk
systemowych.
W zaproponowanym procesie, referencyjny kod źródłowy systemu znajduje się
w repozytorium kodu Organizacji, z którego kod jest różnicowo replikowany do
repozytorium dostawcy. Ponieważ aktualny kod źródłowy znajduje się w posiadaniu
Organizacji, to wdrożenie nowej wersji systemu (aktualizacja) wym aga od narzędzi
aby pokryły sw oją funkcjonalnością obszary: kompilacji, budowania i wdrożenia kodu
na środowisko.
W dalszej części artykułu opisano najważniejsze narzędzia wspomagające
utrzymania środowisk systemowych.
Tabela 3 przedstawia zestawienie kluczowych kompetencji dostawcy i Organizacji
w ramach procesu utrzymania środowisk za pom ocą narzędzi w koncepcji otwartej.
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Tab. 3. Zestawienie kompetencji dostawcy i Organizacji we wdrażanym procesie utrzymania
środowisk testowych systemu przy użyciu narzędzi automatyzujących stworzonych
w koncepcji otwartej

Obszar kompetencji dostawcy

•

•

•

•

•
•

Repozytorium kodu
źródłowego wyłącznie
na potrzeby dostawcy
Narzędzia
developerskie oraz
narzędzia do
zarządzania
repozytorium kodu na
potrzeby dostawcy
Kompilacja i budowanie
kodu źródłowego
przeznaczonego na
środowiska własne
Wsparcie Organizacji w
utrzymaniu narzędzi
automatyzujących
utrzymanie środowisk
wyłącznie w warstwie
konfiguracji
Zarządzanie wersjami
środowisk własnych
Kod źródłowy systemu
udostępniony przez
Organizację

Obszar kompetencji Organizacji

•

•

•

•

•

•

•

Wdrożenie i zarządzanie
repozytorium kodu
źródłowego
Wdrożenie i zarządzanie
narzędziami
automatyzującymi utrzymanie
środowisk systemowych
zintegrowanymi z
repozytorium
Kompilacja I budowanie kodu
źródłowego dla środowisk
Organizacji
Wgrywanie paczek z kodem
wynikowym przygotowanych
siłami własnymi z pomocą
wdrożonych narzędzi
Odpowiedzialność formalna i
merytoryczna w ramach
procedur Organizacji
Budowa faktycznych
kompetencji w dziedzinie
zarządzania kodem
źródłowym oraz utrzymaniem
środowisk systemowych
Referencyjny kod źródłowy
pod kontrolą Organizacji i
udostępniany dostawcom w
razie potrzeby

4.1. Subversion SVN
SVN (Subversion) je st narzędziem wykorzystywanym przez wielu producentów
oprogramowania do zarządzania zmianami w kodzie źródłowym. Jest to swego
rodzaju archiwum, które daje możliwość przechowywania kodu źródłowego oraz
wszelkiego rodzaju dokumentacji rozwojowej systemu, a także rejestr wszystkich
zmian, które dokonano w kodzie źródłowym i wszystkich Innych elementach
umieszczonych w tym repozytorium. W ykorzystanie SVN jest szczególnie istotne
w modelu rozwoju systemu m etodą wielu dostawców, ze względu na rejestrowanie
wszystkich zmian dokonanych w kodzie źródłowym, co przy wykorzystaniu
współczesnych narzędzi programistycznych umożliwia całkowitą i spraw ną kontrolę
nad kodem źródłowym w zasadzie w ramach dowolnie dużego projektu
rozwojowego.
Dostęp do repozytorium uzyskuje się poprzez oprogramowanie klienta. Takie
oprogramowanie klienckie jest dostępne na większość platform systemowych, jak
również dostępne są wtyczki umożliwiające podłączenie z poziomu środowisk
programistycznego.
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4.2. TortoiseSVN
Jest to narzędzie klienckie dla repozytorium kodu Subversion. Instaluje się ono
jako rozszerzenie powłoki systemowej w postaci menu kontekstowego. Odpowiednio
skonfigurowane umożliwia zarządzanie repozytorium kodu w pełnym zakresie, co do
zarządzania zawartością repozytorium i wersjonowania poszczególnych gałęzi.
Ponieważ menu kontekstowe systemu MS W indows umożliwiające pracę
z narzędziem TortoiseSVN jest w zasadzie interfejsem użytkownika do poleceń
narzędzia, to możliwe jest używanie go także z linii poleceń lub w postaci zestawu
komend zawartych w plikach.

¿■jsVN Checkout...
S m S B S S B ffilfJ f'
Send To
>

I
ji^R epo-brow ser
► H5a Export...

JCreate repository here

Cut

j

Copy

4 Add...

Create Shortcut

^ 0 Import...

Delete
Rename
Properties

Add to ignore list

►

^ S e ttin g s
Help
^A bout

Rys. 1. Menu narzędzia TortoiseSVN jako kontekstowy zestaw poleceń w MS Windows

Wybrane elementy funkcjonalne:
•
•
•
•

import danych do repozytorium,
ewidencjonowanie kopii roboczej,
ewidencjonowanie zmian do repozytorium,
aktualizacja kopii roboczej zmianami dokonanymi przez współużytkujących dany
fragm ent repozytorium,
• tworzenie i oznaczanie gałęzi kodu,
• podgląd wersji w formie graficznej,
• integracja z narzędziami zarządzania poprawą i śledzeniem błędów.
Poniższa tabela zawiera spis poleceń narzędzia TortoiseSVN.
Tab. 4. TortoiseSVN - lista poleceń i opcji

Polecenie

Opis

:about

Shows the about dialog. This is also shown if no command is given.

:l°g

Opens the log dialog. The /path specifies the file or folder for which the
log should be shown. Three additional options can be set: /startrev:xxx,
/endrev:xxx and /strict

■¡checkout

Opens the checkout dialog. The /path specifies the target directory and the
|/url specifies the URL to checkout from.

ńmport

Opens the import dialog. The /path specifies the directory with the data to
import.

lupdate

Updates the working copy in /path to HEAD. If the option /rev is given
then a dialog is shown to ask the user to which revision the update should
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Polecenie
i

Opis

..

go. To avoid the dialog specify a revision number /rev: 1234. Other
options arc /nonrecursive and /ignoreextem als.

¡commit

Opens the commit dialog. The /path specifies the target directory or the
list of files to commit. You can also specify the /logmsg switch to pass a
predefined log message to the commit dialog. Or, if you don't want to pass
the log message on the command line, use /logm sgfile:path, where
path points to a file containing the log message. To pre-fill the bug ID box
‘(in case you've set up integration with bug trackers properly), you can use
the/bugid: "the bug id here" to do that.

¡add

Adds the files in /path to version control.

¡revert

Reverts local modifications of a working copy. The /path tells which
items to revert.

¡cleanup

Cleans up interrupted or aborted operations and unlocks the working copy
in /path.

:reso Ive

Marks a conflicted file specified in /path as resolved. If /noquestion is
given, then resolving is done without asking the user first if it really should
be done.

:repocreate

Creates a repository in /path

l:switch

Opens the switch dialog. Tire /path specifies the target directory.

¡export

Exports the working copy in /path to another directory. If the /path
points to an unversioncd directory, a dialog will ask for an U RL to export
to the directory in /path.

¡merge

Opens the merge dialog. The /path specifics the target directory. Three
additional options can be set: /mergefrom:xxx, /mergeto:xxx and
/ f romurl :URL. These pre-fill the relevant fields in the merge dialog.

¡mcrgcall

Opens the merge all dialog. The /path specifics the target directory.

¡copy

Brings up the branch/tag dialog. The /path is the working copy to
branch/tag from. And the /u r l is the target URL. You can also specify the
/logmsg switch to pass a predefined log message to the branch/tag dialog.
Or, if you don't want to pass the log message on the command line, usej
/logm sgfile:path, where path points to a file containing the log
message.

¡settings

¡Opens the settings dialog.

¡remove

Removes the filc(s) in /path from version control.

¡rename

Renames the file in /path. The new name for the file is asked with a
dialog. To avoid the question about renaming similar files in one step, pass
!/noquestion.

¡diff

Starts the external diff program specified in the TortoiseSVN settings. The:
/path specifies the first file. If the option /path2 is set, then the diff
program is started with those two files. If /path2 is omitted, then the diff is
done between the file in /path and its BASE. To explicitly set the revision
numbers use /sta rtre v :xxx and /endrev:xxx. If /blame is set and
/path2 is not set, then the diff is done by first blaming the files with the
given revisions.
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Polecenie

bshowcompare

Opis
Depending on the URLs and revisions to compare, this either shows a
unified diff (if the option u n ified is set), a dialog with a list of files that
have changed or if the URLs point to files starts the diff viewer for those
two files.
The options u r li, url2, re v isio n i and revision2 must be specified. Tire
options pegrevision, ignoreancestry, blame and u n ified arc optional.

/conflicted itor

Starts the conflict editor specified in the TortoiscSVN settings with the
correct files for the conflicted file in /path.

/relocate

Opens the relocate dialog. The /path specifies the working copy path to
relocate.

:help

Opens the help file.

:repostatus

Opens the check-for-modifications dialog. The /path specifies the working
copy directory.

,

.■
'&

Starts the repository browser dialog, pointing to the U R L of the working
copy given in /path or /path points directly to an URL. An additional
option /rev:xxx can be used to specify the revision which the repository
browser should show. If the /rev:xxx is omitted, it defaults to HEAD. If
/path points to an URL, the /projectpropertiespath:path/to/wc
specifies the path from where to read and use the project properties.
Adds all targets in /path to the ignore list, i.e. adds the svn: ignore
property to those files.
Opens the blame dialog for the file specified in /path.
If the options /sta rtre v and /endrev are set, then the dialog asking for
the blame range is not shown but the revision values of those options are
used instead.

:blame
If the option /line:nnn is set, TortoiseBlame will open with the specified
line number showing.
The options /ignoreeol, /ignorespaces and /ignoreallspaces arc also
supported.
:cat

Saves a file from an U RL or working copy path given in /path to the
location given in /savepath:path. The revision is given in
/revision:xxx. This can be used to get a file with a specific revision.

:createpatch

Creates a patch file for the path given in /path.

:revisiongraph

Shows the revision graph for the path given in /path.

dock

Locks a file or all files in a directory given in /path. The 'lock' dialog is
shown so the user can enter a comment for the lock.

:unlock

Unlocks a file or all files in a directory given in /path.

Rebuilds the windows icon cache. Only use this in case the windows icons
, ....
, are corrupted. A side effect of this (which can't be avoided) is that the icons
rcbui aiconcache
on the desktop get rearranged. To suppress the message box, pass
/noquestion.

266

[Polecenie

:properties

Opis

Shows the properties dialog for the path given in /path.

4.3. Maven
Jest to narzędzie do zarządzania procesem budowy, raportowaniem
i generowaniem dokumentacji oprogramowania opartym na koncepcji Project Object
Model (POM).
Zakres zastosowania narzędzia Maven:
•
•
•
•
•

budowanie i wdrażanie całej aplikacji,
budowanie i wdrażanie poszczególnych modułów,
budowanie i wdrażanie poszczególnych formatek lub listy formatek,
zarządzanie wersjami kodu,
generowanie raportów.
Tab. 5. Zalety narzędzia Maven

Zalety

Opis

Zarządzanie
zależnościami

Jednoznaczna
identyfikacja
zależności
poprzez
wersjonowanie bibliotek oraz tworzonego oprogramowania
przy wykorzystaniu XML.

Integracja z SVN

Możliwość pobierania aktualnej wersji kodów źródłowych
i generowania logów zmian.

Generowanie
JAVADOC

Automatyzacja procesu generowania dokumentacji na
podstawie kodu źródłowego.

Generowanie
raportów zmian
pomiędzy wersjami
aplikacji

Generowanie raportów zmian pomiędzy
release’ami kodu w formie stron WWW.

Generowanie
raportów jakości
kodu

Generowanie raportów zawierających m.in. informacje o:
• prawdopodobnych błędach
(np. puste try/catch/finally switch),
• 'martwy kod’ - nieużywane parametry, zmienne
i metody,
• nieoptymalny kod,
• zbyt skomplikowany kod - zbędne warunki ‘if, pętle
‘for’ które można zastąpić ‘while1,
• duplikacje kodu.

Automatyczne
wykonywanie i
raportowanie testów
jednostkowych oraz
integracyjnych

Wykorzystywanie framework'ow UnitTest lub TestNG do
wykonywania testów jednostkowych w trakcie kompilacji
kodu źródłowego. Generowanie raportów z przebiegu
testów oraz pokrycia kodu przez realizowane testy.

Modularne
budowanie aplikacji

Możliwość
budowania
poszczególnych
elementów
(modułów) całej aplikacji w zależności od wprowadzanych
zmian do kodu.

Release
Management kodu

Generowanie paczki z nową wersją systemu zawierającej
kody
źródłowe,
kompilaty,
dokumentację
oraz
automatyczne
nadanie
numeru
wersji
paczki.
Przygotowanie kodu źródłowego do pracy nad kolejnym

dowolnymi
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release’em.
Zdalne repozytorium
bibliotek

Zdalne repozytorium Mavena posiadające wszystkie
biblioteki niezbędne do budowy aplikacji oraz wszystkie
wcześniejsze wersje systemu.

Licencja Open
Source

Narzędzie z licencją typu Open Source

4.4. Continuum
Jest to narzędzie umożliwiające użytkownikom, poprzez dedykowane strony
WWW, wspomaganie funkcji realizowanych przez Maven-a. Głównym celem
wykorzystania Continuum jest budowanie i wdrażanie aplikacji lub jej modułów na
konkretne środowiska.
Zakres zastosowania narzędzia Continuum:
• zarządzanie budową i wdrażaniem aplikacji na poszczególne środowiska,
• historia buildów,
• raporty z testów jednostkowych,
• wyszczególnienie środowiska służącego do zarządzania budową aplikacji.
Tab. 6. Zalety narzędzia Continuum

Zalety

Opis

Historia buildów

Historia
wszystkich
działań
wykonanych
poprzez
Continuum (Budowanie aplikacji, wdrażanie aplikacji lub jej
elementów/modułów na środowiska)

Łatwość obsługi GUI

Continuum udostępnia przyjazny dla użytkownika interfejs
poprzez strony WWW

Bezpieczeństwo
oparte na rolach

Możliwość wykonania czynności w Continuum oraz dostęp
do danych jest kontrolowana poprzez uprawnienia
użytkowników

Historia wyników
testów

Continuum przechowuje historię wyników wszystkich
testów jednostkowych i Integracyjnych wykonywanych
w trakcie budowania aplikacji.

Historia zmian
pomiędzy buildami

Continuum przechowuje Informacje o zmianach jakie
nastąpiły w kodzie pomiędzy kolejnymi buildami wraz
z użytkownikami realizującymi dane zmiany (integracja
z SVN)

Automatyczne
uruchamianie
buildów

Continuum
zapewnia
możliwość
przeprowadzania
cyklicznych buildów aplikacji oraz uruchamianie cyklicznych
testów automatycznych.

Licencja Open
Source

Narzędzie z licencją typu Open Source

Automatyzacja procesu wdrażania aplikacji na środowiska odbywa się przy
wykorzystaniu interfejsu W W W dostarczanego przez aplikację Continuum:
1) W przypadku konieczności uaktualnienia wersji systemu na którymś ze
środowisk użytkownik loguje się do Continuum na konto z odpowiednimi
uprawnieniami.
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2) Użytkownik wybiera grupę projektów z listy (rys.2).
3) Jako grupa projektów w Continuum zdefiniowany jest zestaw zadań
realizowany na danym katalogu w repozytorium SVN. Najczęściej są to:
• kompilacja oraz wgranie całej wersji aplikacji (wszystkich modułów) z danej gałęzi kodu
na konkretne, odpowiadające tej gałęzi środowisko,
• wgranie całej wersji aplikacji (wszystkich modułów) z gałęzi produkcyjnej na konkretne
środowiska (produkcja, production support).
Konwencja nazewnictwa:
<nazwa_systemu> XXXX

gdzie:
XXXX - nazwa gałęzi, na podstawie której zbudowana ma być aplikacja (np.: CRM
System)

Rys. 2. Interfejs aplikacji Continuum - wybór grupy projektów
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4) Po wybraniu grupy projektów (np. wgranie całej wersji aplikacji z gałęzi
system) użytkownik wybiera konkretną akcję zdefiniowaną w danej grupie.

Rys. 3. Menu kontekstowe aplikacji Continuum - wybór akcji

Jako akcję rozumie się tutaj wybranie środowiska, na które ma zostać wgrana pełna
wersja aplikacji, w tym przykładzie z gałęzi.
5) Po wybraniu akcji użytkownik naciska przycisk ‘Build all projects’, po czym
następuje proces automatycznego update’u z SVN, kompilowanie tylko
zmienionych elementów aplikacji i wgranie na wybrane środowisko.
Continuum realizuje update wersji aplikacji z wybranego katalogu
repozytorium kodu SVN - uaktualniona wersja aplikacji jest zapisywana przez
Continuum we własnym katalogu roboczym tworzonym automatycznie. Maven
kompiluje kody źródłowe. Po pomyślnej kompilacji Maven, poprzez
odpowiedni protokół transmisji danych, wgrywa aplikację na środowisko
określone przez w ybraną przez użytkownika akcję oraz wgrywa Kompilaty do
repozytorium Archiva (kompilaty w Archiva s ą trzymane na potrzeby
awaryjnego wgrywania zmian).
6 ) Po zakończeniu procesu (pozytywnym lub negatywnym) Continuum
prezentuje wyniki ze zrealizowanego procesu m.in.:
•
•
•
•
•

data rozpoczęcia, zakończenia procesu i czas trwania,
status realizacji (pozytywna/negatywna),
num er build'a,
zm iany z SVN (na podstawie commitów i komentarzy w SVN),
log z procesu kompilowania i wgrywania na środowisko.
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Rys. 4. Continuum - wyniki zrealizow anego procesu

Ze względu na szeroki zakres zastosowania powyższych narzędzi Organizacja do ich
obsługi musi dysponować zasobami ludzkimi o wykwalifikowanych kompetencjach
w procesach i narzędziach.
Przy prawidłowo skonfigurowanych narzędziach rola dostawcy jest zredukowana do
dostarczenia do repozytorium Organizacji kodu źródłowego o jak najlepszej jakości po łączeniu i testach.
Dodatkowym atutem narzędzi automatyzujących je st czytelność interfejsu
użytkownika a przede wszystkim komunikatów pojawiających się w trakcie aplikacji
zm iany na środowisko. Zmniejsza to uzależnienie Organizacji do dostawcy
i w efekcie usprawnia proces zarządzania wielom a środowiskami danego systemu.

5. Podsumowanie i wnioski
Proces utrzymania środowisk systemowych należy w Organizacji do procesów
o charakterze pomocniczym. Ta klasyfikacja może być przyczyną niedoceniania roli
narzędzi wspierających oraz pomijania różnic występujących między tymi
narzędziami w zależności od przyjętego modelu utrzymania. Tymczasem dobór
odpowiedniego modelu utrzymania środowisk wraz z wyborem odpowiednich
w danym przypadku narzędzi może w dużym stopniu wpłynąć na zdolność
Organizacji do zarządzania złożonym środowiskiem systemowym, a także na pozycję
Organizacji w relacjach z dostawcami usług IT w danym obszarze systemowym.
Świadoma swej roli Organizacja poprzez przejęcie części procesu utrzymania
środowisk systemowych od dostawcy i wdrożenie tanich narzędzi opracowanych
w koncepcji otwartej, ma szansę podnieść znacznie swoje kompetencje stosunkowo
niewielkim kosztem
podnosząc sw oją pozycję negocjacyjną w relacjach
z dostawcami. Przy tym przejmowane przez Organizację kompetencje nie wpływają
negatywnie na relacje z dostawcą, ponieważ nie pom niejszają roli dostawcy
w kluczowym obszarze dostarczania rozwiązań IT, lecz wręcz odciążają dostawcę
z odpowiedzialności za pomocnicze procesy w ramach wdrożenia zmian w systemie.
Jednocześnie decydując się na przejście na narzędzia otwarte oraz przejęcie
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odpowiedzialności za referencyjny kod źródłowy Organizacja kreuje przestrzeń
konkurencji dla dostawców, którzy mając w perspektywie obsługę systemu
wspomaganego nowoczesnymi procesami i narzędziami będą zainteresowani
świadczeniem swoich usług dla tego obszaru.
Odpowiednia
strategia
Organizacji w
obszarze
utrzymania
środowisk
systemowych je s t istotnym z punktu widzenia interesu Organizacji, choć
pomocniczym - z technicznego punktu widzenia elementem jej funkcjonowania.
Koncepcja narzędzi otwartych zaś powinna być postrzegana jako źródło rozwoju
Organizacji w przestrzeniach:
- technicznej, ponieważ dostarcza nowoczesne narzędzia umożliwiające
efektywne zarządzanie coraz bardziej złożonymi środowiskami systemowymi;
- biznesowej, ponieważ daje szansę na coraz bardziej efektywne zarządzanie
środkami inwestycyjnymi Organizacji, poprzez stworzenie przestrzeni
kontrolowanej dywersyfikacji obszaru systemowego pod kątem dostawców
usług IT.
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danych o charakterze semistrukturalnym
Tomasz Bachanek, Robert Marcjan*, Marek Valenta*
'Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
bachanek@isez.pan.krakow.pl, marcjan@agh.edu.pl, valentia@agh.edu.pl

S tre s zc ze n ie

Systemy gromadzenia danych o charakterze formularzy, kwestionariuszy czy innych tego
typu danych o nieustalonej strukturze i często swobodnej treści stwarzają potrzebę
wydajnego, a zarazem elastycznego, sposobu strukturyzacji i przechowywania danych
pochodzących z tego typu dokumentów. Dane takie bardzo często mają charakter
semistrukturalny i są opisywane przy pomocy języka XML. Proponowane rozwiązanie
programowe, oparte jest o relacyjno-hierarchiczny system zarządzenia bazą danych IBM,
DB2 9.1. Serwer ten postuluje model danych XML w kontekście hierarchiczno-relacyjnej
architektury, wspierając składowanie i przetwarzanie dokumentów XML zarówno na
poziomie logicznym, jak i w sposób natywny. Rozważanym przypadkiem użycia jest
realizowany w Katedrze Informatyki AGH system przeznaczony do przetwarzania danych
oświadczeń majątkowych pracowników administracji publicznej1.

1. Wprowadzenie
Gromadzenie i przetwarzanie danych o charakterze formularzy, kwestionariuszy
czy innych tego typu danych o nie w pełni ustalonej strukturze i często swobodnej
treści stwarzają potrzebę wydajnego, a zarazem elastycznego, sposobu
strukturyzacji i przechowywania dokumentów. Kluczowym, w tych systemach,
zagadnieniem wydaje się być zaproponowanie odpowiedniego modelu danych,
wspierającego reprezentację danych semistrukturalnych, bo o takich danych mowa,
z jednej strony w sposób strukturalny, z drugiej zaś przy poszanowaniu swobody ich
zapisu. Efektywność rozwiązania, oparta być powinna z kolei o konkretne
architektury i systemy utrwalania danych, wspierające zaproponowany dla nich
model.
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć prace prowadzone w toku wspomnianej
tematyki, przy okazji prac nad systemem gromadzenia i udostępniania oświadczeń
majątkowych jednostek administracji publicznej. W systemie, przedmiotem
składowania, są wspomniane oświadczenia majątkowe - dokumenty o częściowo
zdefiniowanej strukturze (jednakże zarazem dopuszczające pewną swobodę wyrazu
treści) oraz o relatywnie wysokiej częstości zmian tejże struktury, wynikającej na ogół
ze zmian legislacyjnych.
Proponowane rozwiązanie programowe, oparte jest o relacyjno-hierarchiczny
system zarządzenia bazą danych IBM, DB2 9.1. Serwer ten postuluje model danych

1 Prace realizowane w projekcie badawczym MNiSzW, nr grantu 0032/R/TOO/2008/06,
"Pozyskiwanie i weryfikacja informacji dla potrzeb wspomagania działań organizacyjnych
i operacyjnych służb bezpieczeństwa publicznego"
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XML w kontekście hierarchiczno-relacyjnej architektury, wspierając składowanie
i przetwarzanie dokumentów XML zarówno na poziomie logicznym, ja k i w sposób
natywny
W celu właściwego spojrzenia na dziedzinę problemu, warto poczynić pewne
rozważania teoretyczne, związane głównie z inżynierią systemów baz danych oraz
wprowadzić wybrane pojęcia i analogie:
- definicję danych sem¡strukturalnych (ang. semistructured data - SSD),
w kontekście danych o charakterze częściowo strukturyzowanych formularzy,
- nawiązanie do języka XML, jako podstawowego narzędzia formalnego
wyrażania danych SSD oraz dokumentu XML, będącego podstawową
jednostką fizycznej reprezentacji danych XML,
- rozróżnienie o typie dokumentu XML: o ustalonej, dobrze określonej strukturze
- bądź o swobodnej, deskryptywnej formie zapisu,
- kwestie związane z modelowaniem danych XML,
- czy wreszcie, definicje baz danych i dokumentów XML.
W ybrane zagadnienia, stanowić m ogą wprowadzenie do lepszego zrozumienia
omawianej problematyki i właściwej oceny przedstawionego rozwiązania.

2. Dane semistrukturalne, język i dokument XML
Dane semistrukturalne to takie, w których informacja na temat struktury tych
danych zawarta jest bezpośrednio w ich treści [3]. Z tego też powodu, określane są
mianem samoopisujących (ang. self-described), natomiast informacja o ich strukturze
zwana jest metainformacją.
W danych semistrukturalnych, typ oraz sposób serializacji danych został
pominięty świadomie - na rzecz dołączenia do nich właściwego metaopisu. Dla
odróżnienia: w danych ustrukturyzowanych, informacje na temat dopuszczalnej ich
postaci określone są zazwyczaj przez pewien, stowarzyszony z nimi schemat. Dane
semistrukturalne zazwyczaj schematu takiego nie dostarczają a jeśli nawet, to nie
narzuca on ścisłych reguł asocjacji. Brak ustalonej struktury danych decyduje
o wysokim stopniu ekspresji i elastyczności formatu, jednakże z drugiej strony,
poważnie komplikuje wszelkie dalsze możliwości przetwarzania [8].
Podstawowym, obecnie, formatem opisującym dane semistrukturalne jest język
XML - elementarną, zaś jednostką wyrażenia treści za pom ocą tego języka jest
dokument XML. Zorientowany na dane dokument XML jest zbiorem znaczników,
o pewnej usystematyzowanej strukturze, często powtarzalnej w kolejnych jego
sekcjach. Dane zawarte są zarówno w elementach jak i w atrybutach - jednak to
elementy stanowią głównie o hierarchizacji i sposobie przetwarzania dokumentu.
Atrybuty należy traktow ać dosłownie - jako cechy właściwe elementom. Warto także
zwrócić uwagę na fakt, iż mimo pustej zawartości elementów, dokument nadal może
nieść ze sobą treść - w atrybutach: jest ona równie, a często bardziej istotna od tej zawartej w elementach. Zorientowanie na dane, interpretować należy jako
strukturyżację um ożliwiającą czytelne i wygodne przetwarzanie danych zawartych
w dokumencie. Danych niekoniecznie, a w zasadzie rzadko kiedy, traktowanych
całościowo. Danych rozumianych przede wszystkim jako raz ustaloną i mało zmienną
strukturę o dobrze określonych lokacjach, zawierających spodziewane informacje.
Zaletą tego rodzaju dokumentów jest przede wszystkim determinizm ich struktury,
co implikuje intuicyjny sposób przetwarzania i ekstrahowania z nich żądanych
informacji (które znajdują się w ustalonych węzłach drzewa dokumentu). Powoduje to
oczywiście ograniczenia i trudności w sytuacji, gdy postać dokumentu odbiega od raz
ustalonej struktury. W grę wchodzi wówczas nieunikniona zmiana interpretacji nowej
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struktury, a konsekwencją je st zatracenie elastyczności - wynikającej z właściwości
samego formatu XML.

3. Modelowanie danych XML
Podstawa konfrontacji języka XML z współczesnymi systemami baz danych jest
potrzeba trwałego przechowywania dokumentów XML w swojej oryginalnej,
niezmienionej postaci. Utrwalenie zapisu to zaledwie podstawa dalszej dyskusji nieco
bardziej intrygującymi w ydają się być aspekty pochodne, wynikające z samej
specyfiki systemów bazodanowych. Należą do nich między innymi: problematyka
wlelodostępu, sposoby zapewnienia integralności danych, wydajność przetwarzania
czy udostępniane języki zapytań. Motywacją użycia, jest więc chęć przetwarzania
dokumentów XML w sposób trwały.
Modelowanie danych jest procesem szczególnej analizy danych. Prowadzi ono
do wyspecyfikowania i sformalizowania istotnych dla systemu Informacji niezbędnych dla uzyskania powtarzalności oraz przewidywalności jego zachowań.
Mówiąc o bazie danych, jako model danych określić można sformalizowany opis jej
struktury. Charakteryzuje on kontekst danych przechowywanych w systemie, a więc
między innymi: sposób ich organizacji, reguły - którym powinny podlegać czy
funkcje, jakie m ają pełnić. Sformalizowany model danych można opisać za pom ocą
trzech charakterystyk [2 ]: typu - odzwierciedlającego pojęcia z dziedziny systemu
w sposób zgodny z przyjętym modelem, operacji - czyli dopuszczalnego sposobu
transformacji pewnych danych wejściowych w inne - wyjściowe oraz ograniczeń wynikających na ogół z reguł integralności danych.
Model danych XML jest pewnym abstrakcyjnym, ale formalnym ujęciem danych
opisanych językiem XML. Nie istnieje jeden, ustalony model danych XML:
specyfikacja nie definiuje tego pojęcia wprost. Bert Bos w eseju umieszczonym na
stronach W 3C [2] stwierdza, iż standard oferuje tylko pewną podstawę XML-owego
modelu danych - na niej budowane być m ogą modele bardziej złożone. Punktem
wyjścia dla każdego z nich je st stwierdzenie, iż dokument XML jest zlinearyzowaną
postacią struktury drzewiastej. Znaczniki pełnią role dwojaką: jedne zawierają treść,
inne wspierają linearyzacje tego drzewa. W praktyce, standardy stowarzyszone oraz
konkretne rozwiązania serwerowe definiują na ogół swój własny model danych XML.
Definicja ta musi w jakiś sposób odnieść się do struktury dokumentu XML - przede
wszystkim jego podstawowych części składowych: elementów, atrybutów, tekstu oraz
ich kolejności. Dobrze określony model jest podstawą usystematyzowanego
przetwarzania danych XML.
Istotną kw estią je st rozróżnienie, iż specyfikacja XML opisuje format - a nie
model danych zawartych w dokumencie. Pojęcia te nie są bynajmniej równoważne.
Format precyzuje strukturę fizyczną tych danych, nie precyzuje natomiast kontekstu
ich użycia właściwa interpretacja i przechowanie danych m ogą być
przeprowadzone tylko i wyłącznie z uwzględnieniem zdefiniowanego modelu danych.
To model dostarcza podstawowych charakterystyk takich jak typy, operacje czy
ograniczenia. Bez nich trudno określić zasadę konstrukcji nowych danych, czy tez
zbiór możliwych do wykonania na nich manipulacji. Różnica miedzy formatem
a modelem danych XML może być trudno dostrzegalną - co wynika z samej specyfiki
danych opisanych tym językiem. W iększość takich danych zorganizowana jest
w dokumentach XML: te z kolei jako jednostki fizycznej organizacji danych powodują
mimowolną chęć uznania ich również za definiujące organizacje logiczną.
Niezaprzeczalnym wydaje się być stwierdzenie, iż model danych XML jest
obecnie podstawowym modelem reprezentacji danych semistrukturalnych.
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4. Baza danych i dokumentów XML
Najogólniejszą definicją bazy danych jest stwierdzenie, iż jest to zbiór danych
0 charakterze trwałym. Zakładając, iż podstawową jednostką organizacji danych XML
je st dokument, definicja bazy danych XML - poprzez analogię - może być określona
jako zbiór dokumentów XML, zapisanych w sposób trwały.
Grupa inicjatywna XML:DB 2 definiuje baze danych XML jako określającą model
logiczny dla dokumentów XML oraz zarządzającą danymi wyrażonymi w tym modelu.
Kluczowym założeniem je s t operowanie, zarówno na wejściu jak i na wyjściu, tylko
1 wyłącznie dokumentami XML. Reprezentacja wewnętrzna tychże dokumentów jest
nieistotna.
W zależności od sposobu przechowywania dokumentów wyróżnić można dwa
rodzaje baz danych XML [2]:
- bazy danych pozwalające na przechowywanie dokumentów XML (ang. XMLenabled databases) - powstałe z m yślą o danych innego rodzaju zaadoptowane na potrzeby danych opisanych językiem XML. Bazy tego typu
operują wewnętrznie na modelu różnym od XM L-ow ego - najczęściej
relacyjnym. Ponieważ model wewnętrzny nie je st modelem XML, obie
operacje wym agają przeprowadzenia procesu translacji struktury dokumentu
(wyrażonej w modelu XML) do struktury zgodnej z modelem takiej bazy (i vice
versa). Tak w ięc wewnętrznie, dokumenty XML nie istnieją. Bazy takie są
niezorientowanie
na
przetwarzanie
dokumentów
XML, jednak
są
wystarczające do zastosowań związanych z ich przechowywaniem. Ze
względu na konieczność zdefiniowania ściśle ustalonego schematu (do
którego dokumenty XML zostaną zdekomponowane), bazy tego typu wykazują
niską elastyczność w sytuacji częstej zmienności struktury dokumentów. Na
ogół dedykowane s ą w iec do pewnej, z góry ustalonej grupy dokumentów 0 dobrze określonej, rzadko zmiennej strukturze;
- bazy danych dokumentów XM L (ang. native XM L databases) - z założenia od
początku dedykowane do obsługi dokumentów XML, które są ich
podstawowym elementem przetwarzania. Bazy takie udostępniają struktury
1m echanizmy pozwalające na odczyt, zapis, a przede wszystkim
reprezentacje dokumentów XML w swojej oryginalnej, hierarchicznej postaci.
Z tego też powodu, bazy tego typu, um ożliwiają przechowywanie każdego
rodzaju dokumentów. Przetwarzanie dokumentów zorganizowane jest
najczęściej w oparciu o standardy związane z formatem XML; bazy takie, na
ogół udostępniają również specjalny język zapytań, pozwalający na dostęp do
danych zawartych w dokumencie. Jako rezultat użycia modelu XML, kwestia
konwersji do innych modeli nie ma tu zastosowania (Co jest niewątpliwie
zaletą rozwiązań tego rodzaju).
Samo przechowywanie danych XML można rozróżnić dwojako, pamiętając, iż
ostatecznym celem przechowania są zawarte w dokumencie dane, niekoniecznie zaś
sam dokument. Istotnym natomiast jest fakt, aby zgodnie z definicją, elementami
wejściowymi jak i wyjściowymi były dokum enty XML. W ten sposób, mówić można
o następujących dwóch klasyfikacjach:
- z jednej strony wyróżnić można systemy, w których jednostką przetwarzania
je s t zawsze dokum ent XML - w oryginalnej i niezmienionej postaci. Taki
sposób przechowania określany je s t jako przechowywanie niezdekomponowane',

2 http://xmldb-org.sourceforge.net/
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- z drugiej, istnieją rozwiązania, w których dokumenty XML przechowywane są
w postaci odmiennej niż wyjściowa, wynikającej z kompromisu pomiędzy
strukturą przechowywanego dokumentu, a właściwościami docelowego
miejsca przechowania. Takie podejście określić można jako przechowywanie
zdekomponowane.
Przechowywanie
niezdekomponowane
można
zastosować
przy
użyciu
w zasadzie każdego dostępnego rozwiązania - odrębną jednak kwestią jest jego
funkcjonalność.
Przypadek
najprostszy to wykorzystanie
plików
systemu
operacyjnego, jednak rozwiązaniem spotykanym najczęściej jest zastosowanie
relacyjnej bazy danych, a konkretnie jej standardowego typu danych - obiektu
binarnego (BLOB, CLOB). Gdy zachodzi w ięc konieczność składowania dokumentów
XML, tworzony je s t dedykowany atrybut tego właśnie typu, którego instancjami są
zapisywane całościowo dokumenty XML. Powszechność tego typu rozwiązania
wynika z ugruntowanej, we współczesnych systemach, pozycji relacyjnych systemów
baz danych - na korzyść, których przemawia rozbudowana ich funkcjonalność:
mechanizmy autoryzacji, wielodostępu, transakcyjności, kontroli bezpieczeństwa
danych i inne. Oba rozwiązania (system plików, relacyjna baza danych) posiadają
oczywiste wady, którymi są zwłaszcza:
- brak widocznego wsparcia ze strony narzędzia, jeśli chodzi o przetwarzanie
dokum entów XML - dokumenty traktowane są jako obiekty binarne, bądź
tekstowe bez jakiejkolwiek ingerencji systemu w ich zawartość. Skutkuje to
w niedostatkach wynikających z nieobecności odpowiednich mechanizmów:
zapytań o dane w nich zawarte, weryfikacji treści, czy choćby wykorzystania
funkcjonalnego - metainformacji umiejscowionych w znacznikach;
- konieczność przetwarzania niestrukturalnego - brak odniesienia do struktury
dokumentu uniemożliwia rozróżnienie miedzy danymi a metadanymi, co za
tym następuje - uniemożliwia zastosowanie rozwiązań szczególnych, na
przykład: indeksów.
Niezaprzeczalnym atutem użycia: zarówno systemu plików systemu operacyjnego,
jak i relacyjnego systemu zarządzania bazą danych - dla przechowywania
niezdekomponowanego, jest jednak możliwość utrwalenia danych o dowolnej, nie
narzuconej z góry, strukturze - co wynika i znajduje potwierdzenie w samej definicji
tego typu przechowywania. Rozwiązaniem optymalnym wydaje się być zastosowanie
dedykowanej bazy dokumentów XML, wolnej od przytoczonych powyżej
mankamentów. Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze jest to możliwe: na ogół
z powodu różnych względów zaszłościowych czy niefunkcjonalnych.
Przechowywanie dekomponowane wiąże się z nieuniknionym procesem
przełożenia struktury wejściowego dokumentu XML na pewien schemat odpowiedni dla docelowej bazy danych. Na ogół są to bazy danych relacyjne,
rzadziej obiektowe.
W
obu
przypadkach
występuje
proces
translacji
dokumentu
XML
w odpowiadające mu składowe elementarne tychże systemów. W przypadku
dekompozycji (ang. shredding) wymogiem jest uprzednia znajomość struktury
dokumentu XML, celem wygenerowania odpowiadającego jej schematu. Format XML
jest na tyle elastyczny, iż proces ten nie jest specjalnie skomplikowany
i może on być przeprowadzony automatycznie. Procesem odwrotnym jest odpowiednio - kompozycja (ang. deshredding), czyli tworzenie schematów XML
z danych utrzymanych relacyjnie czy obiektowo. Również i ta czynność nie jest
trudną do zrealizowania, i może być z powodzeniem wykonywana automatycznie.
Przechowywanie zdekomponowane posiada jednakże kilka uciążliwych wad, które
często m ogą zdecydować o jego odrzuceniu. S ą nimi przede wszystkim:
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- konieczność znajomości struktury składowanego dokumentu a p rio ri — a więc brak
uniwersalności wynikającej z właściwości samego formatu XML. Niemożliwym
jest tu przechowywanie dokumentów o dowolnej strukturze;
- brak elastyczności w czasie utrzymania systemu - ze względu na zdefiniowany
schem at docelowy, odpowiadający strukturze dokumentu wejściowego. Każda
zmiana tejże struktury wymaga ingerencji w schemat docelowy - wiąże się to
z kosztow ną często jego reorganizacją: zarówno na poziomie logicznym jak
i fizycznym;
- narzut związany z procesem translacji - szczególnie z postaci dekomponowanej
w w yjściowy dokument XML;
- przetwarzanie danych XML w sposób niezorientowany na XML — poprzez
dekompozycje utracony zostaje profit wynikający z deskryptywności samego
formatu. Dane przechowywane s ą w postaci zdenormalizowanej, jako relacje
i obiekty - trudno w ięc dostrzec wszelkie powiązania i jakąkolwiek hierarchię.
Powoduje to również trudności w użyciu innych technologii - stowarzyszonych
standardowi XML.
Niewątpliwą jednak zaletą podejścia zdekomponowanego jest klarowne rozróżnienie
pomiędzy strukturą, a treścią przechowywanych danych. Fakt ten umożliwia
przetwarzanie w pełni strukturalne: swobodne udostępnienie danych poprzez
interfejs zapytań, wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów indeksowania
i ogólny wzrost wydajności.
Jako bazę danych dokumentów XML rozumie się taką, która3:
- operuje tylko i wyłącznie na dokumentach XML (jako jednostkach wejścia,
wyjścia i przechowania),
- definiuje model logiczny dla dokumentów XML, według którego dane
w nich zawarte są przechowywane i przetwarzane,
- zaniedbuje fizyczną reprezentacje dokumentów (jest ona dowolna).
Powyższa definicja jest na tyle ogólna, iż dopuszcza mnogość potencjalnych
rozwiązań - w kontekście mało precyzyjnego określenia: definiuje m o d e l l o g i c z n y dla
dokumentów XML. IBM, definiując bazę dokumentów XML - proponuje definicję
podobną, jednakże mocno doprecyzowaną: właśnie, jeśli chodzi o kwestie
rozpatrywanego modelu.
W edług IBM, baza danych dokumentów XML to ta, która przede wszystkim [4]:
- definiuje model logiczny dla dokumentów XML - według którego następują
wszelkie operacje: zwłaszcza zapisu i odczytu. Model ten obejmować musi co
najmniej obecność części składowych dokumentu: elementów, atrybutów,
wyrażeń tekstowych - oraz ich uporządkowanie. Przykłady takiego modelu
znaleźć można między innymi w XPath Data Model, XM L Information Set,
Document Object Model czy Simple API for XML4;
- traktuje dokument XML ja ko podstawową jednostkę przechowania analogiczną do pojedynczej krotki dla systemów relacyjnych;
- fizyczny model danych realizuje na w zór modelu logicznego - bądź na wzór
struktury dokumentu XML.
Definicja ta odbiega od tej - zaproponowanej przez grupę XML:DB, tylko
w jednym miejscu: w określeniu logicznego modelu danych - jednakże obie z nich są
zgodne, co do potrzeby jego istnienia. Definicja pierwsza jest dobrym kompromisem,

3 Na podstawie prac grupy XML:DB.
4 http://www.w3.org/TR/xpath-datanxidel/, http://www.w3.org/TR/xml-infoset/, http://www.w3.org/D0M/,
http://www.saxproject.org/.
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uwzględniającym
postulaty
funkcjonalno-architektoniczne
zachowującym
jednoczenie bezstronność od konkretnych rozwiązań-specyfikacji.
IBM DB2 w wersji 9.1 je st rozwiązaniem realizującym koncepcję serwera relacyjnohierarchicznego,
łączącego
funkcjonalność
relacyjnego
modelu
danych
i elastyczność, w ynikającą z dedykowanego wsparcia formatu XML. Koncepcja
hybrydowa, realizowana jest zarówno na logicznym i fizycznym poziomie dostępu,
poprzez zasadniczo dwa postulaty:
- wprowadzenie nowego typu danych xm l - zakwalifikowanego w podzbiór
typów prostych modelu danych, abstrahującego dokument XML,
- zastosowanie, dla danych xml, drzewiastych struktur organizacji danych
w warstwie fizycznej serwera.
Konsekwencją wprowadzenia typu danych xm l jest dalsze udostępnienie
odpowiednich interfejsów manipulacji danymi: tradycyjnego SQL, alternatywnego
XQuery oraz pochodnego SQL/XML. Niezależne mechanizmy utrwalania zapisu,
zwłaszcza dedykowany XML, są przesłankami dla wydajnego przetwarzania danych
zdefiniowanych w ten sposób.
Architektura DB2 9.1 z powodzeniem wpisuje się w zakres wymagań
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych rozważanego systemu oświadczeń majątkowych,
znakomicie wspierając przetwarzanie i utrwalanie danych semistrukturalnych,
z zastosowaniem nowego typu danych xml. Koncepcja interfejsu XML,
umożliwiającego zapis i adresację dokumentu o dowolnej strukturze i treści, eliminuje
potrzebę dekompozycji i procesu odwrotnego - co pozwala z kolei na przetwarzanie
danych dokładnie w taki sposób w jaki zostały one faktycznie wyrażone. Decyduje to
0 efektywności rozwiązania, już na poziomie logicznego modelu danych. Realizacja
ta zostaje
kontynuowana
w ramach
implementacji
fizycznej,
w procesie
odwzorowania dokumentu w hierarchiczną strukturę danych opartą o indeksy,
regiony i dalsze rozwiązania fizycznej organizacji danych [7, 4],
Wprowadzona wydajność i efektywność przetwarzania danych XML, wpływa na
reguły integralności, czyli bezpieczeństwa wiarygodności danych: dziedziny, encji
1referencji, które to poprzez koniunkcję modeli hierarchicznego i strukturalnego,
zostały odpowiednio zmienione. Integralność encji i referencji realizowana jest
poprzez włączenie typu xm l w strukturę relacji, za pom ocą tradycyjnego mechanizmu
kluczy głównego i obcych. Stwierdzenie to jest prawdziwe jednakże tylko
w przypadku rozpatrywania dokumentu XML w sposób całościowy, niestety
niedotyczące przypadku adresacji wybranych elementów i atrybutów dokumentu
XML wobec atrybutów relacyjnego modelu danych. Fakt ten je st istotnym
osłabieniem tezy serwera relacyjno-hierarchicznego na korzyść tego drugiego.
Dobrze realizowana je st natomiast funkcjonalność integralności dziedziny danych,
możliwa dzięki zastosowaniu mechanizmu repozytorium schematów XML, wspierając
tym samym koncept aplikacji i szablonów danych XML5.
Możliwość swobodnego przechowywania i odpytywania dowolnego dokumentu
XML - wynikająca z udostępnienia interfejsu manipulacji danymi typu xml, przy
jednoczesnym zachowaniu kontroli struktury danych XML - w wyniku zastosowania
odpowiednich schematów XML, zdecydowały w pierwszej kolejności o użyteczności
DB2 w kontekście projektu strukturyzacji i przetwarzania danych semistrukturalnych.
Z kolei, aspekty techniczne, realizujące koncepcję typu danych xm l wobec
hierarchicznego sposobu ich przechowywania, adresują wymagany poziom
wydajności architektury, która ostatecznie jest kompromisem sztywnych reguł modelu

5 http://www.w3.org/XML/Schema/
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relacyjnego w kontekście spójności utrwalonych danych oraz swobody wyrazu
dokumentów narracyjnych i częściowo strukturalnych dla ich przetwarzania.

5. Studium przypadku użycia
Przedmiotem prac projektowych, prowadzonych w kontekście zagadnienia
dotyczącego sposobów strukturyzacji i przechowywania danych, było przygotowanie
systemu informatycznego, mającego na celu pozyskiwanie, przechowywanie
i udostępnianie oświadczeń majątkowych pracowników administracji publicznej.
[ 10 , 11]
Z punktu widzenia niniejszego artykułu, istotnymi będą szczególnie aspekty
związane z utrwalaniem danych w nim zgromadzonych, określone między innymi
poprzez następujące czynności:
- zdeterminowanie logicznego i fizycznego formatu opisu danych wspomnianego oświadczenia majątkowego,
- zidentyfikowanie odpowiedniego oprogramowania - zdolnego napływające do
systemu informacje przechowywać w sposób trwały,
- wyspecyfikowanie interfejsu programowego - udostępniającego usługi
związane z przetwarzaniem
danych w systemie, a jednocześnie
zasłaniającego rozwiązania implementacyjne.
Jeśli chodzi o strukturę danych - oświadczenie majątkowe jest dokumentem
o charakterze deklaratywnym, mającym na celu przedstawienie przez oświadczyciela
stosownych informacji: dotyczących stanu jego majątku, posiadania oraz
ewentualnych wierzytelności. Oświadczenia tego rodzaju wymagane s ą w różnego
rodzaju
instytucjach
działalności
publicznej:
centralnych,
samorządowych,
jednostkach oświaty, organizacjach i tym podobnych.
Oświadczenie majątkowe, jako dokument, posiada dwie istotne własności:
- ma ono jasno określoną strukturę o charakterze formularza, wyspecyfikowaną
przez organ je wydający - struktura ta je st wyznaczona przez odpowiednie
części składowe tekstu (rozdziały, enumeracje), jednakże zdarzają się także
występować sekcje o charakterze otwartym;
- wspomniana
struktura
oświadczenia
jest
specyfikacją
podlegającą
aktualizacją i zmianom. W ynika to z okresowych zmian legislacyjnych
i innych tego typu. Fragment przykładowego oświadczenia majątkowego
przedstawiony został na Rys.1:
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-

papiery wartościowe:

IL

..............................

nakwotę:.........................

ł. Ebino powierzchni: .............. . ni2. o wartości:...................... tytuł prawny- ...
2. Mieszkanie o powierzchni:................ r«2. owartości:................... . tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:................................p°wł<:,rzchnIa.......
o wartości:................................
rodzajzabudowy:..............
tytuł prawny:.................................................................................. ........................
Z lego tytułu osiągnąłem(ęłara) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomości: powierzchni:........................................................................
o wartości:......................... ............................................................. ....................
tytuł prawny................................... ........ ................ ..........................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handbwych - rułeży poda: liczbę I emitenta udziałów: ..

Rys. 1. W zór oświadczenia majątkowego (fragment)

Proponowanym na potrzeby systemu, abstrakcyjnym sposobem opisu formularza
oświadczenia majątkowego jest zastosowanie języka XML, którego własności
syntaktyczno-semantyczne dobrze wyczerpują zarówno logiczną jak i fizyczną
koncepcję organizacji danych semistrutrualnych - bo o takich mowa w kontekście
rozważanych oświadczeń majątkowych. W odniesieniu do przytoczonego na Rys. 1.
fragmentu formularza, można zauważyć, bowiem, iż struktura tekstu posiada dobrze
określoną hierarchię rozdziałów, gdzie każdy z nich opatrzony je st stosownym
komentarzem - nazwy pól są każdorazowo opisane. Przełożenie tego typu
dokumentu w strukturę XML nie stanowi problemu: informacje pomocnicze zawarte
w rubrykach zostaną umieszczone w znacznikach, akcentując samoopisowość
formatu. Dobre wsparcie dla języka rodzimego, niezależność sprzętowo-programowa
czy chociażby powszechność i mnogość oprogramowania, są istotnymi przesłankami
w kontekście dalszych: realizacji, utrzymania i integracji systemu.
W ybraną architekturą oprogramowania jest omawiany serwer relacyjnohierarchiczny, IBM DB2 9.1. W ym ienić należy kilka znamiennych cech systemu, które
w znacznej mierze uzasadniają zastosowanie DB2 9.1 jako systemu zarządzania
bazą danych dla oświadczeń majątkowych:
- elem entarną jednostką przetwarzanych danych jest pojedynczy formularz
oświadczenia majątkowego - dokument X M L\
- system zorientowany jest przede wszystkim na odczyt danych w nim
zgromadzonych, według rozmaitych kryteriów. Etap pozyskiwania jest
cykliczny i niezbyt skomplikowany.
W DB2 9.1, dokument XML - będący podstawową jednostką manipulacji,
przechowywany je st w sposób hierarchiczny, jako typ xml. Dane pozostałe - często
o charakterze relacyjnym, umożliwiające zachowanie spójności referencyjnej,
wyekstrahowane zostają do odpowiednich tabel i atrybutów modelu relacyjnego.
Przedmiotem
studium
przypadku jest wyspecyfikowanie zarysu interfejsu,
udostępniającego
wybrane
operacje
przeprowadzane
na
zdefiniowanych
formularzach - dokumentach XML.
Jako rezultat analizy wymagań funkcjonalnych systemu wymienić można kilka
sygnatur procedur i funkcji niezbędnych do pracy na wystarczająco wysokim
poziomie abstrakcji. W śród nich wymienić należy:
- v o id registerschem a (xmi schema) — zarejestrowanie nowego schematu
w repozytorium schematów. Schemat ten dostępny będzie na potrzeby
dalszych walidacji jego instancji;
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- int add (xml statement, boolean validate = true) — dodanie nowego
oświadczenia do systemu. W alidacja przeprowadzana je st domyślnie,
jednakże można z niej zrezygnować. Metoda zwraca unikalny identyfikator,
jednoznacznie determinujący oświadczenie właśnie zachowane w systemie;
- x m i[]
fin d ( s tr in g
x p a th )
odszukanie fragmentów zadanych
dokumentów explicite: podając konkretne wyrażenie XPath;
- x m l[] findByCriteria(XmlCriteria criteria) - zaawansowany sposób
przeszukiwania bazy danych implicite: na podstawie specyfikowanych,
szczególnych kryteriów. Sposób odnalezienia danych, ewentualne łączenia
relacyjne i relacyjno-hierarchiczne oraz strategia pozyskiwania danych leżą
w gestii implementacji;
- xml
compare (xml
statementl,
xml
statement2) - porównanie dwóch
oświadczeń majątkowych. Sposób porównania jest nieistotny i może być
realizowany zarówno w oparciu o istniejące, zarejestrowane schematy - jak
i sama treść przekazanych dokumentów.
Tak przygotowany szkielet interfejsu uniezależnia jego klientów od specyfiki
przyjętych założeń, a jednocześnie dobrze oddaje istotę funkcjonalności - stawianą
w rozważanym problemie. Jednym z wariantów implementacji interfejsu jest
realizacja oparta o:
- szablony XML Schema zdefiniowane dla formularzy oświadczeń majątkowych,
- relacyjno-hierarchiczny schemat bazy danych zdefiniowany w DB2 9.1,
- wyrażenia XPath i XQuery manipulujące danymi zgromadzonymi w systemie.
Podejmując próbę wyspecyfikowania szablonu gromadzonych oświadczeń a więc opracowania odpowiedniego schematu XML - należy w pierw dokonać analizy
struktury danych zawartych w wypełnionych, wybranych formularzach oświadczeń
majątkowych (patrz Rys. 1). W wyniku tej analizy, można stwierdzić, iż:
- formularz wyznacza ramowe punkty oświadczenia, które łatwo odnieść do
kolejnych elementów docelowego dokumentu XML. Struktura formularza jest
ustalona z dokładnością co najmniej do tychże punktów, a często z większą;
- formularz definiuje zarówno informacje dobrze ustrukturyzowane (punkt II), jak
i te o strukturze całkiem
dowolnej,
precyzowanej
przez samego
oświadczyciela (punkt I) - aczkolwiek, w domniemaniu, o charakterze
wyliczeniowym.
Sekcje
dopuszczające
dowolność zapisu
utrudniają
zaprojektowanie schematu maksymalnie restrykcyjnego, którym dokumenty te
m ogą być walidowane pod kątem poprawności składniowej i semantycznej
oraz następnie, precyzyjnie odpytywane o konkretne dane - zwłaszcza
liczbowe;
- formularze są typem dokumentów zorientowanych na dane.
Przygotowanie dla przytoczonych danych schematu XML nie jest czynnością
mocno skomplikowaną, a podjęcie tej próby rozpoczyna się na ogół określeniem
przykładowych jego instancji. Dla przytoczonych fragmentów oświadczeń, postać
XML formularzy może mieć strukturę, której fragm ent prezentuje Listing 1:
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<?xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?>
«statement xmlns:xsi=” http://www.w3.org/2001 XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="statement.xsd">
(...)

«securities»
«security type ="FUNDS"»
<amount»234443S«/amount»
«/security»
«/securities»
</ch01»
«ch02 »
«house»
«size»200«/size»
«value»700000«/value»
«/house»
«flat»
«size»78«/size»
«value»800000«/value»
«/flat»
«farm»

_ U _________________________________________________________________________________________________________________
Listing 1. Oświadczenie majątkowe - dokum ent XML

Zdefiniowany na
potrzeby systemu schemat XML umożliwia dalsze
instancjonowanie dokumentów - oświadczeń majątkowych oraz proces odwrotny sprawdzenie ich poprawności, czyli przystawania do określonego schematu.
«?xml version="l.0" encoding="UTF -8"?»
«xsd:schema xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"»

«xsd:element name ="securities"»
«xsd:complexType»
«xsd:sequence minOccurs ="0"»
«xsd:element name ="security“ type="SecurityType"
minOccurs ="1” maxOccurs =" unbounded " /»
</xsd:sequence»
«/xsd:complexType »
«/xsd:element»
«xsd:complexType name="SecurityType"»
<xsd:sequence »
«xsd:element name=“amount" type="xsd:decimal" /»
«/xsd:sequence»
«xsd:attribute name="type" default="FUNDS"»
«xsd:simpleType»
«xsd:restriction base="xsd:string"»
«xsd:enumeration value="FUNDS" /»
«xsd:enumeration value="BONDS" /»
«xsd:enumeration value="SHARES" /»
«/xsd restriction»
</xsd:s impleType»
«/xsd:attribute »
</xsd:complexType»
(...)

Listing 2. Oświadczenie majątkowe - schemat XML
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Krok następny, to zdefiniowanie relacyjno-hierarchicznego schematu bazy
danych, zdolnego gromadzić dokumenty XML. Proponowany schemat bazy danych
je st znacznie uproszczony w stosunku do tego, który powstałby jako efekt
dekompozycji dokumentu w struktury relacyjne. W ynika to z specyfiki
przechowywania dokumentu XML jako atrybutu xm l jednej z tabel, czyli realizacji
koncepcji hierarchicznego gromadzenia danych w DB2.
Zam iast omówionej dekompozycji zastosowano podejście relacyjno-hierarchiczne,
które grupuje tabele w dwa lub trzy obszary:
- obszar pierwszy: relacyjny - obejm ujący tabele przechowujące dane
w sposób relacyjny, z zastosowaniem tradycyjnych więzów referencyjnych.
W obszarze tym znaleźć się powinny tabele te, których zawartość jest
fundamentalna dla systemu, a wysoka integralność referencyjna jest
absolutna koniecznością. Dobrymi reprezentantami tabel tego typu są
wszelkie, zawierające dane podstawowe: osób, numerów rachunków,
ewidencji i tym podobne.W kontekście przedstawionego schematu, są to
tabele:
• EMPLOYEE - tabela podstawowa, zaw ierająca wykaz wszystkich pracowników
zarejestrowanych kiedykolw iek w system ie,
• EM PLO YM ENT - obejm ująca inform acje na tem at okresów zatrudnienia danego
pracownika na określonym stanow isku.

- obszar drugi: hierarchiczny - obejmujący tabele przechowujące dane
hierarchiczne: dokumenty XML. Oprócz kolumn typu xml wyróżnia się często
dodatkowe: identyfikacji - służąca do zachowania integralności encji oraz
pozostałe, o charakterze informacyjnym. Dla przedstawionego schematu jest
to tabela s t a t e m e n t przechowująca napływające do systemu oświadczenia
wraz z informacjami o składającym oraz dacie deklaracji.
- obszar trzeci: słownikowy - zawierający tabele niekoniecznie będące
obligatoryjnymi dla działania systemu, niemniej ułatwiające dostarczenie
funkcjonalności dodatkowych: Przykładem m ogą być wszelkiego rodzaju
wykazy: pojazdów, m iejscowości, kursy w alut i tym podobne.
Poza istotnym uproszczeniem - wynikającym z zastosowania podejścia relacyjnohierarchicznego, a nie.typow o relacyjnego - istnieje jeszcze dalsze: ograniczające
reprezentowane dane do wybranych - odwzorowujących tylko ¡w yłącznie te
atrybuty, które są niezbędnymi z punktu widzenia niniejszego zagadnienia fragm entu systemu oświadczeń majątkowych. Przedstawione, więc tabele reprezentujące
dane
tak
zwane
podstawowe
traktować
należy
w sposób poglądowy. Składają się one na obszar relacyjny modelu danych, przy
czym należy pamiętać, iż obszar ten może być istotnie bardziej obszerny
i złożony niż ten zaprezentowany na potrzeby niniejszego studium przypadku.
Przykładowy sposób realizacji omówionego interfejsu dla formularzy XML,
zdeterm inowany wybranych środowiskiem i możliwościami serwera DB2 9.1, może
mieć postać opisaną scenariuszem:
- rejestracja schematu XML,
- pozyskiwanie danych - dokumentów XML,
- udostępnienie danych według zadanych kryteriów.
Rejestracja schematu implementowana jest przez procedurę registerschemaO,
sięgającą do repozytorium schematów serwera. Przykład rejestracji schematu
oświadczenia prezentuje Listing 3:
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db2 => REGISTER XMLSCHEMA '/home/db2admin/statement.xsd' \
db2(cont.) => FROM /home/db2admin/statement.xsd \
db2(cont.)=> AS db2admin.statement COMPLETE
DB20000I The REGISTER XMLSCHEMA command completed successfully.
Listing 3. DB2: rejestracja schematu w repozytorium

W ce lu u trw a le n ia n o w e g o d o k u m e n tu XML n a le ż y w y w o ła ć p ro c e d u rę add o i określić
czy zapisywany doku m ent ma być w a lid o w a n y zarejestrowanym uprzednio schematem XML
- Listing 4 oraz Listing 5:

INSERT INTO db2admin.STATEMENT (statement, employee_id, submitted) VALUES (xmlvdidaie
(xmlparsc(document ’<? xml...</statement>’Preserve whitespace )
ACCORDING TO XMLSCHEMA ID db2admin.statement), 1, CURRENT_DATE)
DB20000I The SQL command completed successfully.________________________________
Listing 4. DB2: dodanie nowego dokumentu XML - z walidacją
INSERT INTO db2admin. STATEMENT (statement, employee_id, submitted) VALUES (xmlparsc (
document ’<? xml...</statement>’Preserve whitespace ), 1, CURRENT_DATE)
DB20000I The SQL command completed successfully._________________________________
Listing 5. DB2: dodanie nowego dokumentu XML - bez walidacji

Jawne zastosowanie zapytań XPath wyczerpuje znaczną ilość typowych zapytań
o dane XML, daje również swobodę konstrukcji oraz traktuje interfejs jako explicite
XML.
Polecenie wykonania ich przez interpreter ma postać predefiniowanej funkcji DB2
postaci

db2-fn:xmlcolumn

(' <XMLTable>.<XMLColumn>') [XPathExpression] .

W kontekście rozważanego interfejsu realizowane jest przez wywołanie funkcji
find()I

Wybranie wszystkich dokumentów: atrybut

db2 => xquery db2-fn:xmlcolumn

statement,

Listing 6 :

•STATEMENT.STATEMENT *)

STATEMENT
«statement xmlns =(...) />
(...)
«statement xmlns =(...) />
Listing 6. Przeszukiwanie XPath - STATEMENT

Aby wykonać konkretne instrukcje XPath przekazać należy ostatni parametr
wskazanego polecenia. Przykład wybrania informacji o zadeklarowanych środkach
finansowych prezentuje Listing 7:
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db2 = s xquery db2-fn:xmlcolumn('STATEMENT.STATEMENT')/statement/a/chOl/cash

1
«cash xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
«asset currency=" PLN’1>
«amount>20000«/amount>
</asset>
<asset currency=”USD">
< amount >100 0</amount >
</asset>
</cash>
<cash xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
="PLN">
<amount>78295</amount>
</asset>
«asset currency ="GBP">
«amount>108396«/amounts
«/assets
«/cashs

<asset currency

Listing 7. Przeszukiwanie XPath - ścieżki

Dla wybrania środków tylko w w alucie polskiej, wprowadzić należy odpowiednią
restrykcję atrybutu, Listing 8 :
db2 => xquery db2-fn:xmlcolumn('STATEMENT.STATEMENT')/statement/a/chOl/cash \
db2 (cont.) =s /asset[®currency='PLN']

1
«asset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" currency ="PLN"s
«amount>20000«/amounts
«/assets
«asset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” currency = "PLN ">
« amount >7 82 95«/amount s
«/assets
Listing 8. Przeszukiwanie XPath - atrybuty

_____ _

Kwota maksymalna, listing 9:

db2 —s xquery fn:max(db2-fn:xmlcolumn ('STATEMENT.STATEMENT' )/ statement/a/ch01/

\
db2 (cont.) => /cash/asset[®currency='PLN']/amount)

1
78295
Listing 9. Przeszukiwanie XPath - wartość największa

Przeszukiwanie na podstawie bardziej wysublimowanej, abstrakcyjnej definicji
kryteriów, umożliwia funkcja fin dB ycrite ria o . Definicja ta uniezależnia usługę od
aspektów samego języka - niemniej jednak, obecność XML w nazwie typu ma
sugerować, iż konstrukcja ta powinna być pochodną własności XML jako języka.
Rozsądnym sposobem implementacji jest użycie gamy konstrukcji wynikającej
zarówno z samych: SQL czy XQuery jak i hybrydy: SQL/XML:
1) W ykaz domów o powierzchni większej od 100
uporządkowany według ceny nieruchomości, Listing 10:

metrów

kwadratowych
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db2 => xquery for $y in \
db2 (cont.) => db2-fn :xmlcolumn (' STATEMENT. STATEMENT' )/statement/a/ch02/houses \
db2 (cont.) => where $y/house/area > 100 order by $y/house/price \
db2 (cont.) => return $y

1
«houses xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"s
<house>
<area>200</area>
<value>700000</value>
«ownership >
«part>100«/part>
«/ownerships
«/houses
«/housess
Listing 10. Przeszukiwanie XQuery, SQL/XML - kryteria

2) Przykładowy
raport:
nazwiska
zatrudnionych,
których
w walucie rodzimej przekraczają 10 000 złotych, Listing 11:

oszczędności

3 ) _________________________________________________________________________
db2 => xquery «reports { for $y in \
db2 (cont.) =s db2-fn:xmlcolumn('STATEMENT.STATEMENT')/statement/a
db2 (cont.) => where $y/ch01/cash/asset[@currency="PLN"]/amount s db2 (cont.) =s
10000 return $y/submitter/name } «/reports

1
«reports
«name xmlns:xsi="http ://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"s
«firstsLech«/firsts
<lastsKaczynski«/lasts
«familysKaczynski«/familys
«/names
«name xmlns:xsi="http ://www.wB.org/2001/XMLSchema-instance"s
«£irst>Hanna«/firsts
« lastsGronkiewicz-Waltz«/lasts
«familysGronkiewicz«/farailys
«/names
«/reports
Listing 11. Przeszukiwanie XQuery, SQL/XML - raport

4) W ykaz dochodów
Listing 12:
db2
db2
db2
db2

pracowników

dla

podstawowego

miejsca

xquery for $y in \
(cont.) =s db2-fn:xmlcolumn('STATEMENT.STATEMENT') \
(cont.) = s /statement/a/chOB/earnings/activity[1] \
(cont.) = s return $y/income

=s

1
«income xmlns :xsi="http://www .w3.org/2001/XMI>Schema- instance "s
149158.32
«/incomes
«income xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"s
239942.55
«/incomes
Listing 12. Przeszukiwanie XQuery, SQL/XML - wartość liczbowa

zatrudnienia,
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5) Średnia arytmetyczna wyżej wymienionych, Listing 13:
db2 => xquery avg(for $y in \
db2 (cont.) => db2 - fn:xmlcolumn ('STATEMENT.STATEMENT’) \
db2 (cont.) => /statement/a/ch08/earnings/activity[1] \
db2 (cont.) => return $y/income)

1
194550.435
Listing 13. Przeszukiwanie XQuery, SQL/XML - agregacja wartości

Funkcjonalność porównywania dokumentów XML, definiowana funkcją compare o
interfejsu, nie jest bezpośrednio wspierana przez funkcje DB2 dostępne z poziomu
serwera: a już na pewno nie, przez języki manipulacji danymi. W ymaga ona
oddzielnej implementacji - opartej o mechanizm y wykrywania różnic w strukturze
i treści dokumentu, możliwie niskim kosztem błędu. W ykracza to jednak poza
mechanizmy biblioteczne serwera, wym agając na ogół Implementacji poza warstwą
danych systemu.

6. Podsumowanie
Przedstawiona w artykule koncepcja strukturyzacji i opisu dokumentów o nie
w pełni ustalonej strukturze i często swobodnej treści (dokumenty pochodzące
z wszelkiego rodzaju formularzy, kwestionariuszy itp.) oraz wskazanie możliwości
elastycznego i efektywnego przechowywania i przetwarzania tego typu danych
w XM L’owych bazach danych (typu IBM DB2) może stanowić krok w kierunku
opracowania efektywnych systemów przetwarzania danych przeznaczonych dla
instytucji administracji publicznej.
Przedstawiony przypadek użycia miał na celu, możliwie precyzyjne, przybliżenie
wybranych aspektów problemu
w kontekście realnych potrzeb dziedzinowych
generowanych przez zagadnienie zarządzania oświadczeniami majątkowymi. Na
przykładzie systemu oświadczeń majątkowych, można ostatecznie stwierdzić
o zgodności: proponowanego rozwiązania z istota zagadnienia. Spowodowane jest
to: po pierwsze: określeniem systemu jako nastawionego na odczyty zgromadzonych
w nim danych, w którym operacje zapisu maja charakter sporadyczny, a modyfikacje
danych istniejących praktycznie nie występują. W szystko to pozwala wyeliminować
trudne zagadnienie selektywnej aktualizacji danych dokumentu XML; po drugie:
system nie jest krytycznym jeśli chodzi o reguły integralnościowe - zabiegami
typowymi są jedynie: walidacja dokumentu schematem oraz ewentualne
sprawdzenie jego zawartości z danymi ju z zgromadzonymi.
W jakich w iec okolicznościach użycie rozwiązań XML’owej bazy DB2 rozsądnym
nie jest? Otóż w sytuacjach typowych dla wszelkich systemów rozliczeniowych:
billingowych, finansowych I tym podobnych. Rozwiązania tego typu odznaczają się
bowiem możliwie najbardziej surowymi normami Integralności danych, których
zapewnienie je st krytycznym dla działania systemu. Jednak na tą okoliczność
przeznaczone zostały stare, sprawdzone i po prostu dobre rozwiązania dostępne
w sposób relacyjny. Ponadto dopóki specyfikacja XUpdate, bądź inne: rozwiązujące
kwestie modyfikacji selektywnej modyfikacji danych dokumentów XML, nie będą
dojrzałymi, trudno jest rekomendować X M L’ow ą bazę danych do systemów
(komponentów) innych niż tych, opartych w jakiś sposób o przetwarzanie informacji
o charakterze formularzy.
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Rozdział 30
Dedykowane przetwarzanie dokum entów z uwzględnieniem
standardów i specyfiki systemów referencyjnych
Marek Valenta, Robert Marcjan
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Tomasz Górka, Marek Guzowski
Electro Croon Polska

S tre s z c z e n ie

Realizacja budowy społeczeństwa informacyjnego w zakresie relacji obywatel administracja publiczna wymaga działań w zakresie tworzenia specjalnej infrastruktury oraz
integracji z nią wielu systemów dziedzinowych z uwzględnieniem nowego stanu prawnego.
Artykuł prezentuje fragment wyników prac zmierzających do zdefiniowania pewnych
rekomendacji związanych z integracją systemu generowania dokumentów elektronicznych,
tworzonych w oparciu o ustrukturyzowane formularze elektroniczne, z nową platformą
ePUAP, traktowaną jako system referencyjny. Rekomendacje te, w artykule traktowane jako
„dobre praktyki”, dotyczą wielu aspektów realizacji systemów przetwarzania dokumentów
integrujących się z tą platformą, począwszy od architektury systemów użytkowych, poprzez
podstawowe ich funkcjonalności, a kończąc na ważnych i często trudnych aspektach
realizacyjnych tych aplikacji. Trudnych, bo z założenia ściśle dopasowanych do
nowoczesnego, ale też stosunkowo nowego środowiska ePUAP. Artykuł jest prezentacją
wybranych elementów prac1 realizowanych w Katedrze Informatyki Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

1. Wprowadzenie
W dobie budowy Społeczeństwa Informacyjnego dużą wagę przykłada się do
rozwoju infrastruktury informatycznej działającej po stronie wszelkich instytucji,
w szczególności administracji publicznej, a ukierunkowanej na szeroki przekaz
informacji. Jest to w pełni zrozumiałe i uzasadnione. Niemniej ważnym zagadnieniem
staje się budowa infrastruktury służącej obywatelom do przekazywania informacji
wymaganych przez jednostki administracji publicznej, tak państwowej jak
i samorządowej. Mamy do czynienia z dużą złożonością formalno-prawną realizacji
wszelkich procesów związanych z przekazywaniem instytucjom publicznym
informacji przez obywatela [ 1 2 ], a w szczególności w sytuacji przekazywania
informacji będącej wynikiem wymogu ustawowego. W związku z tym zmiana
tradycyjnego, papierowo-pocztowego lub papierowo-osobistego przekazywania
informacji od obywatela do instytucji, na tryb bazujący na wersjach elektronicznych
dokumentów
przekazywanych
poprzez
sieć
komputerową,
spowodowała
konieczność przedefiniowania nie tylko prawnych aspektów tych procesów.
Wymusiła także budowę infrastruktury informatycznej wspomagającej takie procesy,
tak po stronie użytkowników-obywateli jak i instytucji odpowiedzialnych za
1 Prace realizowane w projekcie badawczym MNiSzW, nr grantu 0032/R/TOO/2008/06, "Pozyskiwanie
i weryfikacja informacji dla potrzeb wspomagania działań organizacyjnych i operacyjnych służb
bezpieczeństwa publicznego"

292

przejmowanie i gromadzenie tej informacji. W Polsce takim środowiskiem
wspomagającym wspom niane procesy jest, wdrażana od roku 2009, Elektroniczna
Platforma Usług Administracji Państwowej (ePUAP) [11], Platforma ta, szczególnie
w świetle istniejącego (znacznie zm odyfikowanego w lutym 2010 r.) prawa [13] jest
znacznym zasobem infrastruktury informatycznej państwa w zakresie porządkowania
i obsługi procesu komunikacji pomiędzy obywatelami, a instytucjami administracji
publicznej (i nie tylko). Porządkowanie przejawia się przede wszystkim
w
praktycznym
wyznaczeniu
pewnych
standardów
dotyczących
budowy
dokumentów-form ularzy funkcjonujących w administracji publicznej. W zakresie
obsługi procesów wym iany informacji, a faktycznie korespondencji, pomiędzy
obywatelem i instytucjami (w szczególności instytucjami administracji publicznej)
platforma zdecydowanie wspomaga prawny wymóg autoryzacji użytkowników oraz
realizację procedur kancelaryjnych dotyczących korespondencji prowadzonej
z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych i elektronicznego sposobu ich
dostarczania [13]. Powyższe cechy platformy ePUAP faktycznie stawiają ją w roli
systemu referencyjnego.
Ten stan rzeczy jest w pewnym zakresie znacznym krokiem w budowie
społeczeństwa
informacyjnego.
Jednak wymusza
bardzo
istotne
zmiany
w istniejących ju ż systemach informatycznych (aplikacjach), oraz nakłada pewne
wymogi na nowe aplikacje, przeznaczone do tworzenia i obsługi wersji
elektronicznych dużej grupy dokumentów przesyłanych przez obywateli do instytucji
publicznych. W tej grupie najliczniejszymi s ą dokumenty typu formularzowego,
charakteryzujące się tym, że obywatele uzyskując dostęp do obowiązującego wzorca
formularza, wypełniając go, generują dokument zgodny z tym formularzem.
Autorzy prac [5 ,6 ,1 4 ,1 5 ] prezentowali prototypową aplikację, dla edycji
dokumentów wg zadanego wzorca typu formularz elektroniczny, która z różnych
względów spełniała założenie jej pełnej niezależności od innych systemów,
a dedykowana
była
indywidualnemu
użytkownikowi,
w
szczególności
zobowiązanemu do okresowego tworzenia dokumentów oświadczeń majątkowych.
Mając zatem pewne doświadczenia w tworzeniu środowiska informatycznego dla
wspomagania procesu przetwarzania dokumentów formularzowych w wersji
elektronicznej, stanęli autorzy przed zadaniem zarekomendowania pewnych
rozwiązań, w sytuacji konieczności tworzenia systemów generowania dokumentów
elektronicznych wg zadanego wzorca, ale z uwzględnieniem pełnej jego integracji
z now ą platform ą ePUAP. Rekomendacje te w artykule traktowane jako „dobre
praktyki", dotyczą wielu aspektów realizacji systemów przetwarzania dokumentów
integrujących się ze środowiskiem ePUAP, począwszy od architektury systemów
użytkowych, poprzez podstawowe i uzupełniające funkcjonalności, a kończąc na
aspektach realizacyjnych najciekawszych elementów przyjętych rozwiązań. Te
ostatnie są niezmiernie ważne z uwagi na fakt założenia dużej uniwersalności
zastosowanych rozwiązań, ich rekonfigurowalności oraz wykorzystania najnowszych
technologii w procesie wspomagania wytwarzania systemów.

2. Podstawowe założenia rozwiązania problemu
2.1. Dokument częściowo ustrukturyzowany
Podstawową rolą dokumentów elektronicznych typu form ularzowego jest
ułatwienie gromadzenia zawartych w nich danych przez docelowe systemy
przeznaczone do przechowywania tych danych i dalszego ich przetwarzania
w atrybutowych bazach danych. Niebanalnym procesem jest jednak proces
tworzenia-edycji tych dokumentów przez osoby do tego zobowiązane oraz realizacja
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etapu przekazania tych dokumentów do upoważnionego odbiorcy z zachowaniem
odpowiednich procedur wymaganych prawem [13]. Procesy przetwarzania danych
w takich dokumentach definiuje jego wzorzec. W zorzec ten najczęściej zawiera:
- informacje nagłówkowe: identyfikator wzorca dokumentu, zasady tworzenia
identyfikatorów dokumentów, informację praw nąitp.,
- strukturę i charakter danych występujących w dokumencie,
- informacje definiujące w izualną formę dokumentu (tak na ekranie komputera,
jak i jego papierowej wersji).
Dodatkowo wzorzec dokumentu może zawierać definicje pewnych elementów
pomocniczych, takich jak:
- reguły definiujące poprawność wartości danych w dokumencie (typu
walidatory proste i złożone),
- zasady generowania podpowiedzi i objaśnień pomocnych podczas
wypełniania dokumentu,
- zasady
konwersji
(transformacji) danych
pomiędzy
dokumentami
wytwarzanymi w oparciu o różne wzorce,
Wystąpienie we wzorcu definicji elementów pierwszej grupy je st bezwzględnie
konieczne, bowiem gwarantuje ono możliwość realizacji podstawowych funkcji
związanych z przetwarzaniem dokumentu. Definicje elementów drugiej grupy są
opcjonalne.
'Takie rozwiązanie umożliwia traktowanie każdego dokumentu w jednolity sposób
oraz jego interpretację i przetwarzanie jedynie w oparciu o informacje zawarte we
wzorcu.
Najpopularniejsze obecnie metody definiowania wzorców dokumentów częściowo
ustrukturyzowanych czyli typu formularzowego oparte są na języku opisu
dokumentów XML. Język ten pozwala na realizację budowy wzorców dokumentów,
uwzględniając tak ich rolę podstawową (XML Schema, XSL Transformations), jak
i definiować funkcje pomocnicze (XForms). Naturalną konsekwencją rozwiązań
przyjętych dla wzorca dokumentu jest tworzenie definiowanych przez wzorzec
dokumentów także w języku XML.
I taki właśnie sposób opisu dokumentów formularzowych oraz samych
dokumentów został przyjęty jako standard dokumentów w środowisku ePUAP [9, 10].
Powstanie i wdrożenie środowiska ePUAP, jako oficjalnej i głównej platformy
wymiany dokumentów pomiędzy obywatelami, a urzędami administracji publicznej,
stara się rozwiązać praktycznie trzy problemy. Problem standaryzacji wzorców
dokumentów formularzowych oraz samych dokumentów, problem komunikacji
obywatel - instytucja z zachowaniem obowiązujących norm prawnych oraz problem
ogólnej dostępności wzorców dokumentów będących zatwierdzonymi formularzami
elektronicznymi.

2.2. ePUAP
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest platform ą
mającą na celu integrację systemów teleinformatycznych administracji publicznej
oraz umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom usług administracji publicznej
świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
Staje się ona centralnym miejscem udostępniania usług przez różne instytucje
administracji publicznej poprzez zapewnienie następujących funkcji:
- ustala standardy w zakresie wzorców dokumentów i dokumentów,
- dostarcza repozytorium wzorców dokumentów,
- zabezpiecza środowisko i metody identyfikacji i autentykacji użytkowników,
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- zapewnia infrastrukturę
do komunikacji obywatel-instytucja, poprzez
wdrożenie tzw. skrzynek podawczych,
- wspom aga płatności drogą elektroniczną.
Dla integracji aplikacji świadczących usługi wspomagania edycji elektronicznych
dokumentów formularzowych najistotniejszymi elementami ePUAP są: standardy
wzorców i dokumentów oraz szeroko rozumiane usługi skrzynek podawczych.
W zakresie tej ostatniej usługi na pierwszy plan w ysuwają się dwie funkcjonalności.
Jedna dotyczy możliwości tworzenia przez użytkowników-obywateli tzw. zaufanych
profili użytkownika, w ramach których użytkownik uzyskuje możliwość używania
podpisu elektronicznego, honorowanego przez ePUAP (zapewnienie identyfikacji
i autentykacji użytkowników systemu). Druga z funkcji, na potrzeby instytucjiurzędów, organizuje skrzynki podawcze umożliwiające przesyłanie na nie
korespondencji obywateli z zachowaniem wszelkich prawnie wymaganych procedur
Instrukcji kancelaryjnej, łącznie z automatycznym generowaniem i przesyłaniem
poświadczeń odbioru, będących podstawą tworzenia przez aplikacje użytkownika
tzw. dzienników korespondencji.

2.3. Aplikacje dla użytkownika - obywatela
Celem użytkowym prezentowanego projektu jest stworzenie systemu zarządzania
prywatnymi dokumentami użytkownika. Użytkownikiem tym może być faktycznie
każdy Interesariusz lub zobowiązany wypełniający i przesyłający elektroniczny
dokum ent formularzowy (tworzony wg zadanego wzorca) , z uwzględnieniem
wymagań i procedur ePUAP. Taki system wspom agający obywateli może być
ważnym elementem Idei wdrażania dokumentów w postaci elektronicznej w całym
procesie ich wym iany pomiędzy obywatelem, a urzędami publicznymi.
Przyjęte rozwiązania przewidują w ydatną pomoc obywatelom w procesie tworzenia,
często wymagalnych prawnie, dokumentów (np. obowiązkowych oświadczeń
majątkowych), poprawę wiarygodności ich treści, zdecydowane zwiększenie ich
czytelności, a wreszcie przygotowywanie dokumentów w formie, w której m ogą być
przekazywane instytucjom je gromadzącym
(tak wydruków jak i wersji
elektronicznych tych dokumentów) także poprzez ogólnodostępną platformę ePUAP.
System Dok realizujący te założenia, pozwala na tworzenie i edycję dokumentów
w dowolnym miejscu, przy dostępie do dokumentów źródłowych i z dow olną grupą
wsparcia, w tym np. ekspertów.
Generalnie proces tworzenia dokumentu, w postaci elektronicznej według
zadanego wzorca, uwzględnia edytowanie dokumentów z wykorzystaniem
wszystkich możliwości, jakie daje zawartość wzorca tego dokumentu, a ten powinien
zapewnić podobieństwo pracy z formularzem komputerowym do pracy z formularzem
w wersji papierowej, która z różnych względów na pewno będzie dalej
funkcjonowała.
Prezentowane rozwiązanie poprzez swoje dodatkowe funkcjonalności pozwala
na: wspomaganie wykorzystania istniejących już dokumentów do tworzenia kolejnych
ich wersji oraz zupełnie nowych dokumentów, a także przechowywanie i zarządzanie
przez użytkowników swoimi dokumentami oraz ich wzorcami.

2.4. Realizowane założenia niefunkcjonalne
System Dok zapewnia dwa tryby pracy: webowy z wykorzystaniem serwera
aplikacji, oraz tryb autonomiczny pozwalający na pracę na własnej stacji roboczej.
Ten ostatni tryb wykorzystuje Internet tylko dla realizacji procedur pozyskania wzorca
dokumentu i przesłania dokumentu na skrzynkę podawczą ePUAP. Niezależnie od
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trybu pracy użytkownika system zawsze posiada niemal identyczny w swoim
charakterze interfejs.
System
zapewnia
procedury
zapewniające
pełne
bezpieczeństwo
przechowywanych dokumentów, w sensie ochrony danych przed ich utratą,
a także zachowanie poufności danych, tak w trakcie ich przechowywania, jak
i przesyłania do upoważnionych odbiorców, czyli w tym przypadku skrzynek
podawczych ePUAP.
System realizowany je s t w oparciu o narzędzia i środowiska typu Open Source,
czyli zapewnia pewną minimalizację kosztów wytwarzania i eksploatacji systemu.
Cały proces realizacji systemu, z uwagi na zastosowane narzędzi wspomagania
cyklu wytwarzania oprogramowania, pozwala na: automatyzację procesu budowania
aplikacji, zachowanie kontroli nad kolejnymi wersjami oraz na okresowe testowanie
bieżącej wersji systemu. W ykorzystanie środowisk typu middleware zapewnia
projektowi możliwość powtórnego wykorzystywania kodu.

Rys. 1. System Dok - schemat funkcjonalny
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3. Architektura systemu i jego funkcjonalności
O gólną architekturę systemu Dok, spełniającego wymagania odnośnie możliwości
pracy w trybie zdalnym i autonomicznym, zapewnia praktycznie istnienie dwóch
aplikacji funkcjonujących zgodnie ze schematem na rys. 2. Z kolei najważniejsze
funkcje tych aplikacji z uwzględnieniem powiązań pomiędzy elementami systemu
przedstawia rys. 3.

O o k P riv

D okW eb

Rys. 2. Funkcjonowanie aplikacji DokPriv i DokW eb

D o kP riv
Aplikacja DokPriv je st desktopową instancją systemu Dok, zainstalowaną na
stacji roboczej użytkownika-obywatela. Nie wymaga ona dostępu do Internetu
w trakcie realizacji funkcji edycji dokumentów i zarządzania nimi. Dostęp aplikacji do
sieci Internet jest niezbędny jedynie dla realizacji pozyskania potrzebnego zbioru
wzorców dokumentów (formularzy elektronicznych) oraz wysyłania utworzonych
i wypełnionych dokumentów.
Instalacja aplikacji DokPriv umożliwia użytkownikowi realizację wszelkich zadań
związanych z:
- tworzeniem i edycją (wypełnianiem danymi) dokumentów według zadanego
wzorca,
- reedycją wcześniej utworzonych dokumentów,
- tworzeniem nowych dokumentów na podstawie wcześniej utworzonych,
- zachowaniem utworzonego dokumentu w „prywatnej” bazie danych,
- tworzeniem kopii papierowych dokumentów,
- kom unikacją w zakresie wysyłaniu dokumentów do instytucji publicznej oraz
odbiorem korespondencji, z pośrednictwem ePUAP.
W ramach edycji oraz reedycji dokumentu, aplikacja dostarcza pełnego wsparcia
w zakresie wypełniania formularza dokumentu, wykorzystując zdefiniowane we
wzorcu tego formularza informacje, takie jak: złożone walidatory wartości
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wprowadzanych danych, tworzenie list elementów i struktur powtarzalnych, słowniki
wartości danych itp.. W ażną rolą aplikacji je st obsługa kontekstowych komentarzy
dedykowanych osobie wypełniającej formularz. Powyższe funkcje aplikacja realizuje
w oparciu o dane zdefiniowane we wzorcu dokumentu zgodnie ze standardem
XForms [1],
Ponieważ założono, że aplikacja DokPriv może być eksploatowana także przez
grupy indywidualnych użytkowników korzystającego z tego samego komputera,
posiada ona moduł logowania, zapewniający poszczególnym jej użytkownikom
ograniczony dostęp do zasobów. W ten sposób realizowana jest zasada, źe każdy
z użytkowników ma dostęp tylko do swoich własnych dokumentów. Dokumenty te,
z założenia, są przechowywane w lokalnej bazie danych „dokumentów",
zainstalowanej na stacji roboczej użytkownika wraz z aplikacją DokPriv. Dla
zapewnienia pełnej poufności przechowywanych w bazie danych są one szyfrowane,
z wykorzystaniem indywidualnych kluczy użytkowników, przez co wartości danych
zawartych w dokumentach
są faktycznie w
pełni zabezpieczone
przed
nieupoważnionym dostępem.
Dodatkową funkcjonalnością aplikacji DokPriv je st możliwość skorzystania przez
użytkownika z możliwości logowania się do podsystemu Repozytorium systemu Dok,
a w konsekwencji, korzystania z możliwości przechowywania swoich dokumentów
w jego bazie danych. W tej sytuacji przechowywane w Repozytorium dokumenty
m ogą być dostępne dla użytkownika z obu aplikacji DokPriv i DokWeb.
Konsekwencją możliwości przechowywania dokumentów przez DokPriv także
w podsystemie Repozytorium, jest ich dodatkowa ochrona przed utratą, poprzez
przechowywanie ich w dwóch niezależnych oddalonych od siebie lokalizacjach
(lokalna baza danych DokPriv i Repozytorium).
Aplikacja natywnie wspiera proces wysyłania dokumentów do odbiorców (urzędy,
instytucje) posiadających zdefiniowane skrzynki podawcze na platformie ePUAP.
DokPriv poprzez możliwość komunikacji ze skrzynką podawczą ePUAP, może także
odbierać Urzędowe Poświadczenia Odbioru przesłanych dokumentów i tworzyć
lokalnie na potrzeby użytkowników „dziennik korespondencji” obywatel-instytucja.

DokW eb
Aplikacja DokWeb jest w ebow ą instancją systemu Dok. Funkcjonalnie, dla
użytkownika, nie różni się ona znacząco od DokPriv. Jednak z założenia, system ten
różni się od DokPriv kilkoma istotnymi elementami wymuszającymi także inną
technikę jego realizacji. Najważniejsze różnice to:
- aplikacja dostępna na serwerze i uruchamiana przez przeglądarkę www,
- praca użytkownika w całości zdalna czyli wymuszająca stały dostęp do sieci
Internet w każdym momencie pracy z aplikacją,
- jako jedyne miejsce przechowywania wszelkich danych aplikacji (wzorców,
dokumentów, parametrów użytkownika) jest globalne repozytorium podsystem Repozytorium,
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Rys. 3. Architektura komunikacji

Na szczególną uwagę zasługuje fakt nie tylko identyczności zasad wszelkich
przetwarzań dokumentów użytkownika, ale też niemal identyczny interfejs
użytkownika. Ta cecha prezentowanych aplikacji zapewnia duży komfort pracy
użytkownikom korzystających wym iennie z aplikacji DokPriv ja k i DokWeb,
a umożliwia to w spólny dostęp obu aplikacji do prywatnych dokumentów
przechowywanych w Repozytorium.
System Dok (aplikacje DokPriv i DokWeb), dla celów wizualizacji formularzy
dokumentów korzysta z wzorca tych dokumentów pobierając je z Repozytorium.
Ponadto DokPriv, dla zapewnienia możliwości pracy bez dostępu do Internetu, ma
możliwość przechowywania tych wzorców w lokalnej bazie danych.
DokW eb podobnie ja k DokPriv realizuje proces obsługi komunikacji pomiędzy
systemem a skrzynkami podawczymi zlokalizowanymi i obsługiwanymi przez
platformę ePUAP. Przez wypełnienie formularza elektronicznego użytkownik tworzy
dokument, który spełniając wym ogi standardów ePUAP może być przesłany do
skrzynki podawczej określonego urzędu-instytucji, obsługiwanej przez platformę
ePUAP.
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W ymóg prawa stanowi [12, 13], że instytucja publiczna po otrzymaniu dokumentu
zobligowana jest do dostarczenia nadawcy dokumentu Urzędowego Poświadczenia
Odbioru.
Platforma
ePUAP
poprzez
prowadzenie
skrzynek
podawczych
z funkcjonalnością określoną prawem, umożliwia tak przesyłanie do niej dokumentów
jak i generowanie odpowiednich poświadczeń. Jeżeli dodać do tego ustawowy
obowiązek platformy ePUAP w zakresie powszechnego świadczenia usług
w zakresie autoryzacji i autentykacji, tak dla obywateli jak i urzędów-instytucji, można
uznać że stanowi ona bardzo użyteczny kanał komunikacyjny obywatel - urządinstytucja. W ykorzystując powyższe rozwiązania platformy ePUAP, system Dok,
komunikując się poprzez skrzynkę podawczą tej platformy, gromadzi tak przesyłane
dokumenty jak i ich urzędowe poświadczenia odbioru organizując je, w łatwe do
obsługi przez użytkownika, dzienniki korespondencji.
Rozpatrując aspekt uniwersalności systemu Dok, należy zwrócić uwagą nie tylko
na integrację Dok z platform ą ePUAP w zakresie komunikacji, ale uwzględnić też fakt
dostosowania aplikacji do obsługi dokumentów tworzonych wg zadanych wzorców
spełniających przyjęte standardy. Jeśli dodać do tego istnienie na platformie ePUAP
dużej ilości wzorców formularzy, oraz powstawanie stale nowych, to pewna
uniwersalność przyjętych rozwiązań jest niezaprzeczalna.

4. Realizacja projektu
4.1. Główne technologie
Aby sprostać założeniu reużywalności tworzonego kodu, szczególnie w zakresie
tworzenia funkcjonalności aplikacji DokPriv i DokWeb, konieczny był w ybór takiej
techniki realizacji tych aplikacji, który um ożliwiał by tak realizację aplikacji webowej
jak i aplikacji działającej autonomicznie na stacji roboczej użytkownika. System
implementowany jest w postaci kodu języka JavaScript i HTML z wykorzystaniem
technologii AJAX [4], W ten sposób system DokWeb realizuje swoje funkcje
w przeglądarkach internetowych jako strona internetowa. Natomiast w DokPriv
autonomiczny tryb pracy tej aplikacji zapewniony jest przez możliwość uruchomienia
kodu wprost na stacji roboczej użytkownika.
Niezaprzeczalną zaletą użycia kodu JavaScript jest jego obsługa przez wszystkie
powszechnie używane przeglądarki internetowe oraz fakt, że mimo iż system
uruchomiony jest w przeglądarce internetowej, fizycznie uruchomiony jest
w środowisku przeglądarki
internetowej zainstalowanej na stacji roboczej
użytkownika. W szelkie przetwarzanie odbywa się zatem faktycznie na stacji roboczej,
odciążając serwer. W konsekwencji znaczne zwiększa się ilość użytkowników
mogących jednocześnie korzystać z aplikacji webowej. W ten sposób, w stosunku do
innych rozwiązań minim alizowany jest także transfer danych pomiędzy serwerem
a użytkownikiem, podczas korzystania z aplikacji, co korzystnie wpływa na jakość
i wygodę korzystania z DokWeb.
Celem optymalizacji procesu tworzenia aplikacji i zaspakajając naturalne dążenie
wykorzystywania nowych, zaawansowanych technologii, projekt jest realizowany
z użyciem technologii Google GWT 2 (Google W eb Toolkit). Technologia ta pozwala
na tworzenie aplikacji korzystając ze składni języka Java. Umożliwia także użycie
zaawansowanych narzędzi tworzenia oprogramowania przystosowanych tak do tego
języka, ja k i do technologii GW T (np. architektury MVP) [8 ]. Zastosowanie składni
języka Java, przyczyniło się do znacznej redukcji ilości kodu tworzonego podczas
prac nad systemem, co kod ten uczyniło bardziej przejrzystym i mniej podatnym na

2 http://code.google. corrVintl/pl-PL/webtoolkit/
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błędy. W przyjętym rozwiązaniu kod w składni języka Java przekształcany je st przez
GW T do kodu JavaScript i HTML, który następnie może być udostępniony za
pom ocą wszystkich popularnych systemów prezentacji treści www, jak na przykład
Apache, LightHTTPd, Nginx, Tom cat czy Microsoft IIS.
D okPriv pozwalający na uruchomienie systemu Dok na stacji roboczej, w trybie
autonomicznym, wykorzystuje kod JavaScript. Kod ten uruchamiany jest
w środowisku dostarczanym przez Adobe AIR [7], wykorzystującym silnik
przeglądarki W ebKit. Adobe AIR, dostarcza również możliwości konfiguracyjne
uruchomienia kodu w oknach aplikacji desktopowej oraz możliwość instalacji całości
aplikacji w systemie operacyjnym, jako zwykłego programu desktopowego. Celem
zapewnienia użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa, Adobe AIR pozwala na
podpisanie źródeł aplikacji podpisem cyfrowym, a informacja o nim wyświetlana jest
w graficznym instalatorze DokPriv'a. Kolejną zaletą użycia tej technologii jest
uniwersalność powstałej aplikacji, przejawiająca się w możliwości jej instalacji
w środowiskach różnych systemów operacyjnych (obecnie: Microsoft Windows,
Apple MacOS X i Linux) [7],
D okPriv instalowana na stacjach roboczych użytkowników, pozwala na lokalne
przechowywanie wzorców dokumentów, samych dokumentów, Urzędowych
Poświadczeń Odbioru oraz pewnych informacji o użytkownikach. W projekcie jest to
możliwe dzięki wykorzystaniu własności Adobe AIR związanych z możliwością
instalowania w raz z programem, lokalnej, lekkiej bazy danych SQLite oraz
dostarczaniem interfejsów, w języku JavaScript, do używania tej bazy danych.

4.2. Wspomaganie procesu wytwarzania systemem
W procesie wytwarzania systemu, zastosowano wiele narzędzi wspomagających
ten proces. Automatyzacja procesu budowania aplikacji została zapewniona przez
zastosowanie narzędzia Maven 3 (Apache Maven), co pozwoliło na skonfigurowanie
wszystkich niezbędnych czynności procesu budowy i konfiguracji aplikacji. Do
czynności tych w szczególności należy zaliczyć:
- ściąganie niezbędnych do budowy aplikacji bibliotek,
- kompilowanie źródeł,
- optymalizowanie kodu wyjściowego oraz przystosowanie do wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych,
- przygotowanie wersji webowej aplikacji,
- przygotowanie wersji desktopowej aplikacji,
- podpisywanie źródeł wersji desktopowej podpisem cyfrowym,
- uruchomienie testów jednostkowych systemu,
- stworzenie wersji dystrybucyjnych.
W ielkość projektu tego typu, zespół wykonawców i ich równoległa praca, wymaga
stosowania narzędzi kontroli wersji. W przypadku Dok do wspomagania pracy nad
systemem wdrożono SVN 4 (Subversion). Narzędzie to pozwoliło na automatyczną
kontrolę wersji źródeł systemu oraz wspom agało grupową, zdalną pracę
wykonawców, poprzez dostarczenie możliwości korzystania ze wspólnego
repozytorium źródeł systemu.
Do pewnej integracji możliwości środowisk SVN oraz Maven wybrano narzędzie
Hudson5. Pozwala ono na bieżącą kontrolę rzeczywistych postępów prac poprzez
okresowe tworzenie wersji dystrybucyjnej systemu, ze źródeł znajdujących się

3 http://maven.apache.org/
4 http://subversion.apache.org
5 http://hudson-ci.org
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w repozytorium Subversion. Co ważne, pozwala także na automatyczne testowania
tych wersji i dostarcza informacji implementacyjnych na temat zbudowanej wersji
dystrybucyjnej.
Do wspomagania prac implementacyjnych użyty został Netbeans6, który znacznie
ułatwił proces implementacji kodu aplikacji. NetBeans dzięki integracji z Maven
i Subversion wpasował się w całość używanych technologii i pozwolił na współpracę
wszystkich narzędzi wspomagających proces realizacyjny.

4.3. Wzorce i dokumenty - standardy
System Dok dedykowany je s t dokumentom spełniającym pewne założenie
dotyczące sposobu definiowania tak wzorców dokumentów jak i postaci samych
dokumentów formularzowych. Standardy dokumentów założone dla realizacji
projektu zgodne są ze standardami dokumentów określonymi częściowo
w aktach prawnych [9, 10] oraz przez przyjęcie, w tym zakresie, założeń
realizacyjnych platformy ePUAP. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest integracja
Dok z ePUAP nie tylko w zakresie przesyłania dokumentów z użyciem skrzynki
podawczej tej platformy, ale także korzystanie przez aplikacje Dok z wzorców
dokumentów formularzowych zgromadzonych w repozytorium tej platformy.
Do najważniejszych standardów określających postać odpowiednich dokumentów
należą: XML Schema, definiujący strukturę i charakter danych występujących
w dokumencie, XSL Transformations, definiujący w izualną formę dokumentu oraz
XForms definiujący formularz danych na potrzeby aplikacji realizującej proces edycji
dokumentu czyli wypełniania formularza danymi.
XML Schema pozwala na zdefiniowanie struktury dokumentu w formacie XML.
Pozwala na definiowanie struktur danych używanych w dokumentach, zawężenie
możliwych danych w dokumencie do konkretnych wartości oraz umożliwia
zdefiniowania
prostych
reguł
używanych
w
walidatorach
(na
przykład
z wykorzystaniem wyrażeń regularnych). Dokładną specyfikację tego standardu
można znaleźć na stronach organizacji W 3C [3].
XSL Transformations jest językiem wykorzystywanym do transformacji plików
XML na inny standard lub inną form ę XML. W systemie Dok XSL Transformations
wykorzystywane je st w procesie tworzenia wydruku dokumentu. Dokument
w standardzie XML transformowany jest do postaci wizualnej/wydruku za pom ocą
arkusza zdefiniowanego w formacie XSL Transformations [2],
XForms jest standardem definicji formularzy dokumentów. Zastosowanie tego
standardu, daje aplikacjom z nich korzystającym bardzo duże możliwości, pozwalając
między innymi na [ 1 ]:
- wykorzystanie informacji zawartych w XML Schema podczas wypełniania
dokumentów w stworzonym formularzu,
- definiowanie
zaawansowanych walidatorów
wartości
pól
formularza
bazujących na innych wartościach wprowadzonych do dokumentu,
- zapisywanie/wczytywanie danych z/do formularza w formacie XML,
- walidowanie struktury zapisywanego/wczytywanego dokumentu w formacie
XML,
- definiowanie dedykowanej polom lub ich grupie informacji np. ułatwiającej
wypełnianie użytkownikowi formularza,
- definiowanie zmiennych dynamicznie, powtarzalnych struktur danych
w formularzu,
- definiowanie formularza w formacie XML według wzorca MVC.
6 http://netbeans.org
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System Dok realizuje praktycznie wszystkie procesy definiowane powyższymi
standardami. Niemniej wyczerpujące testowanie tych możliwości systemu,
z wykorzystaniem wzorców dostępnych na platformie ePUAP, natrafia obecnie na
pewne problemy. Platforma ePUAP, ze względów formalno - organizacyjnych, nie
udostępnia obecnie tej części definicji wzorców dokumentów, która wykorzystuje
standard XForms.

5. Podsumowanie
Realizacja projektu o tak rozbudowanych wymaganiach, dotyczących nie tylko
funkcjonalności przeznaczonych dla końcowego użytkownika, ale także dotyczących
zdecydowanej uniwersalności rozwiązań, jest dla zespołu realizującego projekt
znacznym wyzwaniem. W tej sytuacji ważnym elementem projektu jest nie tylko
wybór technologii bezpośredniej realizacji oprogramowania, ale także wybór
środowisk integracji powstającego kodu. Niedopuszczalnym błędem było by
niedocenianie tworzenia infrastruktury-środowiska wspom agającego cały proces
realizacji projektu. Ten elem ent ma bowiem bardzo istotny wpływ nie tylko na
organizację procesu, ale także na jakość powstałego produktu finalnego projektu.
Dlatego autorzy prezentowanego rozwiązania pragnęli zwrócić uwagę na wszystkie
elem enty mające istotny wpływ na realizację powstałego prototypu systemu Dok
rekomendując przyjęte w nim założenia i rozwiązania.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że przyjęty sposób realizacji aplikacji będzie
w najbliższej przyszłości zezwalał na ich uruchamianie na urządzeniach mobilnych
typu smartphone i tablet. A to dzięki planowanej możliwości obsługi przez środowisko
Adobe AIR, w którym zrealizowana została aplikacja, także urządzeń mobilnych
obsługiwanych przez większość obecnie eksploatowanych systemach operacyjnych
w tych urządzeniach [7],
Z różnych względów system nie został jeszcze poddany wszystkim testom,
a w szczególności testom akceptacyjnym. Integracja systemu z platform ą ePUAP,
zrealizowana od strony technicznej, natrafia na wiele przeszkód dających się
wytłumaczyć „młodym wiekiem" platformy i niepełnym wdrożeniem wszystkich
procedur organizacyjnych związanych z osiągnięciem jej zakładanej funkcjonalności.
Niemniej rozwój systemów współpracujących z platformą ePUAP będzie ważnym
elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie deklarowanym
i definiowanym w tak istotnych dokumentach jak „Strategia rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce do roku 2013” [11], W ażnym elementem rozwoju systemów
podobnych do powstałego w ramach prezentowanego projektu, będzie rozwój badan
i prac projektowo-implementacyjnych związanych z rozwojem funkcjonalności takich
systemów z uwzględnieniem praktycznej ich użyteczności dla zwykłych obywateliużytkowników. Zastosowane w projekcie ePUAP i naturalnie w systemie Dok
założenia technologiczne odnośnie sposobów reprezentacji wzorców dokumentów
i samych
dokumentów,
na
pewno
pozwalają na
znaczne
rozszerzenia
funkcjonalności realizowanych przez kolejne aplikacje. Na niektóre z tych rozszerzeń
wskazali autorzy w opracowaniach [5, 6 , 14, 15]. Do najważniejszych z nich należy
chyba zaliczyć trzy proponowane rozwiązania dotyczące kolejno:
- automatyzacji procesu tworzenia wzorców dokumentów [ 6] w oparciu
o ich predefiniowaną postać papierową i instrukcje ustalane odpowiednimi
aktami prawnymi,
- rozszerzenia we wzorcu dokumentów tej jego części, która odpowiada za
m ożliwość
realizacji
dodatkowych
funkcjonalności
wykorzystywanych
w procesie edycji dokumentów według tych wzorców [5,15], oraz
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- wprowadzenie
dodatkowych
definicji-transformat
pozwalających
na
automatyzację
procesu
konwersji
danych
pomiędzy
dokumentami
wytwarzanymi w oparciu o różne wzorce [6 , 14],
W szystkie powyższe propozycje dodatkowych funkcjonalności są potencjalnie
realizowalne ze względu na przyjęty dość nowoczesny i uniwersalny sposób definicji
tak wzorców dokumentów jak i struktury samych dokumentów (kwestie użycia
technologii związanych z językiem XML).
Pierwsza z propozycji zdecydowanie ufatwi proces tworzenia wzorców
dokumentów co winno skutkować znacznym rozszerzeniem zasobów repozytorium
platformy ePUAP tak w zakresie ilości jak i jakości udostępnianych użytkownikom
wzorców.
Pozostałe dwie propozycje dotyczą rozszerzenia możliwości edycyjnych
i zarządzania dokumentami przez użytkowników końcowych aplikacji typu
prezentowanej w artykule.
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Rozdział 31
Inteligencja w grach - model agenta i środowiska
Daniel Jachyra
Wyższa Szkota Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
djachyra@wsiz.rzeszow.pl

S tre s z c z e n ie

Sztuczna inteligencja (SI) znajduje zastosowanie w wielu obszarach, włączając w to
diagnozy medyczne, obrót akcjami, sterowanie robotem, prawo, badania naukowe, zabawki,
wyszukiwarki internetowe jak również gry wideo. Artykuł przedstawia zwięźle etapy rozwoju
SI w grach komputerowych, aktualny stan wiedzy oraz pewną wizję na przyszłość w tej
dziedzinie. Zarówno historia jak i przyszłe plany poparte są własnymi spostrzeżeniami
i wnioskami autora. Kolejne fazy rozwoju SI w grach poparte są konkretnymi przykładami
gier. Autor w pracy buduje model środowiska oraz inteligentnego agenta w nim
przebywającego. Agent współdziała ze zmieniającym się środowiskiem za pomocą czujników
sensorycznych. Agent poznaje środowisko, w którym przebywa i wykorzystuje jego zasoby,
które następnie są aktualizowane. Autor pracy podaje własne przykład odzwierciedlające
inteligentne zachowanie w grach zarówno agenta ja k i środowiska.

1. Geneza inteligencji w grach
Sztuczna Inteligencja (SI) jest dziedziną, która stara się i przenosi pewne cechy,
umiejętności oraz zdolności organizmów żywych do środowiska komputerowego,
maszynowego lub wirtualnego. SI sprawia, że komputery są zdolne do
rozwiązywania problemów myślowych wcześniej przeznaczonych wyłącznie dla ludzi
I zwierząt. Obecnie komputery potrafią dużo szybciej i dokładniej rozwiązywać liczne
problemy, które jeszcze do niedawna człowiek wykonywał samodzielnie np. działania
arytmetyczne, szukanie i sortowanie danych i inne. Istnieje jednak wiele procesów,
w których komputery i SI są dużo słabsze lub sobie nie radzą. S ą to często rzeczy
uważane przez ludzi za łatwe i trywialne np. rozpoznawanie twarzy naszych
znajomych, rozmawianie z drugą osobą, odczuwanie emocji, jazda samochodem,
bycie kreatywnym itd. W ielu badaczy w rozwoju SI kieruje się filozofią obserwowania
i zrozumienia natury myślenia organizmów żywych oraz psychologią procesów
zachodzących w mózgu. Inni naukowcy o podejściu inżynieryjnym, skupiają się na
tworzeniu inteligentnych algorytmów zdolnych do wykonywania określonych zadań
przypisanych zazwyczaj człowiekowi np. rozpoznawanie dźwięków, szukanie drogi,
omijanie przeszkody i inne. Projektanci gier są głównie zainteresowani tym ostatnim
podejściem tj. stroną inżynieryjną, czyli starają się zbudować algorytmy, dzięki
którym postać będzie się zachowywała ja k człowiek lub zwierzę.
W latach 40-tych, podczas drugiej 90wojny światowej zarówno chęć złamania
kodów przeciwnika ja k I prace związane z bronią atom ow ą motywowały zespoły
naukowców i inżynierów do stworzenia programowalnych komputerów. Stało się
naturalne, że programiści zaczęli się interesować pewnymi obszarami sztucznej
inteligencji. Prekursorem w tej dziedzinie został Alan Turing [1], Od końca lat 50-tych
do początku 80-tych prace nad sztuczną inteligencją skupione były głównie wokół
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tzw. systemów symbolicznych, czyli takich, w których algorytm podzielony jest na
dwie części: zbiór wiedzy i algorytm wnioskowania. Zbiorem wiedzy m ogą być
symbole takie jak słowa, liczby, dźwięki lub zdjęcia. Zadaniem algorytmu
wnioskującego je st tak operowanie symbolami, aby reprezentowały jakąś nową,
dodatkową w iedzę lub były pomocne przy rozwiązaniu problemu. Najprostszym
odzwierciedleniem tego podejścia są tzw. systemy ekspertowe. Technika ta zawiera
dużą bazę wiedzy, do której stosuje się reguły, aby odkryć coś nowego. Inne
symboliczne podejścia mające zastosowanie w grach to architektura tablicowa (ang.
blackboard architecture), algorytmy poszukiwania drogi (ang. pathfinding), drzewa
decyzyjne (ang. decision trees), maszyny stanu (ang. state machines) i inne.
Stopniowo w latach 80-tych do początku lat 90-tych wzrastało sceptyczne
nastawienie do symbolicznych podejść. Z jednej strony przeciw opowiadali się
Inżynierowie, którzy nie widzieli możliwości skalowania rozwiązań symbolicznych do
rozwiązywania większych problemów. Filozoficzne podejście sprzeciwiało się braku
biologicznego odniesienia do proponowanych rozwiązań. W efekcie prace badawcze
skierowały się w kierunku technik obliczeniowych naśladujących zjawiska
przyrodnicze (ang. natural computing). Do technik tych zaliczymy m.in. sieci
neuronowe, algorytmy genetyczne oraz sym ulowane wyżarzanie (ang. simulated
annealing). Obok naturalnego podejścia rozwijane było również symboliczne, ale w
dużo mniejszym stopniu, co dało się zauważyć po liczbie prac naukowych z tego
okresu. W arto zauważyć i dodać, że naturalne techniki obliczeniowe nie powstały
dopiero w latach 80 i 90-tych, ale dużo wcześniej. Przykładowo sieci neuronowe po
raz pierwszy zostały zaproponowane ju ż w 1943 roku [2], Obecnie coraz wyraźniej
widać postęp i rozwój bio-inspirowanych technik oraz prowadzenia badań w tym
kierunku [3], Mimo wszystko, jeśli chodzi o obszar tworzenia gier nadal podstawę
stanowi symboliczny koncept SI.

2. Elementy inteligencji w grach
Gry kom puterowe i video są obszarem cały czas rozwijanym i udoskonalanym
w szczególności, jeśli chodzi o bardziej „inteligentne” zachowanie agenta
i środowiska, w którym przebywa. W sam proces tworzenia tego typu gier
zaangażowane są często duże zespoły projektantów, grafików, programistów a także
artystów, dźwiękowców i muzyków [4]. Aby gra była atrakcyjna i interesująca dla
graczy osoby zaangażowane w tworzenie gier starają się wdrażać różne elementy
sztucznej inteligencji, które sym ulują inteligentne zachowanie i nadają agentowi
pewne ludzkie cechy.
Za początek inteligencji w grach można uważać stworzony w 1950 roku przez
Alana Touringa algorytm sym ulujący odpowiedzi człowieka na zadane przez gracza
pytania [5], W kolejnym roku na Uniwersytecie w Manczesterze powstaje pierwsza
wersja gry w warcaby (twórca Christopher Strachey) oraz szachy na pierwszy
komercyjne dostępny kom puter Ferranti Mark 1. Grę w szachy oraz jej „inteligentne"
aspekty opisał ojciec teorii informacji Claude Shannon [ 6]. Pionierem w rozwoju SI
w obszarze gier komputerowych był Arthur Samuel, który w latach 50-tych i na
początku 60-tych rozwijał swój program gry w warcaby, który w ostateczności był już
w stanie wygrywać z amatorami tej gry. Kulminacyjnym momentem pracy nad
algorytmami gry w szachy i warcaby był rok 1997 i przegrany pojedynek ówczesnego
mistrza szachowego Garry Kasparova z superkomputerem IBM Deep Blue [7],
Pierwsze gry kom puterowe z lat 60-tych i początku 70-tych bazowały na logice
dyskretnej i kompetycji dwóch graczy bez udziału sztucznej inteligencji. Gry, które
cechowały się trybem pojedynczego gracza z komputerowymi przeciwnikami zaczęły
pojawiać się w latach 70-tych. Pierwszymi godnymi uwagi stały się w 1974 roku gry:

307

Qwak (strzelanie do kaczek) i Pursuit (sym ulator samolotu bojowego), które
oferowały ju ż tryb przechodzenia do następnej planszy. Dwie gry tekstowe, Hunt
a W um pus i Star Trek z 1972 roku również m iały zaimplementowanych wrogów,
których ruch bazował na zapamiętanych w pamięci wzorcach. W dalszej kolejności
wykorzystanie m ikroprocesorów pozwoliło na bardziej skomplikowane obliczenia
i wprowadzenie elementu przypadkowości w ruchu przeciwnika. Idea ta została
wykorzystana w grze Space Invaders (1978), stopniowo wzrastał poziom trudności,
stosowano odmienne wzorce ruchowe przeciwników i różne zdarzenia w grze były
zależne od tzw. funkcji mieszających (ang. hash functions) bazujących na sygnale
wejściowym pochodzącym od gracza. W kolejnych grach dodawano w iększą
złożoność i różnorodność ruchów przeciwnika np. w grze Galaxian. Popularna gra
Pac-Man (1980) zastosowała te wzorce do gier labiryntowych dodatkowo nadając
jednostkom indywidualnych cech. Na rynku zaczynają pojawiać się gry karate
(bijatyki), których cykl rozpoczęła Karate Champ (1984) z minimalnymi elementami
SI. Gry sportowe jak: Madden Football, Earl Weaver Baseball opierały swoją SI na
próbach przeniesienia na komputer stylu trenerskiego lub menedżerskiego wybranej
sławy. Gry te i ich tw órcy postawili sobie za cel jak najdokładniejsze odwzorowanie
etapu tworzenia drużyny. Późniejsze gry sportowe bazowały na tych rozwiązaniach
i dzięki algorytmom SI pozwalały graczowi stworzyć indywidualną strategię. W ysyp
nowych gatunków gier w latach 90-tych zachęcił to wykorzystania narzędzi SI takich
jak automaty skończone. Strategie czasu rzeczywistego zawierały już bardziej
zaawansowane m echanizmy SI m.in. ze względu występowanie wielu obiektów,
występowanie niekompletnej informacji, problemy poszukiwania drogi, decyzje czasu
rzeczywistego, elementy planowania i inne [8]. Późniejsze gry stosowały metody
wnioskowania SI, poczynając od pierwszego zastosowania sieci neuronowych
w grze pt. Battlecruiser 3000AD (1996) do zmieniającego się zachowania i oceny
gracza w grze Black & W hite (2001). W e współczesnych grach takich jak Creatures,
Black & W hite and Nintendogs agenci (w tym przypadku zwierzęta) s ą w stanie
„uczyć się” ze względu na podjęte przez gracza akcje i odpowiednio modyfikować
jego zachowanie. W ybory gracza należą do pewnej ograniczonej puli i przez to nie
zawsze daje to pożądany efekt „iluzji inteligencji”. Faktem jest, że w tym obszarze
je st wiele do zrobienia. W przeciwieństwie do rzeczywistego gracza ten sterowany
przez SI je st zaprogram owany na wszystkie możliwe scenariusze gry, co znacznej
mierze ogranicza tzw. element zaskoczenia [9],
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3. Model inteligentnej gry
Generalnym celem w przypadku tworzenia inteligentnych gier jest opracowanie
programu wizualizacji czynności botów w środowisku. Boty m ają swoja inteligencje i
reagują na zm iany zachodzące w środowisku. Oprócz stworzenia interesującego i
atrakcyjnego pod względem graficznym konceptu świata wirtualnego, w którym
obowiązują pewne reguły należy wyposażyć agenta w zespół potrzeb i możliwości
działania w tym środowisku. Zmiany w środowisku s ą postrzegane przez bota, który
dostosowuje swoje akcje do zaistniałej w środowisku sytuacji i swoich wewnętrznych
potrzeb. Model wzajem nego oddziaływania bota (agenta) ze środowiskiem ilustruje
Rys.1.
Agent, oddzlaływuje na środowisko poprzez swoje wyjścia motoryczne. (działanie
motoru na określony obiekt w określonym miejscu w środowisku), które należy
odpowiednio Ilustrować. Na przykład, jeśli agent podejmuje działanie związane z
jakim ś
zasobem
należy
doprowadzić
agenta
do danego
zasobu
a następnie zilustrować jego działanie (np. jeśli agent zdecydował się spalić
pieniądze to należy to wykonać ilustrując efekt tego działania. Ponieważ, w grze
zasób może być zarówno niszczony jak i odnawiany poprzez inna akcje to ilustracja
powinna być ilościowa. Jeśli na przykład agent pójdzie do banku pobrać pieniądze to
należy pokazać w zrost ilości pieniędzy z jednoczesna Ilustracja zmniejszenia stanu
konta bankowego. W wyniku działalności agenta zasób nie je st niszczony całkowicie
a jedynie w malej ilości Środowisko komunikuje się z Agentem poprzez czuciowe
sygnały wejściowe
Agenta. Przykładowo, środowisko je st w stanie przekazać
aktualny stan swojego świata. W ymaga to by stworzony software generował
informacje o stanie ilości zasobów zgodnie ze zmianami w zachodzącymi środowisku
na skutek akcji bota. Agent mówi Środowisku, co chce zrobić a ono odpowiednio się
aktualizuje.
Następnie Środowisko odpowiada poprzez pobudzenie czujników
sensorycznych Agenta. Dane sensoryczne tylko przekazują czy pewne rzeczy są
dostępne czy nie i w jakiej ilości. Agent używa tych danych do stworzenia
wewnętrznej oceny sytuacji. To z kolei działa na potrzeby Agenta i na to ja k wybiera
dalsze akcje. W sumie oddziaływują na siebie wzajem nie dwa programy.
Środowisko ilustruje akcje agenta i skutki tej akcji w postaci zmieniających się
zasobów. Zasoby te zm ieniają się zgodnie z prawamirządzącymi w środowisku.
Prawa te nie są znane agentowi, ale wykorzystując swoje możliwości uczenia się ma
je poznać i postępować zgodnie z tymi zasadami by spełnić swoje cele. Prymitywne
cele są definiowane. Na przykład agentowi może być zim no (cel prymitywny jest żeby
nie było zimno), gdy tem peratura w środowisku spada. Agent jest temu w stanie
zaradzić, jeśli podejmie odpowiednia akcje - np. zapali drewno. Środowisko
odpowiada zmiana temperatury, co je st sygnałem dla agenta ze wykonał pożądana
akcje. Agent musi jednak sobie uświadomić ze zapasy drewna m aleją i musi je
uzupełnić inaczej będzie mu znowu zimno (zakładamy ze po nagrzaniu temperatura
środowiska powoli opada). Uczy się wiec jak spełnić abstrakcyjny cel (zdobycie
drewna) i w ten sposób uczy się odpowiednich zachowań.
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stan środowiska

AGENT

Rys. 1. W spółdziałanie agenta ze środowiskiem

Graficzna implementacja środowiska powinna umieścić w nim Agenta i dać mu
dostęp do pewnych lub wszystkich dostępnych zasobów. Lepiej dostarczyć agentowi
więcej informacji niż jest to konieczne i w formacie rozumianym przez Agenta. To
pozwoli na łatwe rozszerzenie możliwości agenta w przyszłości.
Najlepszym sposobem na zweryfikowanie czy dany scenariusz ma sens z punktu
widzenia współdziałania agenta ze środowiskiem, jest symulacja tego scenariusza
przy wykorzystaniu istniejącego softwaru inteligentnego agenta. Należy sobie zdać
sprawę zarówno z ograniczeń sensoryczno-motorycznych zrealizowanej wersji
agenta jak i rodzaj zmian w środowisku, jakie jest on w stanie skutecznie
wykorzystać do optymalizacji swojego działania.

4. Przykład gry
4.1. Koncept i fabuła
Stworzona gra składa się ze środowiska (kopalni) do wizualizacji działania
algorytmu uczenia ze wzmocnieniem. W środowisku tym umieszczony jest agent
(górnik), który ma na celu realizacje swoich potrzeb w postaci uzyskania określonych
nagród i w określonej kolejności. Na fabułę gry składa się chęć wzbogacenia
naszego bohatera przez zebrania złota znajdującego się w ciemnej kopalni.
Przykładową scenę z gry przedstawia Rys.2 .
Środowisko jest podzielone na komórki a każda z nich ma swój numer (stan)
i w każdej chwili bot znajduje się w określonym stanie. Do niektórych stanów są
przypisane nagrody i agent postrzega czy nagroda znajduje się w tym samym stanie,
co on sam. Celem bota jest nauczenie się drogi do pozyskania nagrody z dowolnego
stanu środowiska.
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Rys. 2. Agent (górnik) w środowisku (kopalni)

4.2. Inteligencja w grze
Powyższa gra stanowi tylko podstawę do rozbudowy koncepcji modelu
inteligentnej gry. W obecnej postaci celem agenta je st „nauczenie się" środowiska
(mapy) i znalezienie wszystkich nagród (monet). S ą to dwa bardzo proste cele, które
w przyszłości będą rozbudowane o cele niższego i wyższego rzędu. Przykładowo
górnikowi może skończyć nafta w lampie, ale za zebrane złoto może kupić sobie
lepszy ekwipunek i dzięki temu eksplorować większy obszar jaskini i znajdować inne
skarby. Gra przewiduje pojawienie się środowisku innych botów zarówno tych
przyjaźnie nastawionych jak i wrogów. W ówczas gra zostaje wzbogacona o element
interakcji nie tylko ze środowiskiem, ale i innymi agentami. Innym bardzo ważnym
elementem, który zostanie zm ieniony i udoskonalony w grze to algorytm uczenia się
naszego agenta. Obecna wersja bazuje na uczeniu ze wzmacnianiem (ang.
reinforcem ent learning), ale zastąpi ją algorytm uczenia motywowanego [ 10 ].
Zam iana algorytmów ma spowodować, że agent będzie w stanie szybciej i w sposób
bardziej naturalny poznać środowisko.

5. Podsumowanie
Inteligentne systemy, którymi niewątpliwie stają się niektóre gry komputerowe
w ym agają
od
swoich
twórców
nie
tylko
zaawansowanych
graficznie
i programistycznie efektów, ale również inteligentnych elementów agenta
i środowiska. Gra powinna być tworzona zgodnie z zasadami projektowania
inteligentnych systemów autonomicznych [ 1 1 ]:
• stosowanie podejścia syntetycznego
• praca zorganizowana w odpowiedniej perspektywie czasowej
• etap wyłaniania się i odkrywania np. technologii (ang. emergence)
• stosowanie różnorodności rozwiązań
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• znajdywanie tzw. nisz ekologicznych
Projektowanie inteligentnego agenta współdziałającego z otoczeniem również
powinno odbywać się według pewnych z góry określonych zasad:
• projekt powinien być tani
• zachowany balans ekologiczny
• zasada nadmiarowości
• równoległe i luźno powiązane procesy
• współdziałanie sensoryczno-motoryczne
• algorytm motywujący do działania
W iele gier powstało i nadal będzie powstawać bez zachowania powyższych
zasad, ale również znajdą swoich odbiorców. Rozwój sztucznej inteligencji w grach
nadal trwa i jest potrzebny. Jako jedną z potrzeb a jednocześnie niszą ekologiczną
można wskazać aspekt terapeutyczny gier. Obecna technologia i metody SI
pozwalają stworzyć gry wspomagające terapię np. osób z Zespołem Aspergera,
których deficyty przejawiają się w braku zrozumienia sytuacji społecznych np. żartu.
Inteligentna gra, symulująca różne sytuacje społeczne, zezwalająca na interakcję
pacjent mogłaby pomóc w terapii.
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S tre s z c z e n ie

Celem artykułu jest prezentacja rezultatów badań problemu czasowo - optymalnego
szeregowania programów i rozdziału stron pamięci operacyjnej w systemie procesorów
równoległych. System ten posiada m równoległych procesorów, na których należy wykonać
n programów. Zakładamy, że wszystkie programy są niezależne i liczba programów jest
większa od liczby procesorów. Zakładamy ponadto, że występuje stałość przydziału stron
pamięci operacyjnej do procesorów podczas wykonywania całego zbioru programów. Dla
zadanej funkcji czasu realizacji programów sformułowano model matematyczny problemu.
Ponieważ problem ten należy do klasy problemów NP - zupełnych zaproponowano pewien
algorytm heurystyczny dla rozwiązania postawionego problemu. Zaprezentowano wyniki
badań numerycznych wykonanych na bazie podanego w pracy algorytmu heurystycznego.

1. Wstęp
Dający się zaobserwować intensywny rozwój równoległych systemów
przetwarzania informacji pociągnął za sobą wzrost zainteresowania problematyką
czasowo-optymalnego szeregowania zadań i rozdziału zasobów [3, 7, 9, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22], Prezentowana praca bazuje na wynikach tych badań i jest
kontynuacją wcześniejszych prac autora [11, 12, 13, 14],
Problem szeregowania zadań na maszynach równoległych z równoczes-nym
rozdziałem zasobów bardzo często spotykany je st w różnego rodzaju złożonych
procesach produkcyjnych. W wieloprocesorowych systemach komputerowych
spotykamy się z szeregowaniem programów na procesorach oraz przydziałem
zasobów w postaci stron pamięci operacyjnej do procesorów [1, 2, 4, 5, 6 , 8 , 10, 11,
14, 20].
Doświadczenia z podejmowania prób optymalizacji tego typu problemów
w skazują na możliwość osiągnięcia tą drogą znacznych efektów ekonomicznych.
Istnieje więc pilna potrzeba prowadzenia badań w tym zakresie i to zarówno
podstawowych, ja k i stosowanych.
Wyniki teorii złożoności obliczeniowej oraz rozmiar problemów praktycznych
w sposób jednoznaczny elim inują z rozważań algorytmy dokładne, pozos-tawiając do
zastosowania
praktycznego jedynie
algorytmy heurystyczne
umożliwiające
rozwiązanie postawionych problemów w krótkim czasie z zadowalającą
dokładnością.
W
niniejszym
rozdziale przedstawiono pewien algorytm
heurystyczny
wyznaczający czasowo-optymalne szeregowanie n programów niezależnych
niepodzielnych i przydział stron pamięci operacyjnej do m procesorów w systemie
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procesorów równoległych. Przedstawiono wyniki badań numerycznych przepro
wadzonych na tym algorytmie dla losowo generowanych danych.

2. Sformułowanie problemu. Model matematyczny zagadnienia
Rozpatrzmy system
rysunku:

procesorów równoległych przedstawiony na poniższym

Rys. 1. System procesorów równoległych

Na system procesorów równoległych nakładamy następujące założenia:
• pamięć operacyjna składa się z N stron o jednakowej objętości,
• każdy procesor może wykonywać dowolny program i ma dostęp do dowolnej strony
pamięci operacyjnej,
• pamięć zewnętrzna zawiera Nz stron; Nz > N,
• liczba programów dti wykonania jest większa od liczby procesorów; n > m I każdy
program wykonywany jest bez przerwań,
• strony pamięci operacyjnej są przydzielane procesorom i podczas wykonywania
programów /c-ty procesor może korzystać tylko z uk stron pamięci operacyjnej jemu
przydzielonych; ¿ w * <N ,

ut > 0. 1<k<m ,

<t=l

• realizacja każdego z programów na procesorach musi następować niezwłocznie po
zakończeniu wykonywania poprzedniego programu lub nastąpić w chwili zerowej, gdy
program realizowany jest jako pierwszy na dowolnym z procesorów.
Niech J = { 1 , 2 , . . . , oznacza zbiór programów, P = { 1 ,2 ,.k, z b i ó r
procesorów, a t / = {l, 2 ,...,/V}- zbiór stron pamięci operacyjnej. Czas wykonywania
/-tego programu na k-tym procesorze określony je st przez następującą funkcję
T,{ut ,k):
T,(ut ,k )= a ll +— , ukeU ,
gdzie an< > 0 ,

k<=P, i e J ,

(1)

> 0 są parametrami charakteryzującymi /-ty program i k-ty procesor.

Przedstawiony
do
rozwiązania
scharakteryzować następująco: znajdź

problem
minimalizacyjny
można
takie uszeregowanie programów na
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procesorach i taki przydział stron pamięci operacyjnej do procesorów, aby
minimalizować czas Topt zakończenia wykonywania całego zbioru programów J.
Jeżeli przez J-\, Jz, ... , Jk, ... , Jm oznaczymy zbiory programów realizowanych
od-powiednio na 1 , 2
k
m procesorze, to problem polega na znalezieniu
takich zbiorów J 1 , Jz
Jk
Jm i takich ilości stron pamięci operacyjnej lą, Uz.......
Uk
um przydzielonych poszczególnym procesorom, które minimalizują
następujące kryterium optymalizacji:

przy następujących założeniach:
ni

(/)

JsnJ,=Q!)\ s,t = 1,2,...,w, s ź t , (^JJk~J,
i

m

(ii)

ukeU, k = \,2,...,m,

< /V;
4 -1

(iii) ui,u1,.,.,um- całkowite dodatnie.
Założenie (iii) do kryterium (2) sprawia, że postawiony problem jest dość
skomplikowany. W celu uproszczenia problemu przyjmiemy najpierw, że strony
pamięci operacyjnej u\, uz, ... , Uk
um są typu ciągłego i przy tym założeniu
będziem y wyznaczać rozwiązanie problemu. Zaokrąglimy następnie otrzymane
wartości optymalne u-\, uz, ... , uk
um do najbliższych liczb naturalnych i wówczas
rozpatrywany problem sprowadzi się do następującego problemu minimalizacji
dyskretno-ciągłej:

T.opl

min
J ,J ,

J.

max< ^
IS 4Sm

T. (utlk) >

(3 )

"

'

'

przy następujących ograniczeniach:
(/)

JsnJ, = 0 ;

s,l =

s^t, [Jy k = J ,
4=1

(ii)

^ u t <N;

uk > O, ut e U ,

k = l,2,...,m,

* =1

gdzie

7) :[0, łV ]x{!,2 .......w} —>/?+ je s t

rozszerzeniem

następującej

funkcji:

7) :[l,2,...,yv]x{i,2,...,w} - » R* i określony jest przez funkcję:
Ti(pt ,k) = aik + — , «*e[0,iV], k e P ,

ieJ.

(4)

M 4

Przez u\, J\, k = 1, 2, ... , m oznaczmy rozwiązania zadania (3). W celu
znalezienia tych rozwiązań pomocne będzie wykorzystanie poniższego lematu:

Lem at 1
Jeżeli

uk, y j , /c = 1 , 2 , . . . , m s ą rozwiązaniami optymalnymi zadania (3), to:

m

- N; ul > O,

(i)

k= l,2,...,m,

4=1

uk =0, k : J [ = 0 , A= 1,2,.,.,/n,

(«)

^ 7 '(« ‘ ,A:) = const; k: J' k * 0 ,

A= l,2,...,/».

W arunek (/) w Le m acie 1 mówi, że w przydziale czasowo-optymalnym stron
pamięci operacyjnej i programów do procesorów wykorzystuje się wszystkie N stron,
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a warunek (ii), że czasy pracy tych procesorów, które w ykonują jakieś programy są
identyczne. Zdefiniujm y funkcję F(Ji, J2, ... , Jm) określoną dla zbiorów J 1t J2
Jm,
dla których zachodzi ograniczenie (/') dla kryterium optymalizacji (3). W artość tej
funkcji je s t rozwiązaniem następującego układu równań:
Z 6*
k : J L* 0 ,

k = \,2,...,m

«.
2 ut = N ;

(5)
;/, > 0 ,

k:Jt ź 0 ,

k = \,2,...,m.

k-Jk* Q

W ykorzystując Lem at 1 oraz (5) zadanie (3) przyjmie ostatecznie następującą
postać:
7

=

m in
J\

(6)

..

przy następujących ograniczeniach:
(/)

Jn J, =0;

(ii)

Jeżeli

5,/ = l,

s &t ,

k = \,2,...,m .

je s t rozwiązaniem zadania (6 ), to «

k:j "k * 0 ,

‘

ieJ’t
0

;

k : j k’ =0,

’

j j , k = \,2,...,m , gdzie:

\<k<i

“

(7)

\<,k<m

je st rozwiązaniem zadania (3).

3. Algorytm heurystyczny
Procesory wchodzące w skład systemu procesorów równoległych różnią się pod
względem szybkości wykonywania programów. Decyduje o tym liczba stron pamięci
operacyjnej przydzielonych poszczególnym procesorom. Dlatego też k-ty procesor
będzie tym szybszy, im więcej stron pamięci operacyjnej uk zostanie mu
przydzielonych.
Poniżej przedstawiony zostanie algorytm heurystyczny, który najpierw szereguje
programy na jednakowych procesorach, to jest takich, do których przydzielona
została jednakowa liczba dostępnych stron ut = — , k e P . Po tym uszeregowaniu
m
następuje zróżnicowanie procesorów pod względem liczby przydzielonych im stron
pamięci operacyjnej i sprawdzenie, czy skrócony został czas zakończenia
wykonywania wszystkich programów Topi..
Strony pamięci operacyjnej przydzielone zostają do procesorów w następujący
sposób:
• miarą szybkości realizacji /-tego programu przez k-ty procesor jest tzw. współczynnik
podziału stron pamięci operacyjnej /?;/?> 1 ,
• zakładamy, że procesorem najszybszym jest procesor pierwszy, a procesorem
najwolniejszym jest procesor m-ty.
Jeżeli procesorowi najwolniejszemu przydzielimy um stron pamięci operacyjnej, to
do pozostałych procesorów przydział tych stron będzie wyglądał następująco:
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U, = (»1 - 1)'/?•!/„
u, = ( m - 2 ) p u m
ut =( m- k) - / 3- um

Jak

= [w - (m- 2 )] •/?■(/„= 2/7 •um

«.-i =['»-('«-!)]-P-um= P- um.
wiadomo, pojemność pamięci operacyjnej wynosi N stron, a zatem:

I ut = N .

(8)

Rozwijając sumę (8 ) oraz wprowadzając do niej parametr p otrzymujemy:

(m — 1)-P-um+ ( m - 2 ) ■p u m+... + ( m - k ) ■ p um+... + 2-P- um+
+ p um+ um= N.

O)

Z zależności (9) wyliczam y wartość um dla m -tego procesora, czyli procesora
najwolniejszego:
« .,+ £ [( '« - * ) -P-um\ - N ,
ł*l

a zatem procesorowi
operacyjnej:

m-temu

przydzielimy

następującą liczbę

stron

N

pamięci

( 10)

i + £ [(« -* )■ /? ]
Pozostałe procesory otrzym ują liczbę stron pamięci
następującą zależnością:
«, = ( n i - k ) P - u m, k = \,2 ,...jn -\.

operacyjnej

określoną
(11)

Przedstawiony powyżej sposób przydziału stron pamięci operacyjnej do
procesorów wykorzystany zostanie w algorytmie heurystycznym, którego kolejne
kroki są następujące:
K ro k i. Oblicz czasy wykonywania programów na poszczególnych procesorach
b

Tl(ul ,k) = a,i + — , i e J , k e P

w,

dla

zadanej

wartości

N

ut = —
m

i

losowo

generowanych parametrów a*, b,k.
Krok 2. Uszereguj malejąco czasy wykonywania poszczególnych programów i utwórz listę L
tych programów.
Krok 3. Oblicz średni czas Tśr wykonywania programów przez każdy z procesorów wg
wzoru:

Ż TX«t ,k )

----------;

N

ieJ,keP,ul = — .
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Krok 4. Uszereguj m kolejnych najdłuższych programów z listy L na kolejnych procesorach
od pierwszego poczynając a na m-tym kończąc, a następnie usuń te programy
z listy L.
Krok 5. Przydzielaj kolejno najkrótsze programy z listy L do kolejnych procesorów (od
pierwszego

poczynając) aż do momentu,

programów przydzielonych

kolejnym

gdy suma czasów wykonywania

procesorom

nie przekroczy czasu

Tśr.

Przydzielone programy usuń z listy L.
Krok 6. Jeżeli lista L się jeszcze nie wyczerpała to kolejne programy z tej listy przydzielaj do
procesorów wg algorytmu LPT.
Krok 7. Oblicz

czas zakończenia

wykonywania

wszystkich

programów

Topl

dla

uszeregowania programów na procesorach utworzonego w Krokach 4*6 i dla
N
m

Krok 8. Dla zadanego współczynnika

/? przydziel strony uk, ke P poszczególnym

procesorom wyliczone z zależności ( 10 ) i ( 1 1 ).
Krok 9. Dla uszeregowania programów na procesorach utworzonego w Krokach 4*6 i dla
liczby stron uk przydzielonych procesorom w Kroku 8 oblicz czas zakończenia
wykonywania wszystkich programów Topt.
K roki0. Powtórz Krok 8 i Krok 9 dla następnych sześciu zwiększających się kolejno
wartości współczynnika f i . Po zakończeniu tych prób przejdź do Kroku 11.
Kroki 1. Porównaj wartości czasów zakończenia wykonywania programów Topt z kolejnych
prób I wybierz najkrótszy z tych czasów.
Krok12. Wyznacz dyskretne liczby stron u, , ke P według zależności:
ik J + 1 ;

k ,„ J

gdzie
P = { 1.2

A = J V - £ [ mJ
m} taką, że

k = 1,2

A,

; * = A + 1, A + 2,...,m,

oraz

a

-L««„

iest

permutacją

-L«« J * - *

elementów

zbioru

Jeżeli istnie^

takie procesory, którym przydzielono zerowe liczby stron pamięci operacyjnej, to
przydziel każdemu z tych procesorów po jednej stronie pobierając je z kolejnych
procesorów poczynając od procesora, któremu przydzielono największą liczbę stron
pamięci operacyjnej.
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4. Wyniki badań numerycznych
Przedstawiony w niniejszym rozdziale algorytm heurystyczny poddano ocenie dla
siedmiu zwiększających się kolejno wartości współczynnika podziału stron pamięci
operacyjnej ¡3 ze zbioru {3.5, 7.0, 10.5, ... , 24,5}. Parametry a*, b * charakteryzujące
/-ty program i k-ty procesor wylosowane zostały ze zbioru {2.0, 2.5, ... , 20.0} przez
generator o jednostajnym rozkładzie prawdopodobieństwa.
Zadano liczbę programów n = 30, 60, 90, 120 i liczbę procesorów m = 3, 6 , 9,
12, 15, 18 oraz liczbę stron pamięci operacyjnej N = 1000. Dla każdej kombinacji n
i m wygenerowano 40 instancji. Rezultaty analizy porównawczej algorytmu
heurystycznego przedstawionego w niniejszej pracy i znanego z literatury algorytmu
L PT przedstawione zostały w Tab.1.
Tabela 1. W yniki analizy porównawczej algorytmu heurystycznego i algorytmu LPT

n/m
30/3
60/3
90/3
120/3
30/6
60/6
90/6

120/6
30/9
60/9
90/9
120/9
30/12
60/12
90/12

120/12
30/15
60/15
90/15
120/15
30/18
60/18
90/18
120/18

Liczba instancji, dla których:
nr.// . rpl.P T
rjn // _ rp i.P T
T•1*
"
TOf*LPT
1»,* ~ 1q *
20
1
19
21
1
18
24
2
14
26
1
13
21
0
19
21
2
17
23
2
15
27
1
12
21
1
18
23
2
15
24
3
13
26
1
13
22
1
17
14
24
2
1
14
25
26
0
14
21
1
18
24
2
14
25
2
13
27
1
12
22
0
18
24
1
15
12
26
2
29
3
8

s lp t

A"

SH

%
1,9

sek

2,1

1,8

2,8

2,9
4,7
7,5
2,7
4,1
5,8
8,5

2,5
4,2
6,9
2,4
3,6
4,9
7,8
2,4
3,9
5,4

3,4
3,7
1,9
2,7
3,4
3,9

2,2

2,8

3,1
3,8
4,8
2,7
3,1
3,5
4,6

4,7
5,8
9,1
3,7
4,9
7,8
10,9
4,1

2,8
3,5
4,1
4,8

2,8
4,1
4,9
5,7

6,1
10,3
15,7
4,2
7,6

sek

8,1
3,1
4,5
6,9
9,2
3,7
5,2
8,9
13,2
3,7
6,4

10,8

8,8

16,9

14,2

W Tab. 1. w ystępują następujące wielkości:
m
n
T"

-

liczba procesorów,
liczba programów,
czas zakończenia wykonywania wszystkich programów ze zbioru J

T™

-

przy wykorzystaniu algorytmu heurystycznego,
czas zakończenia wykonywania wszystkich programów ze zbioru J
przy wykorzystaniu algorytmu LPT,

320

A"

-

średnia procentowa poprawa czasu r " w stosunku do czasu t " 1
r
p LPT J'łl

wyrażona następującym wzorem : A" = 'r
SH S LPT-

„ '’' -100%,

^ 1»
średni czas obliczeń dla algorytmu heurystycznego,
średni czas obliczeń dla algorytmu LPT.

5. Podsumowanie
Przedstawione wyniki badań numerycznych wykazały, że efektywność
szeregowania programów na równoległych procesorach na bazie zaproponowanego
w pracy algorytmu heurystycznego uległa poprawie w stosunku do szeregowania za
pom ocą znanego z literatury algorytmu LPT. Kilkuprocentowa poprawa czasu T"
w stosunku do T '^

może być zachętą

do dalszych prac nad efektywnymi

algorytmami heurystycznymi.
Zastosowanie przedstawionego algorytmu heurystycznego je st wskazane przede
wszystkim dla systemów o dużej liczbie programów, gdyż wówczas średnia
procentowa poprawa A" jest największa. Zaproponowany w pracy algorytm może
służyć zarówno do szeregowania programów w wieloprocesorowych systemach
komputerowych, jak i do rozdziału operacji na stanowiska produkcyjne wyposażone
w odpowiednie m aszyny w dyskretnym systemie produkcyjnym.
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